
Voor professionals in het veiligheidsdomein

 Tijdens deze cursus leert u: 
 > Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert 
 > Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking 
 met uw veiligheidspartners 
 > Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie uitwisseling 
 > Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners 
 > Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie 
 > Hoe u uw informatie goed beveiligd 
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 Gerichte aanpak van 
veiligheidsproblematiek 

 Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale 

factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat 

de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld 

te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met 

uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke 

relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te 

pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? 

Tijdens deze cursus leert u:
    Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert 

   Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in 

samenwerking met uw veiligheidspartners 

   Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie 

uitwisseling 

   Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw 

veiligheidspartners 

   Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie 

   Hoe u uw informatie goed beveiligd 

 

 U gaat naar huis met: 
    Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen 

   Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door 

gastdocenten uit het werkveld 

   Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen 

praktijk aan de slag kunt 

   Toegang tot de digitale leeromgeving, waar u contact 

kunt onderhouden met uw vakgenoten 

   Een certificaat van deelname 

 

 Zorg dat u goed voorbereid bent 
en meldt u nu aan! 

 Informatie gestuurd werken 
binnen het veiligheidsdomein 

 Introductie en kennismaking 
  Peter van Dusseldorp , uw hoofddocent en directeur veiligheid en innovatie 
bij Van Aetsveld, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan 
van netwerk- en ketensamenwerking 

 De aanpak van criminaliteit en onveiligheid anno 2014: 
trends en actuele ontwikkelingen 

    Nieuwe veiligheidsthema's en belangrijke spelers: wat komt er op u af? 
   Meer aandacht voor een probleemgerichte aanpak van 

veiligheidsproblematiek: wat betekent dit voor u en uw organisatie? 
   Opkomst van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en 

de Regionale Informatie en Expertise Centra: wat betekent dit voor de 
samenwerking tussen veiligheidspartners? 

   Toename van publiek-private samenwerking: hoe gaat u hiermee om? 
   Toenemende betrokkenheid van burgers rond veiligheid: hoe werkt u 

samen met burgers? 
   Openbare orde en opsporing liggen meer in elkaars verlengde: hoe 

kunnen beide elkaar versterken? 
   Samenwerking binnen en buiten de overheid: hoe komt effectieve 

samenwerking tot stand? 
   Edward Kleemans , hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen 
van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd 

 Intelligence in het veiligheidsdomein 
    Hoe komt u tot een goede informatiepositie op veiligheid? 
   Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in 

samenwerking met uw veiligheidspartners? 
   Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van 

een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek? 
   Hoe zet uw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en 

middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden? 
   Mariëlle den Hengst , lector Intelligence aan de Politieacademie en 
voormalig manager programma Intelligence bij de Nationale Politie, 
begeleidt partners in het veiligheidsdomein op het terrein van intelligence 

MODULE 1
8 mei 2014
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 Wet� en regelgeving rond 
informatie uitwisseling 

 Informatie uitwisseling met veiligheidspartners 
    Welke informatie heeft u nodig? Welke bronnen wilt u raadplegen? 

En waar kunt u deze informatie vinden? 
   Welke veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? 

Welke informatie mag u opvragen? En hoe krijgt u deze informatie van 
uw veiligheidspartners? 

   Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet 
Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over 
informatieuitwisseling? 

   Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw 
veiligheidspartners? 

   Welke informatie mag u delen? En met wie? 
   Wat is privacy? Wat zijn persoonsgegevens? En wanneer is privacy wet- 

en regelgeving van toepassing? 
   Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) 

moet een verstrekking voldoen? 
   Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? 

En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en 
opgeborgen? 

   Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld? 
   Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij 

informatieuitwisseling? 
   Jan Janse , districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid Rotterdam, 
heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer 
op het terrein van intelligence 

 Praktijkcase 
Top600 aanpak van zeer actieve veelplegers 

    Hoe komt u samen met uw veiligheidspartners tot een sluitende aanpak 
van zeer actieve veelplegers? En welke rol speelt informatie hierbij? 

   Noodzakelijke zorgvuldige afweging bij gegevensuitwisseling: is het 
uitwisselen van informatie nodig en mogelijk? 

   De privacytool als instrument voor gegevensuitwisseling: wat mag wel en 
wat niet? 

   Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met veiligheidspartners: 
hoe doet u dit? 

   Remco Weijburg , beleidsadviseur bij Reclassering Nederland regio 
Amsterdam en lid van de expertgroep privacy wet- en regelgeving van de 
Amsterdamse Top600 aanpak  

MODULE 2
15 mei 2014

Netwerksamenwerking  en 
informatie uitwisseling 

 Sturen van veiligheidsnetwerken 
    Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk? 
   Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op? 
   Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is? 
   Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking? 
   Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor 

ogen hebben en hier ook naar handelen? 
   Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen? 
   Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren? 

   Debbie Bruijn , regiocoördinator Actieprogramma problematische 
jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
Ino Kalker,  bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij 
de Politie regio Haaglanden en docent Crisisbeheersing en 
Rampenbestrijding aan de Haagse Hogeschool 

 Informatie uitwisseling tussen publiek en private 
organisaties in de opsporing 

    Hoe kan het parallel toepassen van civiele en strafvorderlijke 
bevoegdheden leiden tot een betere informatiepositie? 

   Op welke manier kan informatie uit strafvordering worden ingezet voor 
civiele doeleinden? En welke mogelijkheden zijn er om civiel vergaarde 
informatie rechtmatig toe te passen in de opsporing? 

   Wat zijn mogelijke risico's van het uitwisselen van informatie tussen 
publiek en private inlichtingendiensten? En hoe gaat u hiermee om? 

   Bob Hoogenboom , hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoogleraar fraude en regulering aan de 
Nyenrode Business Universiteit  en lid van de werkgroep aanpak fraude
 Frank Erkens , directeur van Holland Integrity Group, heeft ruim 30 
jaar ervaring opgedaan met alle facetten van forensisch onderzoek in 
verschillende functies bij de belastingdienst, politie en internationale 
accountancybureaus 

MODULE 3
22 mei 2014
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 Grensoverstijgend 
samenwerken in regionale 
veiligheidsnetwerken 

 Samenwerking in een veiligheidsnetwerk 
    Welke gangbare theorieën zijn er op het gebied van 

netwerksamenwerking? 
   Wat kunt u leren van deze theorieën? En hoe past u deze kennis toe in de 

praktijk? 
   Wat betekent het als belangen lijken te botsen? En hoe zoekt u de 

verbinding onderling? 
   Op welke wijze brengt u de passie (terug) in de netwerksamenwerking? 

   Chantal den Uijl , adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld, adviseert 
en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van samenwerkings-
verbanden op basis van de gezamenlijke, verbindende passie/drive 
 

Praktijkcase
 Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde criminaliteit door de Regionale 
Informatie en Expertise Centra 

    Wat betekent de opkomst van de RIEC's in de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit? 

   Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC? 
   Welke rol speelt het RIEC bij de uitwisseling van informatie? 

   Ton Slingerland , projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, 
waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, 
de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van 
georganiseerde misdaad 

 Praktijkcase
Integrale persoonsgerichte aanpak van criminele 
jongeren door het Veiligheidshuis 

    Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijnsinstellingen samen 
onder één dak? 

   Hoe ontwikkelt u een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van 
criminele jongeren? 

   Op welke manier combineert u strafrecht, zorg, toezicht en 
bestuursrechtelijke handhaving in de aanpak van criminele jongeren? 

   Hoe kan het Veiligheidshuis fungeren als instrument om sturing te geven 
aan lokaal én regionaal veiligheidsbeleid? 

   Op welke manier werkt u bovenlokaal samen rond gezamenlijke 
prioriteiten op veiligheid? 

   Peter Gunst , projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw 
juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie
 Jolanda van Boven , jurist en directeur van Van Boven juridisch 
adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en 
gegevensuitwisseling 

MODULE 4
19 juni 2014

 Informatiebeveiliging 

 Wettelijke kaders, aansprakelijkheid en toezicht 
    Wat betekent informatie voor uw organisatie? En welke risico's loopt 

uw organisatie met betrekking tot informatie? 
   Wat is informatiebeveiliging? En waarom is het van het grootste 

belang dat uw organisatie de informatiebeveiliging op orde heeft? 
   Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is verantwoordelijk 

voor informatiebeveiliging? 
   Aan welke wettelijke eisen moet uw organisatie voldoen op het terrein 

van informatiebeveiliging? 
   Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie 

rekening mee moet houden met betrekking tot de beveiliging van  
informatie? En wie is er verantwoordelijk bij verlies of diefstal van 
persoonlijke data en vertrouwelijke informatie? 

 

 Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures 
    Wat is informatiebeveiligingsbeleid en waarvoor dient het? 
   Wat staat er in richtlijnen, normen en standaarden? 
   Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het? 

   Michiel Herrebrugh , adviseur bij InfoSecure, adviseert en begeleidt 
overheid en bedrijfsleven op het terrein van informatiebeveiliging 

 Informatie uitwisseling en integriteit 
    Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met 

betrekking tot de uitwisseling van informatie? 
   Privatisering van veiligheid: wat betekent dit voor de uitwisseling van 

informatie? 
   Grensvervaging in het veiligheidsdomein: wie doet wat, voor wie? 

   Bob Hoogenboom , hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoogleraar fraude en regulering 
aan de Nyenrode Business Universiteit  en lid van de werkgroep aanpak 
fraude 
Eric Schreuders , partner en mede-oprichter van Net2Legal Consultants, 
adviseert en begeleidt organisaties bij complexe juridische vraagstukken 
over het verwerken van gegevens en privacy wet- en regelgeving 

MODULE 5
26 juni 2014
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 Informatie uitwisseling 
in de praktijk  

 Het analyseren en interpreteren van informatie in 
het Real Time Intelligence Center 

    Wat is het doel van het Real Time Intelligence Center? 
   Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op 

de juiste plaats? 
   Welke openbare en gesloten informatiebronnen worden 

geraadpleegd? 
   Welke (aanvullende) informatie is voor u en uw veiligheidspartners 

van toegevoegde waarde? 
 
  Gert de Mooij , operationeel expert intelligence bij het Real Time 
Intelligence Centre van de politie Haaglanden, zorgt 24 uur per dag, 
zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van 
grootschalige incidenten en calamiteiten 

 Het verbinden van informatie in het 
Big Data Value Center 

    Wat is big data? 
   Waarom is big data belangrijk voor intelligence? 
   Wat speelt er op het terrein van veiligheid in uw regio? 
   Wie zijn daarbij betrokken en waar kunt u elkaar vinden? 

 
  Oscar Wijsman , programmamanager bij het Almere Data Capital, 
kenniscentrum gericht op de opslag, verwerking en distributie van 
big data
 Freek Bomhof , adviseur bij TNO en verbonden aan het Big Data 
Value Center Almere, een fysieke omgeving om gestructureerd te 
experimenteren met big data oplossingen
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 Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: 
analisten, informatiespecialisten, (programma)managers, 

coördinatoren, adviseurs en juristen bij: 

 

   Gemeenten 

   Provincies 

   Rijksoverheid 

   Politie 

   Openbaar Ministerie 

   Belastingdienst 

   Regionale Informatie en Expertise Centra 

   Veiligheidshuizen 

   Regionale omgevingsdiensten 

   Bijzondere opsporingsdiensten 

   Toezichthouders 

   Advocatenbureaus 

   Forensische accountantsbureaus 's 

   Recherchebureaus 

 

  Tijdschema
 09.00  Ontvangst met koffie en thee
09.30  Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
17.00  Afsluiting van de lesdag 

VOOR WIE BESTEMD?EXCURSIE . 27 JUNI 2014

Cursus Wet� en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van 
nieuwe wet- en regelgeving (o.a. Politiewet, wet Bibob, Jeugdwet, Prostitutiewet). Uw rol en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid 
nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en uitvoeren. 
Op 1 april 2014 gaat de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid van start. Op deze cursus leert u in 
6 dagen 12 wetten toepassen. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Wet- en regelgeving 
in Openbare Orde en Veiligheid vindt u op de website  www.sbo.nl/oov.

6 daagse opleiding + 5 verdiepingsmodules
BasIsOPleIDIng: 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2013 Mercure Hotel Amersfoort

VerDIePIngsMODules: 
9, 16, 23, 30 januari, 6 februari 2014 
Van Aetsveld Amersfoort

www.sbo.nl/openbareorde

4e
 

editie

i.s.m.:

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

www.sbo.nl/openbareorde

edward van der Torre
lector Gebiedsgebonden Politie 

bij de Politieacademie

Bas eenhoorn 
burgemeester van de gemeente 

Alphen aan den Rijn

Menno van duin
lector Crisisbeheersing bij het 

Instituut Fysieke Veiligheid en de 
Politieacademie

rob Bats
voormalig burgemeester
van de gemeente Haren 

axel Weggelaar
programmaleider Integraal 

Veiligheidsbeleid bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid

ad van Breukelen
hoofd Bureau Regionale 

Veiligheidsstrategie

Met unieke praktijkcases: vuurwerkramp enschede - brand Moerdijk - schietdrama Alphen aan den Rijn - project X Haren

dward van der Torre Bas eenhoorn Menno van duin axel Weggelaar ad van Breukelen

4e
editie

Beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid
De complete opleiding tot veiligheidsregisseur in uw gemeente!

Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid 
MOdUle 1 Actualiteiten en rijksbeleid
MOdUle 2 Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie MOdUle 3 Ontwikkelen van een integraal VeiligheidsbeleidMOdUle 4 Grensoverschrijdende aanpak binnen regionale veiligheidsnetwerkenMOdUle 5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
MOdUle 6 Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

extra verdiepingsmodules
MOdUle 7  evenementenveiligheid
MOdUle 8  Veiligheid in de wijk
MOdUle 9  toepassen van bijzondere wetten
MOdUle 10  informatie gestuurd werken binnen de veiligheidszorgMOdUle 11  integrale aanpak risicojeugd

Met medewerking van topdocenten als:

rob Bats



Wilt u deze cursus met uw gehele afdeling volgen?
Vanaf 5 personen kunt u deze cursus InCompany volgen. 
Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie,
in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald. 

Neem voor informatie contact op met onze adviseur: 
Reinier Terpstra, 
bel 020 - 5 805 441 of e-mail r.terpstra@sbo.nl

Extra! Interactieve leeromgeving
Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik 
van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen 
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, 
eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. 
De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor 
interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving 
snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een 
inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om 
uw profiel aan te maken.

Wilt u deze cursus met uw gehele afdeling volgen?

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Vermeld uw aanmeldcode bij registratie:

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
1. Via internet:
2. Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
3. Telefonisch:  040 - 2 974 888

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) 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. 

Data en locatie

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? Geef 
uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.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.

Uw investering

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Informatie uitwisseling 
in de veiligheidsketen
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040-2925977
t.van.dam@sbo.nl

Trudy van Dam

Voor professionals in het veiligheidsdomein

De kosten van deze cursus bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, 
lunches en toegang tot de online leeromgeving.

www.sbo.nl/veiligheidsketen
www.sbo.nl/veiligheidsketen
Voor routebeschrijving zie: 

Persoonlijk cursusadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:


