
Uw investering 

Werkzaam in de jeugdzorgsector 
Bent u als directeur, bestuurder, (team)manager, hoofd, projectleider, coördinator, 
beleidsmedewerker, adviseur of jurist werkzaam in de jeugdzorg, jeugd-GGZ, 
jeugdgezondheidzorg of in het veiligheidsdomein? 
Dan bedraagt uw investering:

•	Voor 1 dag: € 899 (excl. btw per persoon)

•	Voor 2 dagen: € 1.699  (excl. btw per persoon)

Werkzaam vóór de jeugdzorgsector
Bent u werkzaam vóór de jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugdgezondheidzorg of voor 
organisaties in het veiligheidsdomein? 
Dan bedraagt uw investering:

•	Voor 1 dag: € 1.099 (excl. btw per persoon)

•	Voor 2 dagen: € 1.999  (excl. btw per persoon)

Korting voor uitvoerende professionals
Verleent u direct hulp aan de cliënt, dan ontvangt u als uitvoerend professional: 

•	€ 400 korting voor 1 dag. U betaalt slechts € 499

•	€ 700 korting voor 2 dagen. U betaalt slechts € 998

Schrijf u in op www.sbo.nl/jeugdbeleid of neem voor meer informatie contact op 
met de congresadviseur, Jane Konapure, tel.: 040 - 2 972 752.

U kunt deze studiedag(en) niet aanwezig zijn?
Bestel dan de digitale syllabus van de Studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit 
voor € 99 (excl. btw). U ontvangt het materiaal na afloop van de studiedagen.

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

Telefonisch:  040 - 2 974 980

Bij aanmelding via telefoon of internet het foldernummer vermelden.
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur voor de betaling.

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. 
Wij sturen u circa 1 week voor aanvang van de studiedag een herinneringsmail en een 
routebeschrijving.

Deze studiedagen maken deel uit van het Jeugdzorg Leertraject
Een nieuw, compleet en hoogwaardig opleidingspakket dat u in een 
1/2 jaar klaarstoomt tot dé regionale bruggenbouwer in de jeugdzorg.

Het Jeugdzorg Leertraject bestaat uit:
1. Kickoff bijeenkomst met lunchseminar en brainstormsessies 
2.  2-daags congres naar keuze: - Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit - 
 Jeugdgezondheidszorg en Jeugd-GGZ 
3. Schriftelijke module Wet- en regelgeving in de jeugdzorg 
4. Workshop Social Media in de jeugdzorg + werkbezoek 
5.  5-daagse opleiding naar keuze: - Beleidsmedewerker Jeugd - CJG-coördinator 
6.  Abonnement Vakblad: Het Kind Eerst 
7. Boek Contact! Kinderen en nieuwe media 

Meer informatie over dit leertraject?
Neem contact op met Betty van den Berk (040 - 2 974 837 of 
b.van.den.berk@sbo.nl) of ga naar www.jeugdzorgleertraject.nl 
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U moet ineens aan de slag met: 
•	Meer eigen kracht en meer preventie 
•	Terugdringen van gespecialiseerde hulp
•	Één gezin, één plan 
•	Het CJG als “front office” voor de jeugdzorg
•	Effectiever straffen
• Bundelen van financiële stromingen en bezuinigingen
•	Gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd 

Hierbij treft het kabinet nieuwe verdergaande maatregelen die de 
jeugd raken als beperking van het AWBZ-pakket en Zvw-pakket, 
decentralisatie van begeleiding, passend onderwijs en maatregelen 
gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Stel al uw vragen, discussieer mee en leer van uw 
vakgenoten op 8 februari 2012 

Tijdens de Landelijke	Studiedag	Jeugdbeleid 
geven sprekers u antwoord op al uw vragen. Zij gaan met 
u in discussie en horen hierbij ook graag uw visie! Het 
middagprogramma bestaat uit diverse workshops zodat u samen 
met uw vakgenoten kunt leren van projecten uit andere regio’s. 

Aan de slag met de praktische uitvoering, de bal ligt bij u! 
De plannen zijn groot, de veranderingen enorm. Er komt veel op 
u af als professional. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor 
de decentralisatie en goede overdracht? Wie neemt de regie 
in handen? Hoe gaat de VNG gemeenten ondersteunen in het 
overhevelingstraject? Hoe ziet het transitiekader eruit? Hoe legt u 
verbindingen met uw regiopartners? Hoe betrekt en communiceert 
u met ouders? En wat betekent integraal jeugdbeleid in de nieuwe 
context ná decentralisatie van de jeugdzorg voor alle partijen in de 
jeugdzorgketen?

Het regeerakkoord eist veel veranderingen in één keer van u!

Aansluitend vindt op 9 februari 2012 plaats de 

Landelijke	Studiedag	Jeugdcriminaliteit 
De aanpak van jeugdcriminaliteit vormt een belangrijk speerpunt van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verschillende wijken en buurten 
ondervinden overlast van criminele jongeren. Het gaat hier vaak om 
ongrijpbare risicojongeren die overlastgevend zijn, crimineel gedrag 
vertonen of zich in een zorgwekkende situatie bevinden. Problemen 
spelen op verschillende leefgebieden zoals onderdak, geld en schulden, 
school en werk. Deze risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak 
van hun (meervoudige) problematiek waarin zorg-, onderwijs- en 
justitiepartners samenwerken.

Streef binnen uw regio naar een effectieve, integrale aanpak 
van risicojeugd! 
Hoe krijgt u de ongrijpbare criminele jongeren in beeld? Welke aanpak 
werkt en wanneer? Hoe komt u samen tot een multidisciplinaire 
samenwerking in de keten? Welke stappen moet u hiervoor zetten? En 
hoe betrekt u ouders in de aanpak van jongvolwassen criminelen?

Voor het bereiken van resultaten is samenwerking met uw ketenpartners 
van cruciaal belang. Investeer juist nú in deze samenwerking en bezoek 
samen met uw regiopartners op 9 februari 2012 de Landelijke Studiedag 
Jeugdcriminaliteit, zodat u concreet in uw regio aan de slag kunt. 

 

Profileer uw organisatie op de Landelijke Studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit

Voorafgaand en tijdens de Landelijke Studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit 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 Jeugd

Tel: 040 - 2 972 797  I   mobiel: 06 - 15 85 97 91   I   e-mail:s.van.kol@sbo.nl

Zorg	dat	u	deze	studiedagen	niet	mist	en	schrijf	u	in	op	www.sbo.nl/jeugdbeleid

Kennispartner:

Mediapartners:

(e66764)



Jeugdbeleid & 
Jeugdcriminaliteit

Landelijke	studiedagen

Alles over de schutting, wat nu? Aan de slag met het beleid en de uitvoering in 2012! 

Op weg naar een effectieve, integrale aanpak van risicojeugd

www.sbo.nl/jeugdbeleid

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980

Persoonlijk Congresadvies

Jane Konapure  I  Congresadviseur

Tel.: 040 – 2 972 752  I  j.konapure@sbo.nl 

Verantwoordelijk voor het programma:

Frank van Summeren MSc

Conference Manager Overheid   

Joyce van Helfteren MSc

Senior Conference Manager Overheid  

Marlies Kuijten-Klomp

Senior Project Coördinator  

 

Data en locatie
8 & 9 februari 2012
NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Tel.: 030 – 6 026 900

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.

Alles over de schutting, wat nu? Aan de slag met het beleid en de uitvoering in 2012! 

Op weg naar een effectieve, integrale aanpak van risicojeugd

Uw sprekers:

Léon Wever
directeur Jeugdzorg, Minis-
terie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS)

Hubert Bruls
burgemeester, gemeente 
Venlo en voorzitter, G32

Hans Kamps
voorzitter, Jeugdzorg 
Nederland

Prof.dr. Micha de Winter
hoogleraar Pedagogiek, 
Universiteit Utrecht

Marnix Eysink Smeets
lector Public Reassurance, 
Hogeschool InHolland

Achmed Baâdoud
stadsdeelvoorzitter, 
Amsterdam Nieuw-West
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Jeugdbeleid & 
Jeugdcriminaliteit

Alles over de schutting, wat nu? Aan de slag met het beleid en de uitvoering in 2012! 

Op weg naar een effectieve, integrale aanpak van risicojeugd

NBC	Nieuwegein

Dag	1		•		8	februari	2012
7e editie Landelijke Studiedag Jeugdbeleid
• Praktische uitvoering decentralisatie van de jeugdzorg 

• Stroomlijning zorg: verbindingen tussen jeugdzorg, jeugd-GGZ en de jeugd-LVG

• Één financieringsstroom: hoe behoudt u met minder middelen de kwaliteit van zorg?

• Verschuiving van verantwoordelijkheden: hoe komt u tot een krachtige keten?

• Invloed van wijzigingen op het gebied van de AWBZ, Wajong, pgb, WSW, WWB             

Dag	2		•		9	februari	2012
Landelijke Studiedag Jeugdcriminaliteit 
• Hoe krijgt u de ongrijpbare jongere in beeld en welke aanpak werkt?

• Vroegsignalering: nog eerder ingrijpen aan de voorkant?! 

• Ketenaanpak multiproblem-gezinnen: effectieve samenwerking VH, ZAT en CJG 

• Hoe kunt u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met uw partners?

• Wat kunnen ouders betekenen in de aanpak van jongvolwassen criminelen? 

  

Landelijke	studiedagen

www.sbo.nl/jeugdbeleid

8	&	9	februari	2012	

Inclusief:	18	interessante	workshops!		



Landelijke	Studiedag	Jeugdbeleid

Dag	1		•		8	februari	2012

09.00 Ontvangst deelnemers met koffie en thee & uitreiking 
 congresmaterialen

09.30  Opening door uw dagvoorzitter
	 Peter	Lankhorst, adviseur jeugdbeleid & jeugdzorg

09.45 Decentralisatie: toekomst van de jeugdzorg
 • Wat betekent integraal jeugdbeleid in de nieuwe context ná 
  decentralisatie voor alle partijen in de jeugdzorgketen?
 • Visie op inpassing in het gemeentelijk beleid
 • Bezuinigingen versus decentralisatie
 • Decentralisatie van de jeugdzorg in relatie tot andere 
  maatregelen als decentralisatie van de AWBZ en 
  veranderingen Wajong, WSW, WWB en pgb              
 • Taken en rollen van provincies, gemeenten, stadregio’s en het CIZ
 • Hoe waarborgen we samen de kwaliteit van zorg?
	 Léon	Wever, directeur Jeugdzorg, Ministerie van 
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

10.30 Praktische uitvoering transitie jeugdzorg naar gemeenten
 • “Alles over de schutting” wat nu?
 • Wat betekent integraal jeugdbeleid voeren voor gemeenten in 
  de nieuwe context ná decentralisatie en wat is het belang van 
  kind/burger/ouder?    
 • Wie binnen de gemeenten neemt de regie: welzijn, onderwijs, 
  sociale zaken en hoe zorgen we voor een goede overdracht?
 • Welke ondersteuning is cruciaal en hoe regelt u dit met elkaar? 
	 Prof.dr.	Micha	de	Winter, hoogleraar Pedagogiek, 
 Universiteit Utrecht

11.00  Koffie- en theepauze

11.30 Film: Jeugdzorg gaat naar gemeenten. Zo, dat is geregeld! 
 Nee nu begint het pas!
 Hoe moet de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten 
 praktisch vorm krijgen? U hoort de visie op de toekomst van 
 Jeugdzorg Nederland. 
	 Hans	Kamps, voorzitter, Jeugdzorg Nederland

11.45  Debat: een groot transitieproject hoe pakt u dit aan? 
 • Hoe moet het transitiekader vanuit de overheid eruitzien? 
 • Hoe bereidt u zich als gemeente optimaal voor en welke 
  sturing is nodig?
 • Hoe betrekt u ouders en verzorgers? 
 • Trias jeugdzorg: onderwijs, sociale zekerheid, arbeidsmarkt
	 Drs.	René	Peters, wethouder, jeugd, onderwijs, sociale zaken 
 en integratie gemeente Oss. Gemeente Oss was in 2011 
 winnaar van de Jong Lokaal Bokaal, stimuleringsprijs voor 
 positief jeugdbeleid
	 Theo	Platje, staflid Bureau Jeugdzorg Drenthe en projectleider 
 transitie BJZ taken
	 Ton	van	Balken, wethouder onderwijs en welzijn, cultuur en 
 milieu, gemeente Zaltbommel
	 Frank	van	Strijen, oprichter, Jeugd enzo. , daarnaast is Frank 
 actief in de uitvoering van het werken met jongeren en is hij 
 auteur van de boeken Jongerenwerk nieuwe stijl en Van de 
 straat, de straatcultuur van jongeren ontrafeld 
	 Drs.	Paul	Willems, bestuurder, De Bascule Amsterdam en 
 voorzitter Landelijk Platform Jeugd-GGZ
	 Ab	Czech, programmamanager transitie jeugdzorg, gemeente 
 Eindhoven en Ambtelijk coördinator G32 jeugddossier

12.30 Lunchpauze
 
	 Schrijf	uw	advies	aan	de	VNG	
 Hoe kunnen we de transitie van de jeugdzorg samen in goede 
 banen leiden? 
 Zet uw visie anoniem op papier, zodat wij uw advies kunnen 
 overhandigen aan de VNG

13.30  Workshopronde 1, maak uw keuze uit de workshops A, B, C 

 Aanpak kindermishandeling en het CJG 
 • Het belang pedagogische infrastructuur middels Spilcentra en CJG 
 • Signalen opvangen dichtbij in wijken en buurten 
 • Werken vanuit een visie op Opvoeden en opgroeien, één 
  gezin één plan
 • Een eenduidige Zorgstructuur, Zorg voor Jeugd 
 • De Regionale aanpak kindermishandeling 
 • De landelijke meldcode binnen de zorgstructuur
 • Protocol kindermishandeling met werkboek 
	 Hanny	Versluijs, procesmanager SPIL Eindhoven en 
 coördinator regionale aanpak kindermishandeling regio Eindhoven

 Jeugd in beweging, een naïef toekomstbeeld?! 
 • Heeft de jeugd de toekomst nog? Het toenemende probleem 
  van overgewicht 
 • Verbinden en samenwerken, van signalering naar interventie 
 • Goed voorbeeld doet goed volgen 
	 Peter	Barendse, programmamanager, Nederlands Instituut voor 
 Sport en Bewegen (NISB) 

 Communiceren met dwarsliggers
 • Wat zijn dwarsliggers?
 • Hoe belangrijk zijn dwarsliggers?
 • Bekende dwarsliggers
 • Wat is het doel?
 • Intellectuele oneerlijkheid?
 • Is de communicatie anders?
 • Wie neemt welke verantwoordelijkheid?
	 Nanette	de	Jong	Becker, directeur, Diggout

14.20  Workshopronde 2, maak uw keuze uit de workshops D, E, F  

 Jeugdbeleid gemeente Zaltbommel
 • Aanpak jeugd- en jongerenbeleid in de gemeente Zaltbommel
 • Indeling en aanpak 
 • Voorbeeld van praktijkprojecten uit de gemeente
	 Ton	van	Balken, wethouder onderwijs en welzijn, cultuur en 
 milieu, gemeente Zaltbommel 
	 Johan	Rijcken, beleidsmedewerker Jeugd, 
 gemeente Zaltbommel

 Nieuwe kansen voor jeugdbeleid: 
 De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
 Nieuwe beleidsontwikkelingen in relatie met het jeugdbeleid
 • Hoe wordt vorm gegeven aan de inbedding van jeugdbeleid in 
  informatie, advies en ondersteuning?
 • Hoe kan de aanpak en uitvoering van het jeugdbeleid 
  gekanteld worden?
 • Welke kansen biedt Welzijn Nieuwe Stijl voor het jeugdbeleid?
 Pamela	van	der	Kruk, directeur, 
 Stichting VraagWijzer Nederland

A
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C
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Landelijke	Studiedag	Jeugdcriminaliteit	Landelijke	Studiedag	Jeugdbeleid
Dag	2		•		9	februari	2012

 Objectief professioneel handelen is een fictie
 Een interactieve workshop over het spanningsveld tussen 
 autonomie en regelgeving
 Elke professional zoekt in de dagelijkse praktijk met regelmaat 
 naar houvast. Vaak bieden protocollen, richtlijnen, reglementen 
 houvast. Maar niet altijd. Dan blijken alle factsheets, 
 vragenlijsten, checklists niet de kern van onze worsteling te 
 raken. Elke vraag brengt méér vragen i.p.v. antwoorden. 
 De grote vraag is of alle richtlijnen en protocollen ons leiden 
 naar het gewenste antwoord ? En wat doen we intussen met 
 de waarde van onze intuïtie? Hoe hanteren we het 
 spanningsveld tussen autonomie en regelgeving?
 Jos	Mevis, specialist in het implementeren en begeleiden van 
 professionele communicatie en praktische ethiek, Queresta

15.10  Koffie- en theepauze

15.30  Workshopronde 3, maak uw keuze uit de workshops G, H, I

 Hoe communiceert u met ouders/verzorgers? 
 WIE + WAT = HOE
 Een paar gesprekstechnieken uit de systeemtheorie voor 
 hulpverleners in hun gesprek met ouders
 Steven	Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut

 Jeugd een gezond fundament in de regio Noord-Veluwe
 • Bewegen, voeding, alcoholontmoediging
 • Regelgeving en handhaving
 • Regionale samenwerking
 Gerda	Montauban, beleidsambtenaar Volksgezondheid, 
 gemeente Oldebroek

 @Digikids 
 De workshop gaat over jongeren in de virtuele wereld. In het 
 jeugdbeleid gaat het over het opvoeden en beschermen van 
 jongeren in de gewone wereld. Maar hoe zit dat in de virtuele 
 wereld? Wie lost problemen in de virtuele wereld op? En zijn er 
 wel twee verschillende werelden? In de workshop gaan we in op: 
 • Wat doen jongeren in de virtuele wereld?
 • Wat is de rol van de politie in de virtuele wereld?
 • Wat betekent deze wereld voor het jeugdbeleid in uw organisatie?
 	 Boudewijn	Mayeur, digitaal wijkagent Limburg Zuid, digitaal 
 wijkagent op Habbo Hotel, expertgroep Digikids
 Dineke	Mekel, regionaal adviseur jeugd Politie Zuid Holland 
 Zuid, expertgroep Digikids

16.20  Overdracht	van	de	visies	en	adviezen	
 Gedurende deze studiedag komen wij samen tot goede ideeën 
 en scenario’s over een zo optimaal verloop van de transitie van 
 de jeugdzorg. Wij overhandigen deze visie-documenten 
 gezamenlijk voor u aan de VNG. 

16.45  Afsluiting van de congresdag en aanvang borrel
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09.00  Ontvangst deelnemers met koffie & thee en uitreiking 
 congresmaterialen

09.30 Opening door uw dagvoorzitter
	 Peter	Lankhorst, adviseur jeugdbeleid & jeugdzorg
 
09.45  Aanpak jeugdcriminaliteit G32
 • Actieprogramma criminele jeugdgroepen, meer inspanningen 
  rondom aanpak jeugdcriminaliteit
 • Intensivering groeps- en dadergerichte aanpak en uitbreiding 
  justitiële en bestuurlijke interventies
 • Bezuinigingen versus brede, preventieve strategie jeugdbeleid
 • Het benutten van kansrijke instrumenten tegen 
  jeugdcriminaliteit
 • Breed scala aan publiek-private maatregelen ter voorkoming 
  van jeugdcriminaliteit
	 Hubert	Bruls, burgemeester, gemeente Venlo en voorzitter G32

10.15 Als opvoeden niet lukt, helpt straf dan nog?  
 • Preventie bij risicojongeren: nog eerder ingrijpen aan de 
  voorkant?! 
 • Welke aanpak helpt het best om recidive te voorkomen?
 • Strijdigheid in de belangen van delinquente jeugdigen en de 
  samenleving?  
	 Jo	Hermanns, hoogleraar Opvoedkunde, Universiteit van 
 Amsterdam en lector ‘werken in justitieel kader’, Hogeschool 
 Utrecht

10.45 Koffie- en theepauze

11.15  Debat: het nut van (strenger) straffen van risicojongeren
 • Invoering adolescentenstrafrecht
 • Verhoging van de maximumduur van de jeugddetentie
 • Van PIJ- naar TBS-maatregel bij grote kans op ernstige 
  recidive 
 • Strenger toezicht jeugdreclassering op gestrafte jongeren
 • Strenge consequente aanpak bij mislukking taakstraf of 
  overtreding justitiële voorwaarden
 • Het gebruik van intensieve, op het gezin gerichte interventies
	 Achmed	Baâdoud, stadsdeelvoorzitter, Amsterdam Nieuw-West 
 Hans	Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid,   
 Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool
	 Jolande	uit	Beijerse, docent en onderzoeker jeugdstrafrecht, 
 Erasmus Universiteit en rechter, rechtbank Rotterdam
	 Annemarie	Penn-te	Strake, hoofdofficier van Justitie, 
 Openbaar Ministerie Maastricht
	 Thees	Gernler, manager Forensische Zorg en Reclassering, 
 Palier
	 Nico	Epskamp, projectmanager, Bonjo
	 Houssian	Mouhmouh, ketenregisseur, gemeente Amsterdam 
 stadsdeel Slotervaart

12.00 Onaantastbare criminele jongeren
 • De burger is bang en de overheid lijkt onmachtig
 • Doorbreken van die onmacht is essentieel voor 
  veiligheidsbeleving publiek, eigenwaarde professional en 
  legitimiteit overheid
 • Dat vereist soms een alternatieve aanpak
 • Resultaten van een recente verkenning i.s.m. NICIS Institute
 Marnix	Eysink	Smeets, lector Public Reassurance, Hogeschool 
 Inholland en voorzitter Landelijke Expertisegroep 
 Veiligheidspercepties



Landelijke	Studiedag	Jeugdcriminaliteit	

12.30 Lunchpauze

13.30 Workshopronde 1, maak uw keuze uit de workshops A, B, C
 
 Ketenaanpak jeugdige ex-delinquenten
 • 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 regiehouder
 • Gerichte aanpak voor daders en slachtoffers
 • Hoe zorg aan repressie koppelen?
 • Redeneren vanuit het systeem van de jongere
 • Sluitende overgang 18- naar 18+
	 Manal	Venhorst, coördinator nazorg jeugdige veelplegers, 
 Veiligheidshuis Nieuwe waterweg Noord
	 Mark	Smeding, GOSA-regisseur, gemeente Schiedam
 
 Dubbel en dwars
 • LVB en bijkomende problematiek in relatie tot overlast en  
  delictgedrag
 • Herkennen van, communiceren met en begeleiden van 
  jongeren met LVB
 • Hoe zorgen voor een goede participatie in de samenleving? 
	 Rob	Schuddemat, directeur, William Schrikker 
 Jeugdreclassering 
 Sandra	van	Zwol, inhoudelijk manager, William Schrikker 
 Jeugdreclassering

 Ketenaanpak Multi-probleemgezinnen 
 • Noodzaak integrale aanpak van complexe meervoudige 
  problematiek
 • Breed opgezet hulpverleningstraject gericht op alle 
  leefgebieden en systeem waarin de jongere functioneert
 • Domeinoverstijgend samenwerken: effectieve samenwerking 
  tussen VH, CJG en ZAT
	 Michel	Schlösser, procesmanager, Zorg- en Veiligheidshuis 
 district Maastricht 
	 Manon	Reckin, coördinator procesmanagement CJG en 
 procesmanager, Zorg- en Veiligheidshuis district Maastricht

14.20  Workshopronde 2, maak uw keuze uit de workshops D, E, F

 Van de straat naar toekomst
 • Zelfstandigheidstraining voor dak- en thuisloze jongeren
 • Probleemverheldering, competentieversterking en opbouw 
  sociaal netwerk
 • Krachten versus beperkingen
 • Van instelling naar zelfstandig
 • Niet dwingen maar steunen
 • Vrijwillig, niet vrijblijvend
	 Dewi	Delhoofen, zorgbegeleider, Neos Begeleid Wonen Jeugd 
 Eindhoven

 Gegevensuitwisseling in de jeugdketen
 • Noodzakelijke zorgvuldige afweging bij gegevensuitwisseling
 • De privacytool als instrument voor gegevensuitwisseling
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met partners
 • Betere balans tussen hulpverlening en papierwerk
 • Meer ruimte en vertrouwen voor professionals
	 Gregor	Neggers-Kleise, juridisch adviseur, Ministerie van 
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A

B

C

D

E

G

H

I

F Ketenaanpak jeugdprostitutie en loverboys
 • Loverboy en methodieken
 • Slachtoffer en omgeving
 • Ketenaanpak: van signalering tot een gezamenlijk plan van 
  aanpak
	 Lizeth	Schellekens, operationeel chef vreemdelingenpolitie, 
 Regiopolitie Brabant Zuid-Oost
 Moeder	slachtoffer	loverboy

15.10 Koffie- en theepauze

15.40 Workshopronde 3, maak uw keuze uit de workshops G, H, I

 Ouders van tegendraadse jeugd
 • Wat kunnen (en willen) ouders betekenen in de aanpak van 
  jongvolwassenen criminelen?
 • Welke uitgangspunten kunt u zelf hanteren bij het 
  ondersteunen van ouders?
 • Hoe kan (herhaling van) crimineel gedrag worden 
  voorkomen?
	 Juletta	Vruggink, adviseur, JSO expertisecentrum voor jeugd, 
 samenleving en opvoeding

 PSV is meer dan voetbal
 • Mensfort United: voetbaltraining en talentontwikkeling 
  risicojongeren 
 • Scoren door scholing: participatie, sportiviteit en gezondheid, 
  innovatie en respect
	 Patrick	van	de	Voort, coördinator, PSV in the community

  Jeugdsubculturen: de kenmerken en gevaren
 • Type subculturen
 • Bestaansrecht subculturen
 • Criminaliteitsclusters
 • Vatbaarheid voor subculturen
	 Maarten	Rust, ervaringsdeskundige

16.30 Kans of Kansloos?!
 • The making off: aanleiding en achtergrond van de 
  documentaire ‘Lost Boys –  Bloods forever’ 
 • Worst-case scenario: problemen op alle leefgebieden
 • Cliffhangers: kans of kansloos?!
	 Margit	Balogh, documentairemaker en regisseur, 2nd Floor Up

17.00  Afsluiting van de congresdag en aanvang borrel



Deze	studiedagen	zijn	
speciaal	ontwikkeld	voor:	

directeuren, bestuurders, (team)managers, hoofden, 

projectleiders, coördinatoren, beleidsmedewerkers, adviseurs 

en juristen

Werkzaam	bij:	

•	 Ministeries
•	 Provincies
•	 Gemeenten
•	 Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)

•	 Bureaus Jeugdzorg

•	 Veiligheidshuizen

•	 Zorg Advies Teams (ZAT’s)

•	 Onderwijsinstellingen

•	 Raad voor de Kinderbescherming

•	 Bureaus Halt

•	 Jeugdreclassering

•	 Politie
•	 Openbaar Ministerie

•	 Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen 

•	 Instellingen in de verslavingszorg 

•	 GGZ-instellingen  

•	 Psychiatrische ziekenhuizen  

•	 Psychiatrische afdelingen van algemeen of academisch 

 ziekenhuis (PAAZ)  

•	 Onderzoeksbureaus, hogescholen en universiteiten

•	 Welzijnsinstellingen  

•	 Farmaceutische industrie 

•	 Zorgverzekeraars  

•	 RIAGG  
•	 IBW 
•	 Stichtingen op het gebied van Jeugdzorg

•	 Cliëntenorganisaties betrokken bij de GGZ-sector

•	 GGD
•	 MEE Nederland / MEE-organisaties

•	 Vertegenwoordigers vanuit overheid en politiek  

•	 IT-bedrijven en advocatenkantoren werkzaam binnen of 

 voor de jeugdzorgsector 

www.sbo.nl/jeugdbeleid


