Voor betrokkenen & professionals

Voorlichtingsaanbod
en informatiemateriaal

VOORLICHTING
MEEDENKMEETING
INTERACTIEVE PRESENTATIE
INFORMATIEMATERIAAL

WAT IS HERSTELBEMIDDELING? EN HOE WERKT HET?

Voorlichtingsaanbod

Om de bekendheid van herstelbemiddeling te vergroten en verwijzers te helpen bij het
informeren van cliënten, heeft Perspectief uiteenlopend informatiemateriaal beschikbaar:
diverse folders, posters, een infographic en animaties. Op de achterpagina van deze folder krijgt
u een indruk en leest u hoe u het materiaal bij ons kunt bestellen. Organisaties die werken met
(één van) onze doelgroepen, kunnen voor hun medewerkers een kosteloze voorlichting
aanvragen over slachtoffers, daders, schuld en schaamte, herstel en herstelbemiddeling.*
Getrainde bemiddelaars van Perspectief geven deze voorlichtingen. Ook bieden we varianten
aan, die in overleg met de opdrachtgever vorm krijgen. Aan deze laatste vorm zijn kosten
verbonden.

Algemene voorlichting

Voorlichting op locatie

Perspectief organiseert drie keer per jaar op haar

In onze voorlichtingen op locatie geven we met

landelijk kantoor in Utrecht een algemene

voorbeelden en beeldmateriaal uitleg over

voorlichting. We geven uitleg over hoe

herstelbemiddeling.

herstelbemiddeling werkt en we vertellen over

Waar: bij organisaties die werken met (één van)

het werk van een bemiddelaar. Aanwezigen

onze doelgroepen.*

kunnen gerichte vragen stellen.

Door wie: getrainde bemiddelaars met ruime

Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in de

ervaring in de praktijk.

functie van bemiddelaar, ketenpartners en

Duur: 1-max. 1,5 uur.

studenten met interesse in herstelrecht.

Voor wie: we maken onderscheid tussen een

Wanneer: we kondigen de datum altijd ruim van

basisvoorlichting en voorlichting plus.

tevoren aan op de website van Perspectief.

De basisvoorlichting is voor medewerkers die

Duur: 1,5-2 uur.

nog relatief onbekend zijn met bemiddeling.

Kosten: geen.

Kosten: geen.

*: dit kunnen slachtoffers, nabestaanden, verdachten, daders, veroorzakers, patiënten en/of zorgverleners zijn.
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De voorlichting plus is voor medewerkers van een

zowel professionals als met slachtoffers of daders.

organisatie van wie een deel al bekend is met

De meedenkmeeting met professionals kan een

herstelbemiddeling en/of al verwijst, maar waar de

vervolg zijn op een voorlichting, zodat de

behoefte leeft om de kennis op te frissen en
eventuele nieuwe medewerkers te informeren. We

professionals al overQUOTE
de basiskennis
beschikken.
DEELNEMER
We kunnen deze kennis ook verweven in de

stimuleren de interactie met bijvoorbeeld stellingen

meedenkmeeting. Vraagstukken worden van

en/of casuïstiekbespreking.

tevoren aangedragen. Perspectief neemt actief deel
in de rol van deskundige.
Een meedenkmeeting met slachtoffers/daders is

FILMMATERIAAL
Afhankelijk van de behoefte vertonen we
tijdens een voorlichting één van onze
animaties en/of een mini-documentaire
(max. 8 minuten). Hierin komen
ervaringsdeskundigen aan het woord over
of bemiddeling na een delict of bemiddeling
na een verkeersongeval.

ook mogelijk. Perspectief verzorgt deze nu al in
bestaande trainingen, zoals Puinruimen, Dapper,
Lef Hebben en andere intra- of extramurale
bijeenkomsten met daders. Bij slachtoffers kan men
denken aan lotgenotengroepen.
Waar: op locatie.
Door wie: een getrainde bemiddelaar van
Perspectief met ruime ervaring in de praktijk.
Duur: gemiddeld 1-1,5 uur (kan variëren).

Meedenkmeeting
Een meedenkmeeting is een actieve bijeenkomst
waarin we meedenken met thema's als slachtoffers,
daders, schuld/schaamte en herstel. De inhoud van

Kosten: omdatVOORBEELD
we de meedenkmeeting
op maat
VRAAG / STELLING
maken, brengen we hiervoor kosten in rekening. Na
40 tot 50% van de aanmeldingen
overleg tussen
Perspectief
en detwee
opdrachtgever
VOORBEELD-STELLING
zetten we binnen
weken uit
stellen we een offerte
op.**
bij een bemiddelaar. Dit percentage
is stabiel over de jaren heen.

de bijeenkomst stellen we in overleg met de
opdrachtgever(s) vast en is dus maatwerk.
Perspectief kan daarbij:
praktijkervaringen vertellen.
kennis delen over de thema's.
ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe
of andere gezichtspunten.

DIVERS
Het is ook mogelijk om bemiddelaars van
Perspectief uit te nodigen bij een
werkoverleg of ander regulier overleg van
medewerkers. Bemiddelaars van
Perspectief kunnen deelnemen aan reintegratiemarkten in PI's of houden
spreekuur in de Re-Integratie Centra.

haar deskundigheid delen over contact met
(o.a.) slachtoffer en daders, en hoe je
herstelbemiddeling ter sprake kunt brengen.

Interactieve presentatie

vanuit haar ervaring voorbeelden, tips en

Een interactieve presentatie past goed als als de

suggesties geven.

aanvrager een grotere groep in korte tijd kennis wil

feedback geven bij oefeningen.

laten maken met thema's als slachtoffers, daders,

Een meedenkmeeting kan als afzonderlijke/losse

schuld/schaamte en herstel(bemiddeling). Voor

bijeenkomst worden ingezet, maar kan ook als

deze gelegenheden, bijvoorbeeld congressen,

onderdeel zijn van een training of themadag die de

symposia, opleidingen en conferenties, stellen we

opdrachtgever organiseert. We werken altijd

in overleg met de aanvrager een (interactieve)

interactief en maken gebruik van van verschillende

presentatie samen.

werkvormen. De aanvrager heeft altijd de regie

Kosten: afhankelijk van de specifieke vraag,

over de bijeenkomst.

brengen we soms kosten in rekening. Na overleg

Voor wie: we verzorgen meedenkmeetings met

met de aanvrager stelt Perspectief een offerte op.**

**: omdat Perspectief voor bovenstaande activiteiten geen aparte financiële middelen ontvangt, maar wel het belang ziet om aan de vraag
tegemoet te komen, ziet de organisatie zich genoodzaakt voor een deel van deze activiteiten kosten in rekening te brengen.
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Informatiemateriaal
Naast de website beschikt Perspectief over divers gedrukt informatiemateriaal, zoals folders, posters en een
infographic, die op heldere wijze uitlegt hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat. Belangstellenden kunnen ook
via het Perspectief youtube- en vimeo-kanaal twee korte animaties bekijken, die uitleg geven over
herstelbemiddeling (duur 2 minuten). En speciaal voor betrokkenen bij een verkeersongeval maakten we twee
mini-documentaires over herstelbemiddeling na een ongeval. Hierin komen ervaringsdeskundigen,
professionals en één van onze bemiddelaars aan het woord.
FOLDERS (A5)

POSTERS (A2)

INFOGRAPHIC (A4)
Aanvragen
Het aanvragen van een voorlichting, meedenkmeeting
of presentatie kan via communicatie van Perspectief
Herstelbemiddeling:
communicatie@perspectiefherstelbemiddeling.nl.
Via dit emailadres kunt u ook materiaal bestellen. Wilt u
duidelijk vermelden welk materiaal u wilt ontvangen,
hoeveel exemplaren en het adres waar we het naartoe
kunnen sturen? Wilt u eerst overleggen, belt u ons dan:
030-234 00 45. Er zijn geen kosten verbonden aan ons
informatiemateriaal.
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