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Nationale Politie
Wat betekent de komst van de
Nationale Politie voor u en uw gemeente?

Totstandkoming Nationale Politie en belangrijke veranderingen
r

Hoe ziet het nieuwe politiebestel eruit?

r

Vorming Nationale Politie: hoe gaat de transitie vorm krijgen?

r

Op welke manier geeft u invulling aan de lokale verankering van de politie?

r

Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale politie inzet?

r

Wet Gemeentelijke Regierol: hoe geeft u invulling aan de regierol op veiligheid?

r

Komst Nationale Politie dwingt gemeenten tot meer samenwerking: hoe gaat u dit doen?

r

Regionale afstemming over lokale veiligheidsplannen: hoe versterkt u elkaar lokaal én regionaal?
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Wat betekent de komst van de Nationale
Politie voor u en uw gemeente?

09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee & uitreiking
congresmaterialen

De totstandkoming van de Nationale Politie leidt tot één

09.30

Opening door uw dagvoorzitter
Lex Cachet, hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit
Rotterdam, promoveerde op het proefschrift ‘Politie en sociale
controle’ en richt zich in zijn onderzoek met name op het
politiebestel en lokaal integraal veiligheidsbeleid

landelijke politieorganisatie bestaande uit 10 regionale
eenheden in plaats van 25 regiokorpsen. Er komen 10
regioburgemeesters en de regionale korpsbeheerders en de
regionale colleges verdwijnen. Kortom een compleet vernieuwde
politieorganisatie. Maar bent u ook op de hoogte van wat er
dan voor u en uw gemeente gaat veranderen?

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden
op veiligheid
Met de komst van de Nationale Politie komt de regie op het
lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen.
Samen met uw veiligheidspartners moet u komen tot een goed
lokaal integraal veiligheidsbeleid. Bent u goed voorbereid om
deze taak op u te nemen? Op het congres Nationale Politie hoort
u hoe uw gemeente hier concreet invulling aan kan geven.

Op deze dag hoort u alles over:
r Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie
voor uw gemeente?
r Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit
plaatsvinden?
r Kansen en bedreigingen?
r Wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden?
r De Nederlandse politiehervorming vanuit een Belgisch
perspectief.

Stel al uw vragen en discussieer mee!
Tijdens het congres Nationale Politie geven sprekers u antwoord
op al u vragen. Zij gaan met u in discussie en horen hierbij ook
graag uw visie! Het middagprogramma bestaat ondermeer uit
rondetafelgesprekken zodat u samen met uw vakgenoten kunt
discussiëren over barrières en mogelijke oplossingen. De thema’s
van de rondetafelgesprekken worden bepaald op basis van de
laatste actualiteiten en nieuwste ontwikkelingen.

Zorg dat u goed voorbereid bent en
mis deze dag niet!

Totstandkoming van de Nationale Politie
Waarom is er gekozen voor de vorming van een
		 Nationale Politie?
r Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe politiebestel?
r Kansen en bedreigingen?
r Wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden?
Frits Vlek, programmadirecteur Politie en Wetenschap
Politieacademie, publiceerde het boek ‘Uit balans: politie en
bestel in de knel’

09.45

r

Het lokale gezag over de politie
Versteviging gemeentelijke regierol ten aanzien van lokaal
		veiligheidsbeleid
r Versterking positie burgemeester, uitbreiding wettelijke
		bevoegdheden
r Vaststelling integraal veiligheidsplan door gemeenteraad
r Gebiedsgebonden politie; de rol van de wijkagent
Hubert Bruls, burgemeester gemeente Venlo en voorzitter
G32, is als ervaringsdeskundige de aangewezen persoon om u
alles te vertellen over de rol van de burgemeester en het lokale
gezag over de politie

10.15

r

10.45

Koffie – en theepauze

De Nationale Politie: lokale inbedding en het belang van
institutioneel tegenwicht
r Lokale inbedding nationale politie: garanties en voorwaarden?
r Relatie politie en lokaal veiligheidsbeleid bij een nationaal
		politiebestel
r Nationale politie en de nieuwe gemeentepolitie
r Institutioneel tegenwicht: checks and balances toereikend?
Jan Terpstra, hoogleraar Criminologie aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen, houdt zich in zijn onderzoek
met name bezig met het functioneren van politie, justitie en de
veiligheidzorg

11.15

De rol van de regioburgemeester
Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit?
r Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit
		plaatsvinden?
r Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie
		 voor de positie van veiligheidsregio’s?
r Regionale afstemming over lokale veiligheidsplannen:
		 hoe versterkt u elkaar lokaal én regionaal?
Bernt Schneiders, burgemeester gemeente Haarlem,
voorzitter Nederlands Genootschap Burgemeesters en lid
dagelijks bestuur Veiligheidsberaad, is vanuit het NGB
betrokken bij het invoeringsprogramma Nationale Politie en
gaat fungeren als regioburgemeester in de politieregio NoordWest-Holland

11.45

r

Discussie: Gemeenten en de sturing van veiligheid
en politie
r Op welke wijze kunnen gemeenten sturing geven aan hun
		 lokaal integraal veiligheidsbeleid en de politie?
r Activeren lokale driehoek
r Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor
		 lokale politie inzet?
r Hoe geeft u invulling aan de lokale verankering van de
		politie?
Hubert Bruls, burgemeester gemeente Venlo en voorzitter
G32, heeft als burgemeester het lokale gezag over de politie
Frits Vlek, programmadirecteur Politie en Wetenschap
Politieacademie, publiceerde het boek ‘Uit balans: politie en
bestel in de knel’
Frans Swinkels, directeur Veiligheid gemeente Tilburg
en voormalig districtchef Politie Midden en West Brabant,
verantwoordelijk voor het veiligheidsprogramma en het crisisen calamiteitenmanagement van de gemeente Tilburg
Peter van Os, programmamanager ontwikkeling
gebiedsgebonden politie voor de Raad van Korpschefs,
publiceerde in opdracht van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten het boek ‘Sleuren of sturen, gemeenten en de
sturing van veiligheid en politie’
Reinie Melissant, burgemeester gemeente Korendijk en
voorzitter Veiligheidssociëteit Zuid-Holland Zuid, heeft
recent een masterthesis gewijd aan de totstandkoming
van de Wet Gemeentelijke Regierol en de controlerende rol van
de gemeenteraad op het terrein van openbare orde en
veiligheid
Riemer van Beem, wijkchef Overvecht politie Utrecht
en voormalig beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid
bij de gemeente Bloemendaal

Ontwikkeling van de veiligheidsregio’s
Winrie de Boer, directeur Bureau Veiligheidsberaad, fungeert
als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio’s

12.15

13.00

Lunchpauze

14.15

Rondetafelgesprekken
Stel al uw vragen en discussieer mee over de
totstandkoming van de Nationale Politie
U maakt een keuze uit een rondetafel, waarbij de voorzitter
met u en uw vakgenoten discussieert over een actueel thema
rond de totstandkoming van de Nationale Politie. De
uitkomsten van deze gesprekken worden plenair
teruggekoppeld en gebundeld zodat u een compleet
overzicht krijgt.
Gemeentelijke regierol op veiligheid
Frans Swinkels, directeur Veiligheid gemeente Tilburg,
verantwoordelijk voor het veiligheidsprogramma van de
gemeente Tilburg
Versterking van lokaal veiligheidsbeleid door regionale
samenwerking
Ad van Breukelen, hoofd Regionaal Bureau
Veiligheidsstrategie, ondersteunt, mobiliseert en activeert
26 gemeenten in de regio Utrecht bij de aanpak van
geprioriteerde veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal
niveau

Leiderschap binnen de politie
Piet-Hein Peeters, discussieleider School voor Politie
Leiderschap, leidt debatten, werkconferenties en symposia voor
politieleiders voor de School voor Politie Leiderschap, hét
instituut voor leiderschap bij de politie
De Nationale Politie: ontwikkelgericht veranderen
Cees Sprenger, lector Lerende Politieorganisatie
Politieacademie, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij
ontwikkelgericht veranderen

De thema’s van de rondetafelgesprekken worden bepaald op
basis van de laatste actualiteiten en nieuwste ontwikkelingen.
Zijn er naast de hierboven genoemde rondetafelgesprekken
onderwerpen die u graag besproken ziet? Dan breiden we het
aantal rondetafelgesprekken graag voor u uit. Uw suggesties,
ideeën en tips kunt u sturen naar Frank van Summeren,
congresmanager van deze dag (f.van.summeren@sbo.nl).
15.25

Koffie – en theepauze

(re)organisatie van de politie in België
r Naar een coherent en geïntegreerd politie- en
		veiligheidsbeleid
r Organisatie en bestuur van de politie: federale en lokale politie
r Het lokale gezag van de burgemeester over de politie
r Community oriented policing
r Intelligence led policing
Steven de Smet, hoofdcommissaris politie Gent, kan u alles
vertellen over de Nederlandse politiehervorming vanuit een
Belgisch perspectief

16.00

16.30

Plenaire nabeschouwing en overdracht van de visies en
adviezen
Gedurende deze dag komen wij samen tot goede ideeën
en scenario’s over een zo optimaal verloop van de transitie
van de Nationale Politie. Wij overhandigen deze
visiedocumenten gezamenlijk voor u aan het ministerie van
Veiligheid en Justitie.

17.00

Afsluiting van de congresdag en aanvang borrel

V oo r wi e b e s t e md ?
Het congres Nationale Politie is speciaal
georganiseerd voor:
Burgemeesters en directeuren, bestuurders, beleidsmakers,medewerkers, teamleiders, (programma)managers,
coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:
r Rijk en Provinciale overheden
r Gemeenten
r Politie
r Openbaar Ministerie
r Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
(o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale
Informatie en Expertise Centra)

P r o f i l e e r uw o r g a ni s a t i e
Voorafgaand en tijdens het Congres Nationale Politie bieden wij u een
diversiteit aan mogelijkheden om uw organisatie te profileren. Zorg dat u
gezien wordt bij de beslissers, managers en professionals uit deze sector
en kies een profileringspakket dat bij uw organisatie past.
Naast de standaard pakketten denken wij graag met u mee in
maatwerkoplossingen.
Interesse in de mogelijkheden?
Neem dan contact op met: Suzanne van Kol,
Marketingadviseur Congressponsoring Overheid
Tel: 040-2972797, mob: 06-15859791
Mail: s.van.kol@sbo.nl

O o k in t e r e s s a n t voo r u :
Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
Met de komst van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal
veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt
bij u als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.
Op 5 april 2012 gaat de 5-daagse opleiding Beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid van start in Regard La Vie in Utrecht.
Deze opleiding leidt u in 5 dagen op tot veiligheidsregisseur in uw
gemeente. Met unieke praktijkcases als o.a. de vuurwerkramp in Enschede
en de brand in Moerdijk verzorgt door Jan Mans, voormalig burgemeester
van beide gemeenten.
Meer informatie over het programma van de opleiding,
de sprekers en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid
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Zo meldt u zich aan:

Datum en locatie

Via internet: www.sbo.nl/nationalepolitie

10 mei 2012

Via e-mail:

inschrijving@sbo.nl

NBC Nieuwegein

Telefonisch:

040 - 2 974 980

Blokhoeve 1

Of sturen naar:

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

3438 LC Nieuwegein

Antwoordnummer 10206

Tel. 030 - 6 026 900

U kunt zich ook
online inschrijven!

5600 VB Eindhoven
Per fax:

040 - 2 974 924

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken we u vriendelijk het
foldernummer (zie bovenaan het aanmeldingsformulier) te vermelden.
Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw e-mailadres bij
ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag
via e-mail.

Meldt u aan voor onze Linked In groep
“De Nationale Politie”
Uw investering
De investering voor dit congres bedraagt € 899,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent in de publieke
sector en € 1099,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent voor de publieke sector. Dit bedrag is inclusief
koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast heeft u toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.
Bent u helaas verhinderd?
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wilt
u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaalt u € 175,- als
administratiekosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag in rekening
gebracht.
Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen
in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt
worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze
gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel. 040 - 2 974 980 of via inschrijving@sbo.nl.
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo'n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur,
verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en
gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980
Persoonlijk Opleidingsadvies
Nancy Kager
Tel. 040 -2 972 774 | E-mail: n.kager@sbo.nl
Verantwoordelijk voor het programma:
Frank van Summeren
Conference Manager
Marlies Kuijten-Klomp
Senior Project Coördinator

#

foldernummer:

Inschrijfformulier
q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het congres

Nationale Politie
10 mei 2012, NBC Nieuwegein

(sbo-67053/M100)

q Ik ben werkzaam in de publieke sector en schrijf me in voor € 899,- (excl. btw)
q Ik ben werkzaam voor de publieke sector en schrijf me in voor € 1099,- (excl. btw)
q Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten
q Stuur mij informatie over profileringsmogelijkheden
1. Naam+voorletters:

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail: q ja q nee
via fax: q ja q nee
Naam organisatie:
Branche:
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Fax:

Aantal werknemers in onze vestiging:
Factuuradres:
Ons intern ordernummer:
2. Naam+voorletters:

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail: q ja q nee
via fax: q ja q nee
Aanmelding geautoriseerd door:
Dhr/mevr.

Functie:

De kosten ad € 899,- / € 1099,-(excl. btw) per persoon voldoe ik /
voldoen wij na ontvangst van de factuur.
Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

