AANKONDIGING VRIJWILLIGERSDAG BIJ DE SANCTIETOEPASSING
SYMPOSIUM ‘BUITEN WINNEN IS BINNEN BEGINNEN’
DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014
Beste vrijwilliger bij de sanctietoepassing,
Dit jaar organiseert DJI in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie
Stichting ‘When the Eagle Learns to Fly’ een dag voor vrijwilligers.
Helaas is het niet mogelijk om iedereen uit te nodigen, maar slechts 200
vrijwilligers. Dus als je er bij wilt zijn dan moet je je zo snel mogelijk
aanmelden in overleg met de coördinator van de organisatie, want er kunnen
per vrijwilligersorganisatie maximaal 6 vrijwilligers zich aanmelden.
Opgave van deelneming, alleen mogelijk per mail naar:
info@whentheeaglelearnstofly.nl met vermelding van: symposium 20 november en
naam van de deelnemer en de instelling.
Het thema van de dag is:

"HOE KAN DE VRIJWILLIGER EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN SUCCESVOLLE REÏNTEGRATIE VAN JUSTITIABELEN?"
Het moet een dag worden met en voor vrijwilligers. Behalve dat we een aantal
interessante sprekers hebben uitgenodigd willen we, van mens tot mens, met
elkaar over dit thema in gesprek gaan..
Sprekers zijn:
Staatssecretaris Fred Teeven
Jan van den Brand, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Carmen Schuhmann, Universitair Docent Universiteit voor Humanistiek
Henri Lenferink, burgemeester van Leiden
Markus van der Burgh, Manager Forensisch Polikliniek van Palier
Dennis Friperson, vrijwilliger Stichting ‘When the eagle learns to fly’
Dick van den Berg, vrijwilliger Stichting Surant

“HET SYMPOSIUM WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE
DESKUNDIGHEID VAN DE VRIJWILLIGER”

-Vervolg-

Het met elkaar in gesprek gaan doen we aan de hand van de dialoog onder
leiding van een gespreksleider. In de dialoog doorlopen we vier stappen:
kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen, acties formuleren.
Het gaat er dus om hoe we hetgeen we van elkaar gehoord hebben omzetten
in acties. De dialoogronde wordt afgesloten met het binnenhalen van de oogst
van de geformuleerde acties.

Tot slot willen wij de dag afsluiten met een hapje en een drankje.
Dit jaar komen we in Detentiecentrum Zeist (op de locatie van het voormalig Lockerbie
proces) bij elkaar.
Tot ziens!
Namens de voorbereidingscommissie,
Frits Langeraar.
PS. Houd 20 november 2014 vrij in jouw agenda!!!
Hang uw Poster duidelijk zichtbaar op!!!

