Programma themadagen zeden 2021
O nline sessies via Webex vrijdag 26 maart 2021
8:00- Opening door mr. drs. Heiko de Jong, hoofdofficier van Justitie van
8:15 Openbaar Ministerie Curaçao.
8:159:15

Herstelrecht (Restorative Justice) en -bemiddeling bij seksueel geweld door Chris
Palm, directeur Centrum Jeugd en Gezin Bonaire en Lisette Chandnani-Poppen,
stra frechtelijke bemiddela ar bij Openbaa r Ministerie Cura ça o.

9:30- Bra instormsessies herstelrecht en -bemiddeling in zedenzaken.
1 0 :30 Tijdens deze interactieve digitale brainstormsessies gaan we op zoek naar de
(on)mogelijkheden om herstelrecht en/of herstelbemiddeling toe te passen
in zedenzaken op onze eilanden. Er is een sessie in het Nederlands met de
heer Chris Palm en een sessie in het Papiaments met Lisette ChandnaniPoppen.
1 0 :45- 'Mentale kracht en weerbaarheid in zedenzaken' door:
1 2 :30 Rodney Stewart, neuropsycholoog/mediator/ trainer en Managing Director
at INTERACT; Diagnostic, Learning & Training Center.
Een interactieve online workshop over het belang van stressmanagement in
bredere zin en speciaal voor zedenrechercheurs en officieren belast met
zedenzaken.
10:45- Aanwijzing zeden door Siegnaida Jansen, beleidsmedewerker Parket
Menta le kracht en w eerbaa rheid in zedenza ken door Rodney
12:00 Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden. Een
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Conceptprogramma bijeenkomst donderdag 26 augustus op Curaçao
Plenair
• Trauma en seksueel geweld & victim blaming door dr. Iva Bicanic,
coördinator Landelijk Centrum Seksueel Geweld in Nederland.
• 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.

Workshops • Slachtofferbejegening door Yet van Mastrigt, zedenexpert
Nationale Politie.
• Verhoren minderjarigen door Jannie van der Sleen,
rechtspsycholoog/recherchepsycholoog.
• Beoordelen van verklaringen in zedenzaken door Jannie van der
Sleen.
• Transacties bij online zedenmisdrijven door FIU.
• Grooming door mr. Guillano Schoop, officier van Justitie Openbaar
Ministerie Curaçao.

Voor meer informatie

learning@omcarib.org
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