Programma themadagen zeden 2021
O nline sessies via Webex donderdag 2 8 januari 2021
8:0 0-10:00
Forensisch
medisch onderzoek in zedenza ken door
Wouter Ka rst, forensisch a rts Nederlands Forensisch
Instituut (NFI).
In deze workshop wordt aangegeven wat de forensische
bewijswaarde kan zijn van een forensisch-medisch onderzoek
van minderjarigen. Aan bod komen kindvriendelijkheid van
het onderzoek, letsels en variaties bij lichamelijk onderzoek,
toxicologische bevindingen en seksueel overdraagbare
aandoeningen.
1 0 :15-12:00
Signalen seksueel misbruik door drs. Ja nnie van der
Sleen, rechtspsycholoog/ recherchepsycholoog
Kinterview, advies- en trainingsbureau voor het
forensisch interview. Besproken worden signalen van
seksueel misbruik en hoe hier mee om te gaan in een
strafrechtelijk onderzoek.
Jannie van der Sleen houdt zich sinds 1992 bezig met het
verhoren van kinderen in seksueel misbruikzaken. Van
1987-2002 is zij als docent werkzaam geweest aan de
Politieacademie. Sinds 2002 heeft zij een eigen bedrijf. Zij
geeft trainingen, lezingen, supervisie en werkt als
gerechtelijk deskundige.
1 0 :15-12:00
Jurisprudentie z edenbepalingen door prof. dr. Ma rtin
Kuijer, raa dsheer bij de Hoge Raa d der Nederlanden.
In deze workshop wordt een overzicht gegeven van recente
jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden en het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het terrein
van zedenzaken.
Martin Kuijer was jarenlang raadadviseur mensenrechten bij
het Nederlandse ministerie van Justitie en in die
hoedanigheid betrokken bij de procesvoering in Nederlandse
zaken voor het EHRM. Sinds 2020 is hij raadsheer in de
strafkamer van de Hoge Raad. Daarnaast is hij lid van de
Venetië Commissie van de Raad van Europa en lid van de
Nationale Groep bij het Permanente Hof van Arbitrage.

O nline sessies via Webex Vrijda g 29 ja nuari 2021
8:00-10:00
Secunda ire victimisa tie voorkomen door dr. Iva Bica nic,
klinisch
psycholoog,
coördina tor
La ndelijk
Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in
Nederla nd en coördinator Landelij k Centrum Seksueel
Gew eld in Nederla nd.
1 0 :1 5-12:00

Sexting door mr. Monique Dennaoui, officier va n Justitie
belast met zedenzaken Pa rket Eerste Aa nleg Curaçao en
Louella Spieker de Graa f, beleidsa dviseur Ministerie va n
Justitie.

1 0 :1 5-12:00

Zedenintelligence: de rol van analisten en analyse
in zedenzaken door Francis Hielkema, senior
intelligence analist Eenheid Amsterdam; Willeke
Hopman, zedenrechercheur Eenheid Amsterdam
en Eveline van der Meij, senior intelligence analist
Eenheid Amsterdam. Presentatie via
MicrosoftTeams.

O nline sessies via Webex Vrijda g 19 Maart 2021
8 :0 0 -9:00
Herstelrecht in zedenzaken door Chris Pa lm, directeur Centrum
Jeugd en Gez in Bona ire.
9 :1 5 -10:15

Bra instormsessies herstelrecht in zedenzaken door Chris
Pa lm en Lisette
Poppen. Lisette is strafrechtelij ke bemiddelaar bij
Openbaa r Ministerie
Curaça o. Tijdens deze interactieve digitale brainstormsessie
gaan we op zoek naar de (on)mogelijkheden om herstelrecht
en/of herstelbemiddeling toe te passen in zedenzaken op onze
eilanden.

1 0 :3 0-12:00 Menta le kra cht en w eerbaa rheid in z edenza ken door
Rodney Stew a rt
neuropsycholoog. Een workshop over stressmanagement.
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Conceptprogramma fysieke bijeenkomst op Curaçao
Plenair
Trauma en seksueel geweld & victim blaming door dr. Iva
Bicanic, coördinator Landelijk Centrum Seksueel Geweld in
Nederland.
Workshops
• Verhoren minderjarigen door Jannie van der Sleen,
rechtspsycholoog/recherchepsycholoog.
• Transacties bij online zedenmisdrijven door FIU.
Plenair

Workshops

Slachtofferbejegening door Yet van Mastrigt, zedenexpert
Nationale Politie.
•
•

Plenair

Beoordelen van verklaringen in zedenzaken door Jannie
van der Sleen.
Slachtofferbejegening
door
Yet
van
Mastrigt,
zedenexpert Nationale Politie.

Orthopedagogische invalshoek bij aanpak zedenzaken door
Margareth Peggy Goosens, orthopedagoog sector familie en
jeugd van Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn van Curaçao.
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