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Verplicht integraal 
veiligheidsplan 

voor uw gemeente 
door  de nieuwe 

wet gemeentelijke 
regierol

www.sbo.nl/kernbeleidveiligheidwww.sbo.nl/kernbeleidveiligheid

VNg-handreiking voor integraal veiligheidsbeleid

UW HOOFDDOCENT:
Jasper van gaalen
veiligheidsadviseur BMC, ontwikkelaar en beheerder van 
Kernbeleid Veiligheid, adviseert Rijk, regio’s en gemeenten 
bij de realisatie van integraal veiligheidsbeleid en publiceer-
de de VNG-handreiking Kernbeleid Veiligheid

GASTSPREKER:
axel Weggelaar
programmaleider Integraal Veiligheidsbeleid bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend 
kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert 
voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Breng uw eigen praktijkcase in tijdens het persoonlijke intakegesprek met de hoofddocent

In slechts 2 dagen leert u:
q Een Integraal Veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente conform de landelijke methode Kernbeleid Veiligheid
q Hoe u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op veiligheid 
q Wat de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen zijn op het terrein van lokaal veiligheidsbeleid
q Wat de komst van Nationale Politie en het wetsvoorstel Gemeentelijke Regierol betekent voor u en uw gemeente
q Op welke manier u integraal samenwerkt binnen en buiten de gemeentegrenzen
q Hoe u het lokaal veiligheidsbeleid van uw gemeente versterkt door regionale samenwerking
q Op welke manier bestuurders en raadsleden sturing kunnen geven aan het strategisch veiligheidsbeleid van uw gemeente
q Hoe u de voortgang van beleid en genomen maatregelen bewaakt en communiceert richting bestuurders, 
 raadsleden en veiligheidspartners

U gaat naar huis met handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente inclusief 
een persoonlijk advies van uw docent

Kernbeleid Veiligheid 
In 5 stappen naar een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente

Deze cursus is ontwikkeld door               en    in samenwerking met



Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het 
terrein van veiligheid
Met de totstandkoming van de Nationale Politie en de Wet Ge-
meentelijke Regierol komt de regie op de lokale veiligheid meer 
en meer bij de gemeente te liggen. Door de wettelijke veran-
kering van de regierol krijgt uw gemeente een belangrijke taak 
én verantwoordelijkheid op het terrein van veiligheid. Cruciaal 
is uw lokaal integraal veiligheidsplan, waarover uw gemeente 
moet beschikken. Dit plan bevat de kern van de gezamenlijke 
aanpak met uw veiligheidspartners waarmee u sturing geeft aan 
het lokaal integraal veiligheidsbeleid in uw gemeente.

De regie ligt in uw handen!
Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein 
van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners 
moet u komen tot een solide lokaal integraal veiligheidsplan. 
Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

In slechts 2 dagen leert u
q Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor 
 uw gemeente conform Kernbeleid Veiligheid
q Op welke wijze uw gemeente sturing kan geven aan 
 haar lokaal integraal veiligheidsbeleid en de politie?
q Wat de versteviging van de regierol op veiligheid betekent  
 voor uw gemeente
q Hoe u uw veiligheidspartners betrekt bij het opstellen 
 en uitvoeren van het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
 van uw gemeente
q Op welke manier u de voortgang van beleid en bijbehorende  
 resultaten controleert en evalueert

In 5 stappen naar een integraal veiligheidsplan 

Schrijf u online in via www.sbo.nl/kernbeleidveiligheid
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Heeft uw organisatie/afdeling een gezamenlijke opleidingsbehoefte?
Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie 
centraal staat. Behaal meer rendement  met een incompany training!
Informeer naar de voordelen en mogelijkheden
bel 040 - 2 974 851 of ga naar www.sbo.nl/incompany 

Het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma

Het opstellen van een 
startnotitie en het organiseren 

van een startbijeenkomst

Het verrichten van een 
veiligheidsanalyse

Ontwikkelen van Lokaal 
Integraal Veiligheidsbeleid

Het vaststellen van 
beleidsprioriteiten
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U gaat naar huis met:
q Handvatten voor een integraal veiligheidsplan, zodat u direct 
 in uw eigen praktijk aan de slag kunt
q Antwoorden op al uw vragen met betrekking tot lokaal 
 integraal veiligheidsbeleid
q Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
q De meest actuele en toegesneden checklisten, modellen 
 en casus rond Kernbeleid Veiligheid
q Een certificaat van deelname
q Een studiemap, ideaal als naslagwerk!

Persoonlijke intake en evaluatie
Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase 
in te brengen tijdens het individuele en persoonlijke intakegesprek 
met de hoofddocent. De docent gaat hier gericht mee aan de slag. 
Zo haalt u het maximale uit de cursus (vroegtijdig aanmelden is 
hierdoor noodzakelijk).

Na afloop van de cursus vindt er een individueel evaluatiegesprek 
plaats met uw docent, die aansluit bij uw eigen beleidsontwikke-
ling c.q. het stadium waarin die verkeert, waarmee u de geleerde 
theorie hanteert in de praktijk.

Kortom, u ontvangt alle benodigde bagage om in uw 
gemeente aan de slag te gaan met een lokaal integraal 
veiligheidsbeleid

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:
Beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid werkzaam 
bij politie en kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Maximaal 15 deelnemers
Wij laten een beperkt aantal deelnemers toe, zodat u ruimschoots 
aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of problemen. Hebt 
u nog vragen achteraf? De docent is graag bereid om na de cursus 
met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen 
aan loopt.

Kernbeleid Veiligheid
Als gemeente heeft u de regierol over de lokale veiligheid. U zet 
daarvoor allerlei bestuurlijke instrumenten in, werkt samen met 
publieke en private veiligheidspartners en bewaakt de uitvoering 
van de gemaakte afspraken. Cruciaal is uw lokaal integraal 
veiligheidsplan. Dit plan bevat de kern van de gezamenlijke aanpak. 
Voor het opstellen van dit veiligheidsplan heeft de Verenging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) al in 2003 de methode Kernbeleid 
Veiligheid laten ontwikkelen. Sindsdien is deze methode uitgegroeid 
tot de standaard op dit terrein, zowel voor gemeenten als 
politiekorpsen. 
 
Kernbeleid Veiligheid is een landelijke methode voor het ontwikkelen 
van integraal veiligheidsbeleid. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten 
bij het opstellen van een strategische visie, het selecteren van 
prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners 
en geeft richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. 
Daarnaast wordt in een uitvoeringsplan de hoofdlijnen van beleid 
vertaald in concrete acties, taakverdeling en termijnen. 
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actualiteiten en lokaal integraal veiligheidsbeleid
q De komst van de Nationale Politie: hoe ziet het nieuwe   
 politiebestel eruit? En wat betekent de nieuwe structuur van 
 de politieorganisatie voor u en uw gemeente?
q Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit en op welke  
 manier gaat de verdeling van politiecapaciteit plaatsvinden?
q Wat zijn nu echt ‘kerntaken’ van uw gemeente op het gebied  
 van veiligheid? En hoe sluit dit aan op de benadering van uw  
 veiligheidspartners?
q Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale  
 politie inzet? En hoe geeft u invulling aan de lokale verankering  
 van de politie?
q Totstandkoming Wet Gemeentelijke Regierol: hoe kan uw   
 gemeente de regierol op veiligheid praktisch vorm geven?
q Versterking positie burgemeester: uitbreiding wettelijke  
 bevoegdheden én verantwoordelijkheden. Hoe geeft uw   
 gemeente hier invulling aan?
q Controlerende rol gemeenteraad door vaststelling integraal 
 veiligheidsplan: hoe gaat u de gemeenteraad betrekken bij de 
 totstandkoming van het lokaal integraal veiligheidsbeleid?
q Nieuwe veiligheidsthema’s en belangrijke spelers: hoe kan uw 
 gemeente hier adequaat op inspelen?
q Vereisten nieuwe wet- en regelgeving: hoe zorgt u ervoor dat 
 uw veiligheidsplan voldoet aan de actuele criteria? En welke 
 nieuwe regelgeving en instrumenten zijn hierbij van belang?

Introductie Kernbeleid Veiligheid
q Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente 
 beschikt over een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid?
q Wat is het doel van een integraal veiligheidsplan en aan welke 
 criteria moet deze voldoen?
q De landelijke methode Kernbeleid Veiligheid: doelstelling, opzet, 
 optimale benutting, ervaringen en valkuilen in de praktijk
q Welk stappen neemt u bij het opstellen van een lokaal integraal 
 veiligheidbeleid voor uw gemeente? En welke randvoorwaarden 
 zijn hierbij van belang?
q De uitkomsten: wat moet het veiligheidsplan opleveren voor uw  
 gemeente?

tijdschema
09.00 Ontvangst met koffie en thee en uitreiking studiemap
12.30 Lunchpauze
16.30 Afsluiting van de dag
Het programma wordt regelmatig onderbroken voor een koffie- en theepauze

MODUle 1 De eerste stappen op weg naar uw lokaal integraal veiligheidsplan 

Drs. Jasper van Gaalen, veiligheidsadviseur BMC
Jasper studeerde Juridische-Politieke wetenschappen aan 
de Universiteit in Leiden. Hij was ondermeer werkzaam als 
onderzoeker/beleidsadviseur bij Politie Haaglanden en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Momenteel is hij 
werkzaam als adviseur Veiligheid bij advies- en interimbureau BMC, 
de ontwikkelaar en beheerder van de landelijke methode Kernbeleid 
Veiligheid, welbekend in gemeenten en politiekorpsen. Hij adviseert 
Rijk, regio’s en gemeenten bij de toepassing en doorvertaling van 
Kernbeleid Veiligheid.

Drs. Axel Weggelaar, programmaleider Integraal Veiligheidsbeleid 
bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Axel studeerde Politicologie en Internationaal Recht aan de 
Universiteit Leiden. Als programmaleider bij het CCV ondersteunt 
hij gemeenten bij het opstellen van hun lokaal veiligheidsbeleid 
in het kader van actuele en toekomstige ontwikkelingen in het 
veiligheidsdomein. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als 
beleidsmedewerker sociale veiligheid bij de gemeente Dordrecht. 

UW HOOfDDOceNt: gaStSPreKer:

Stap 1 
Het opstellen van een startnotitie en het organiseren 
van een startbijeenkomst
q Hoe markeert u de opstart van de beleidsontwikkeling? 
 Aan welke vereisten moet een startnotitie voldoen?
q Op welke wijze betrekt u bestuurders, raadsleden en andere 
 interne en externe samenwerkingspartners in de opstartfase?
q Is een werkgroep aan te bevelen? En zo ja, wie moeten daar dan 
 aan deelnemen?

Stap 2
Het verrichten van een veiligheidsanalyse
q Hoe verricht u een integrale veiligheidsanalyse en actualiseert 
 u de veiligheidsproblematiek in uw gemeente?
q Welke informatiebasis moet u leggen voor uw integraal 
 veiligheidsplan?
q Welke informatiebronnen zijn hierbij van belang? Hoe verhouden 
 subjectieve en objectieve veiligheid zich tot elkaar? En hoe 
 interpreteert u kwalitatieve en kwantitatieve gegevens?
q Op welke manier betrekt u uw samenwerkingspartners effectief 
 in de veiligheidsanalyse? Welke rol hebben bestuurders en 
 raadsleden in de veiligheidsanalyse? En hoe betrekt u bewoners 
 en ondernemers hierbij?
q Hoe neemt u in uw veiligheidsanalyse al een voorschot op 
 het meetbaar maken van uw (toekomstig) veiligheidsbeleid 
 via streefwaarden en effectindicatoren?

Stap 3 
Het vaststellen van beleidsprioriteiten
q Hoe bepaalt u op basis van de veiligheidsanalyse de nieuwe 
 beleidsprioriteiten?
q Op welke manier kunnen bestuurders en raadsleden sturing 
 geven aan het strategisch veiligheidsbeleid van uw gemeente? 
 En welke partijen kunt u daar nog meer bij betrekken?
q Op welke wijze komt u tot een goede afbakening van 
 geprioriteerde beleidsthema’s?

Zelf aan de slag met uw veiligheidsbeleid
U krijgt een opdracht mee naar huis, die aansluit bij uw eigen 
beleidsontwikkeling c.q. het stadium waarin die verkeert, 
waarmee u de geleerde theorie hanteert in de praktijk.



Stap 4 
Ontwikkelen van lokaal Integraal Veiligheidsbeleid
q Hoe ontwikkelt u een lokaal integraal veiligheidbeleid voor uw 
 gemeente conform Kernbeleid Veiligheid?
q Welke stappen moeten worden gezet voor het opstellen van 
 uw veiligheidsplan?
q Hoe vertaalt u de veiligheidsanalyse en prioritering naar 
 een veiligheidsbeleid?
q Wat zijn noodzakelijke onderdelen van een integraal 
 veiligheidsplan?
q Wat is de positie van het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
 binnen uw gemeente en hoe werkt u samen met aangrenzende 
 beleidsterreinen?
q Hoe betrekt u bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers 
 en uw samenwerkingspartners bij het opstellen van lokaal 
 integraal veiligheidsbeleid?
q Hoe bepaalt u uw meetbare doelen (streefwaarden en 
 effectindicatoren)?
q Welke opzet van het veiligheidsplan is aan te bevelen? En welke 
 opzet past het beste bij uw gemeente?

Stap 5 
Het opstellen van het uitvoeringsprogramma
q Hoe vertaalt u uw veiligheidsplan door in een concreet   
 uitvoeringsprogramma? En welke rol heeft de portefeuillehouder  
 hierin?
q In welke opzichten verschillen een veiligheidsplan en een 
 uitvoeringsprogramma van elkaar?
q Welke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket 
 van maatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?
q Nut en noodzaak: het afwegen van kosten en baten van 
 maatregelen. Hoe doet u dit?
q Hoe bewerkstelligt u een effectieve doorvertaling van het 
 veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma in werkplannen en 
 jaarplannen van uw interne en externe samenwerkingspartners?

MODUle 1 De eerste stappen op weg naar uw lokaal integraal veiligheidsplan MODUle 2 aan de slag met uw Integraal Veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma
11 OKtOBer 2012

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
Met de komst van de Nationale Politie en de Wet Gemeentelijke 
Regierol 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 1 november 2012 gaat de 6-daagse opleiding 
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van start in 
Regardz La Vie in Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 dagen op tot 
veiligheidsregisseur in uw gemeente. Met unieke praktijkcases als 
o.a. de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Chemie Pack 
Moerdijk verzorgt door Jan Mans, voormalig burgemeester van 
beide gemeenten.

Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten 
en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Masterclass crisiscommunicatie bij incidenten en rampen
Bij een incident of ramp is het snel beschikken over de juiste 
informatie van levensbelang. Uit ervaringen en evaluaties van 
diverse rampen en crisis binnen de overheid blijkt keer op keer dat 
de informatievoorziening en communicatie bij crisisbeheersing en 
rampenbestrijding tekortschiet. Hierdoor vallen meer slachtoffers en 
is de schade groter dan strikt genomen noodzakelijk zou zijn. Bent u 
wel goed voorbereid op een mogelijke ramp in uw gemeente?

Op 13 december 2012 gaat de masterclass Crisiscommunicatie 
bij incidenten en rampen van start in de School voor Gevaar- en 
Crisisbeheersing van de Politieacademie. Tijdens deze masterclass 
wordt u onderworpen aan een zeer waarheidsgetrouwe crisis-
simulatie waar uw vaardigheden worden getoetst aan de 
weerbarstige praktijk. Op die manier bereidt u zich optimaal 
voor op een mogelijke ramp in uw gemeente.

Meer informatie over het programma van de masterclass, de docenten 
en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/crisiscommunicatie

OOK INtereSSaNt VOOr U:

De uitvoering van het veiligheidsbeleid
q Hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij de 
 coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid?
q Wanneer en onder welke omstandigheden zijn tussentijdse 
 interventies aan te bevelen?
q Hoe betrekt u de portefeuillehouder hierin? En hoe verhoudt de 
 ambtelijke coördinatie zich tot de bestuurlijke coördinatie?
q Op welke manier controleert en evalueert u de voortgang van 
 beleid en bijbehorende resultaten? En hoe verkrijgt u de 
 daarvoor benodigde informatie?

Versterking van lokaal veiligheidsbeleid door 
regionale samenwerking
q Veiligheidsproblemen zijn veelal niet uniek en trekken zich 
 niets aan van gemeentegrenzen; samenwerken en leren van  
 elkaar is essentieel. Hoe verstekt u elkaar lokaal én regionaal?
q Naar gemeenschappelijke opgaven: de komst van de   
 Nationale Politie dwingt gemeenten tot meer samenwerking. 
 Hoe geeft uw gemeente hier invulling aan?
q Hoe bundelt u de krachten rond gezamenlijke 
 veiligheidsproblemen en tegen welke problemen loopt u 
 hierbij aan?
q Op welke wijze werkt u integraal samen met 
 veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het 
 Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centra?
q Hoe maakt u effectief gebruik van regionale samenwerking? 
 En hoe legt u dit vast in uw veiligheidsplan?
q Hoe zorgt u ervoor dat uw veiligheidsplan regionaal ingebed  
 is en aansluit op lokale veiligheidsplannen van aangrenzende 
 buurgemeenten?

Praktijkcase
U hoort van een vakgenoot hoe zijn gemeente volgens de methode 
Kernbeleid Veiligheid een veiligheidsplan heeft opgesteld. 



Postbus 2370 | 5600 CJ Eindhoven

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

Deze cursus is ontwikkeld door               en    in samenwerking met

Zo meldt u zich aan:
Via internet:  www.sbo.nl/kernbeleidveiligheid
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl

Telefonisch:  040 - 2 974 980

Of sturen naar:  Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

  Antwoordnummer 10206

  5600 VB Eindhoven

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. 

Uw investering
De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.799- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. 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? 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.

www.sbo.nl/kernbeleidveiligheidwww.sbo.nl/kernbeleidveiligheid

Kernbeleid Veiligheid 
In 5 stappen naar een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente



#

Inschrijfformulier
q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor de 2-daagse cursus:

 Kernbeleid Veiligheid (sbo-67334/M100/M200)

 27 september & 11 oktober 2012, BMC Amersfoort

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-mail adres:

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 post: 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-mail adres:

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 post: q ja  q nee

Aanmelding geautoriseerd door: 

Dhr/mevr. Functie: 

De kosten ad e 1.799,- (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.

Data en locatie
27 september & 11 oktober 2012

BMC Amersfoort

Smallepad 34 

3811 MG Amersfoort

foldernummer:

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980

Persoonlijk Opleidingsadvies

Cor Tempelaars

Tel. 040 -2 972 770 | E-mail: c.tempelaars@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

Frank van Summeren

Opleidingsmanager

Marlies Kuijten-Klomp

Opleidingscoördinator

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders,  

(programma)managers, coördinatoren, 

adviseurs en juristen veiligheid bij:

q Kleine, middelgrote en grote gemeenten

q Rijk en Provinciale overheden

q Politie

q Openbaar Ministerie

q Lokale/regionale samenwerkingsverbanden 

 (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, 

 Regionale Informatie en Expertise Centra)

Voor wie bestemd?

Mediapartner:


