
 

   

Programma themadag zeden 26 augustus 2021 
8:00 Inloop Punda room 

8:30 Opening door de heer Gilmar Pisas, minister-president en minister van 

Justitie van Curaçao.   

Punda room 

8:45 Huishoudelijke mededelingen door mevrouw Dientje John-Muller, 

teamleider jeugd- en zedenzaken, Korps Politie Sint Maarten en 

ceremoniemeester van de dag. 

Punda room 

9:00 Trauma en seksueel geweld & victim blaming door mevrouw dr. Iva 

Bicanic, klinisch psycholoog, coördinator Landelijk  Psychotraumacentrum 

voor Kinderen en Jongeren in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 

directeur-bestuurder Landelijk Centrum Seksueel Geweld in Nederland. 

Dit is een plenaire sessie.   

Punda room 

9:45  

Koffiepauze 

Lake Side 

Grill-

Restaurant 

10:15 Parallelsessies   
Grooming door de heer mr. Guillano Schoop, officier van justitie Openbaar 

Ministerie Curaçao. De heer Schoop is sedert 1 augustus 2005 werkzaam als 

officier van Justitie op Curaçao.  
 ‘Grooming’ is een term uit het Engels en betekent letterlijk versieren of 

iemand opmaken, iets of iemand verzorgen, bewerken of onderhouden. In 

strafrechtelijke zin wordt onder grooming verstaan: het digitaal 

kinderlokken. Grooming is dan een proces waarbij een dader het 

vertrouwen wint van een ander (het slachtoffer) met het doel deze persoon 

seksueel te misbruiken door aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting,  

het produceren van kinderporno, ontvoering of mensenhandel. In deze 

workshop worden de strafrechtelijke bepalingen en de elementen van 
grooming besproken.   

Punda room 

 
Verhoren minderjarigen door  mevrouw drs. Jannie van der Sleen, 

rechtspsycholoog en recherchepsycholoog Kinterview, advies- en 

trainingsbureau voor het forensisch interview en mevrouw drs. Karina 
Dekens, docent aan de Nederlandse politieacademie en 

recherchepsycholoog.  

In de periode dat mevrouw Van der Sleen werkzaam was op de 

Politieacademie (1987-2002) verzorgde zij de basisopleiding voor 

rechercheurs die minderjarigen verhoren in de verhoorstudio. Sinds 2002 

verzorgt Van der Sleen de jaarlijkse supervisie voor rechercheurs die 

minderjarigen verhoren in de verhoorstudio.  
 

In deze workshop wordt ingegaan hoe een verhoor van een minderjarige 

moet plaatsvinden om te komen tot een bruikbare verklaring die is 

afgestemd op de betreffende minderjarige. Deze workshop is primair voor 

zedenrechercheurs.   

Otrobanda 

room 

12:00 Lunchpauze bij The Kitchen-restaurant.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Daderschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanranding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkrachting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_slavernij
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13:00 Slachtoffers in zedenzaken door mevrouw Yet van Mastrigt, zedenexpert 
Nationale Politie en mevrouw dr. Iva Bicanic, directeur-bestuurder 

Landelijk Centrum Seksueel Geweld in Nederland. 

Hoe kunnen hulpverlening en politie samenwerken? Aan de hand van 

voorbeelden en beeldmateriaal vanuit de praktijk laten deze experts 

werkwijzen en dilemma’s zien. Dit is een plenaire sessie.  

Punda room 

14:00 Parallelsessies  
 

Slachtofferbejegening door mevrouw Yet van Mastrigt, zedenexpert 

Nationale Politie. Dit is een workshop over de bejegening van slachtoffers 
in zedenzaken. 

 

Wat maakt het werk zo moeilijk? Hoe zit het met de emoties ten opzichte 

van de waarheidsvinding? Hoe worden zedenzaken in de media naar 

voren gebracht? Wat is een goede bejegening van het slachtoffer?  

Punda room 

 Beoordelen van verklaringen in zedenzaken door mevrouw drs. Jannie 

van der Sleen, Rechtspsycholoog en recherchepsycholoog, eigenaar van 

Kinterview, advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview. 

Mevrouw Van der Sleen is onder andere werkzaam als gerechtelijk 

deskundige betreffende de waarde van verklaringen in strafzaken.  
 

In deze workshop wordt besproken hoe de waarde van een verklaring in een 

zedenzaak kan worden beoordeeld. Hierbij wordt zowel aandacht besteed 

aan de inhoud van de verklaring als naar de ontstaansgeschiedenis van de 

verklaring. 

Otrobanda 

room 

15:00 

Koffiepauze 

Lake Side 

Grill-

Restaurant 

15:15 Vervolg parallelsessies  
 

16:00 Geweldsformulier door dr. Lars Althaus, forensisch patholoog, Analytisch 
Diagnostisch Centrum. 

Dr. Althaus   heeft aan de Universiteit van Essen in Duitsland gestudeerd. 

Daarna specialiseerde hij zich in forensische pathologie en was vervolgens 

van 2004 tot 2016 directeur van het Institute of Forensic Medicine in 

Duisburg. Momenteel is hij werkzaam als patholoog voor het Caribisch 

deel van het Koninkrijk met standplaats Curaçao.   

Punda room 

16:15 Terugblikken op de dag door de heer mr. Ton Maan, procureur-generaal 

van Curacao, van Sint Maarten, van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Een 

samenvatting van alle sessies van de dag en de première van het 

informatiefilmpje voor zedenslachtoffers. 

Punda room 

16:30 Plenaire afsluiting door mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia LLM, 

minister van minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van 

Curaçao. Uitdelen bewijs van deelname aan de themadagen zeden 2021.  

Punda room 

17:00 

Netwerkborrel 

Lake Side 
Grill-

Restaurant 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Cura%C3%A7aose_ministers_van_Sociale_Ontwikkeling,_Arbeid_en_Welzijn

