
 

Themasessie Voorwaardelijke sancties 
Dinsdag 24 november 2020, 9.00 – 11.00 uur 
 
Een straf die beter aansluit bij de verdachte/dader en diens problemen 
verkleint de kans op recidive. Een van de manieren om dit te realiseren is het 
toepassen van maatwerk in voorwaardelijke sancties. In deze themasessie 
buigen we ons over vragen als: Wat is de toegevoegde waarde van maatwerk in 
voorwaardelijke sancties en in welke gevallen? Hoe organiseer je dat en met 
wie? En welke randvoorwaarden hebben we nodig om meer maatwerk in 
voorwaardelijke sancties te kunnen aanbrengen? 
 
PROGRAMMA 
 
9.00 – 9.10 uur Opening en welkom 

Opening door gespreksleider Ruben Maes en thema-introductie 
met Lieke Schouwenaars (projectleider Koers en kansen). 

9.10 – 9.30 uur Voorwaardelijke sancties in de praktijk 
Babs Derksen (Wijkrechtbank Eindhoven) en Robine Rooijakkers 
(Vonnisvoorstel) vertellen over hun ervaringen met 
voorwaardelijke sancties. Ze delen de belangrijkste opbrengsten 
en inzichten die ze met hun project hebben opgedaan. 

9.30 – 10.15 uur Verdieping in werkgroepen: leren en verbeteren 
We gaan in digitale werkgroepen uiteen en aan de slag. We 
kijken hoe we de inzichten en ervaringen met voorwaardelijke 
sancties kunnen benutten om beleid en uitvoering te verbeteren. 
Dat doen we aan de hand van de volgende vragen: 

• Wat vraagt maatwerk in voorwaardelijke sancties van de 
betrokken partijen? 

• Hoe kunnen we meer cliënten interesseren voor 
maatwerk in voorwaardelijke sancties? 

• Op welke punten moeten we de huidige sanctie-
uitvoering aanpassen om meer maatwerk in 
voorwaardelijke sancties te kunnen bieden? 

10.15 – 10.50 uur Plenaire terugkoppeling 
We bespreken de uitkomsten van de werkgroepen plenair, 
samen met Peter Pulles (president van de Rechtbank Limburg) 
en Miranda Boone (hoogleraar criminologie Universiteit Leiden). 
Wat is er nodig om deze kansen in koersen te vertalen? 

10.50 – 11.00 uur Afsluiting 
We reflecteren kort op de opbrengst van de werksessie en 
sluiten samen af. 
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