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Tijdens deze opleiding leert u:
 B Wat de gevolgen zijn van de hervormingen in de sociale zekerheid en de nieuwe wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening

 B Wat de belangrijkste veranderingen zijn in de jeugdreclassering  door de transitie van de jeugdzorg
 B Op welke manier u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol
 B Hoe u samenwerking tussen betrokken partners organiseert en regisseert
 B Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners

i.s.m. 
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Voorkom herhalingscriminaliteit door een 
sluitende aanpak van ex-gedetineerden
Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de 
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar 
gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke 
kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. 
samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende 
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid 
om deze taak op u te nemen?
 

De regie ligt in uw handen!
Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele 
kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als coördinator 
nazorg ex-gedetineerden.
 

ontwikkel uzelf in 5 dagen tot regisseur in uw 
gemeente
Op deze opleiding leert u:

 B Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 B Partners binden en duurzame coalities smeden
 B Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 B Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 B stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 B Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 

U gaat naar huis met:
 B Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 B Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door 

gastdocenten uit het werkveld
 B Een (digitale) studiemap, ideaal als naslagwerk!
 B Een certificaat van deelname

 

stel uw eigen praktijk centraal!
Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te 
brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het 
maximale uit de opleiding. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten 
zijn graag bereid om ook na de opleiding met u mee te denken over 
vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.
 

opleidingsmateriaal
Als deelnemer van deze opleiding ontvangt u een (digitale) syllabus 
met alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. 
Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus 
gegarandeerd actueel.
 

beperkt aantal deelnemersplaatsen
Wij laten maximaal 25 deelnemers toe tot deze opleiding, zodat uw 
praktijkvragen en/of problemen ruimschoots aan bod komen.

actualiteiten en rijksbeleid
 

gemeenten en de nazorg aan ex-gedetineerden 
anno 2013: trends en actuele ontwikkelingen

 B komst van de Wet gemeentelijke Regierol op veiligheid in relatie tot de 
Nationale Politie

 B groei van de Veiligheidshuizen met toenemende gemeentelijke betrokkenheid
 B Teruglopende financiële bijdragen, bezuinigingen rijksbreed en bij diverse 

partners: wat betekent dit voor u en uw gemeente?
Carlijn van Schie, projectleider nazorg ex-gedetineerden bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat 
instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid 
te vergroten
 

Nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening: 
gevolgen voor de nazorg aan ex-gedetineerden

 B Hoe ziet de toekomst van schulphulpverlening eruit? En wat gaat er 
veranderen voor u en uw gemeente?

 B Brede toegankelijkheid en een integrale aanpak met aandacht voor 
problemen áchter de geldschulden

 B kanteling schulddienstverlening: meer nadruk op eigen kracht ex-
gedetineerden

 B Hoe bereidt u een goede overdacht vanuit detentie voor naar de 
gemeente? En hoe houdt u de ex-gedetineerde gemotiveerd om aan zijn 
schuldenproblematiek te werken?

Annemiek Swart, manager bij PLAN groep, dé specialist in schuldhulpverlening
en budgetbeheer, heeft bijna 30 jaar ervaring in de ondersteuning van
gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, woningcorporaties en 
welzijnsorganisaties op het terrein van schuldhulpverlening en budgetbeheer
 

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering
 B Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent 

dit voor uw gemeente?
 B Jeugdreclassering is nieuw terrein voor gemeenten: wat komt er op u af?
 B Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen er (na de decentralisatie van de jeugdzorg) 

uit? En op welke wijze wordt de begeleiding van en het toezicht op 
jongeren georganiseerd?

 B Hoe organiseert u samenwerking met andere gemeenten rond 
jeugdreclassering? En welke schaalgrootte van bovenlokale samenwerking 
past hierbij?

 

aanpak jeugdcriminaliteit anno 2013: 
trends en actuele ontwikkelingen

 B De invoering van het adolescentenstrafrecht
 B Verplichte nazorg voor jeugdige delinquenten
 B Invoering van het risicotaxatie-instrument Landelijk Instrumentarium 

Jeugdstrafrechtketen (LIJ)
 B Dalende instroom in en sluiting van jeugdinrichtingen
 B Invoering van de ZsM aanpak

Janine Plaisier, directeur Impact, voormalig plv. projectmanager programma 
aanpak recidive bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en onderzoeker bij 
het WODC
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regie voeren
 

regierol van de gemeente
 B Hoe vult u de regierol in?
 B Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
 B Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en wat niet?
 B Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?
 B Welke verschillende vormen van regievoeren kunt u hanteren?
 B Regie voeren zonder macht, hoe doet u dat?
 B Handvatten voor een optimale invulling van de regierol

Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper, gaf leiding aan grootschalige 
onderzoeken in opdracht van het ministerie van BZk, onder meer naar de 
regierol van gemeenten
 

Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid
 B Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente?
 B Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijninstellingen samen 

onder één dak?
 B Het ontwikkelen van een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak van 

ex-gedetineerden
 B De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke 

handhaving bij de aanpak van veiligheidsproblematiek
 B Het Veiligheidshuis als instrument om sturing te geven aan lokaal én 

regionaal veiligheidsbeleid
Annemieke de Winter, ketenmanager Regionaal Veiligheidshuis Maas 
en Leijgraaf, waar twaalf gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, 
gevangeniswezen, reclasseringsorganisaties, jeugdzorg en overige tal van 
zorginstellingen samenwerken aan de nazorg van ex-gedetineerden
 

moDUle 2
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Ketenregie: samenwerking organiseren en 
regisseren
 

Ketensamenwerking nazorg ex-gedetineerden
 B Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking en wanneer is 

casemanagement noodzakelijk?
 B Wat is uw rol en die van betrokken partners in de keten?
 B Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle ketensamenwerking?
 B Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor ex-gedetineerden, uw 

eigen organisatie en voor betrokken partners?
Joost Vos, adviseur bij TNO, gepromoveerd op een onderzoek naar 
ketensamenwerking, verrichte een driejarig actieonderzoek naar de aanpak 
van onverbeterlijke veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en 
Leiden
 

Het gezamenlijk voorkomen van herhalingscriminaliteit
 B Wiens zorg is nazorg?
 B Aanpak van onderliggende factoren van afwijkend, crimineel gedrag: 

welke gedragsbeïnvloedende interventies werken wanneer?
 B Inzetten op een regulier traject of maatwerk?
 B Hoe biedt u ex-gedetineerden een perspectief?
 B ketensamenwerking bezien vanuit de ex-gedetineerden: wat kunt u 

hiervan leren?
Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheidsbeleid bij het 
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en expertadviseur 
bij Van Montfoort, verricht onderzoek naar de uitvoering en effecten van 
interventies en de implementatie van methodieken in de jeugdhulpverlening, 
de jeugdbescherming en de volwassenenreclassering
 

Toepassing van privacy wet- en regelgeving in de 
dagelijkse praktijk

 B Noodzakelijke zorgvuldige afweging bij gegevensuitwisseling: wat kan en 
wat niet?

 B Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met partners: waar 
moet u rekening mee houden bij de uitwisseling van informatie? En hoe 
informeert u de cliënt over wat u met zijn of haar gegevens doet?

 B Betere balans tussen nazorg en papierwerk
 B Meer ruimte en vertrouwen voor professionals

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

evidence based werken
 B Naar evidence-based methodes: wat werkt, bij wie en onder welke 

omstandigheden?
 B Meer focus op outputsturing: hoe komt u op een efficiënte en effectieve 

manier tot het gewenste resultaat?
 B Monitoring en evaluatie van effecten en voortgang van beleid: hoe doet 

u dit?
 B Hoe legt u verantwoording af over de bereikte resultaten?

Janine Plaisier, directeur Impact, sociaal psycholoog gespecialiseerd 
in effectiviteit van interventies om gedragsverandering van jeugdige en 
volwassen delinquenten te realiseren

interventies in de jeugd- en volwassenenreclassering
 B Hoe hanteert u de COsA methode gericht op re-integratie van 

zedendaders die onder toezicht van de reclassering staan?
 B Hoe kunt u een substantiële afname van het risico van recidive bij 

jongeren realiseren door middel van de methode Nieuwe Perspectieven 
bij Terugkeer?

 B Hoe komt het dat jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking oververtegenwoordigd zijn in detentie? En welke intensieve 
vorm van nazorg is geschikt voor deze doelgroep?

Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheidsbeleid bij het 
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en expertadviseur 
bij Van Montfoort, verricht onderzoek naar de uitvoering en effecten van 
interventies en de implementatie van methodieken in de jeugdhulpverlening, 
de jeugdbescherming en de volwassenenreclassering
 

Praktijkcase: maatjesproject nazorg ex-gedetineerden
 B succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden in tijden van 

bezuinigingen
 B Welke ondersteuning kunnen vrijwilligers bieden aan ex-gedetineerden?
 B kleinschalige en persoonlijke hulp met zelfbeschikking, 

verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid als uitgangspunt
Jolanda van den Hurk, coördinator maatjesproject ex-gedetineerden bij 
Vrij & Verder, maatjesproject voor ex-gedetineerden en personen met een 
justitiële maatregel (IsD, TBs, PIJ) en hun relaties die extra ondersteuning 
kunnen gebruiken om hun leven weer op de rails te krijgen
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adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 

lokale politiek en beleid
 B Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen 

van stakeholders?
 B Tegenstrijdige en veranderende belangen: hoe gaat u hiermee om?
 B Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 B Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 B Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op bestuurlijk 

ambtelijk niveau?
 B Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

 

sturen van lokale zorgnetwerken
 B Wat verwacht u van een lokaal zorgnetwerk?
 B Hoe zet u een lokaal zorgnetwerk op?
 B Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 B Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 B Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 B Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper, begeleidt gemeenten 
rond lokale en regionale samenwerking en verzorgt op dit terrein ook 
werkconferenties en trainingen voor gemeenteraden, bestuurders en 
ambtenaren
 

streven naar maximaal resultaat door samenwerking
 B Hoe houdt u in tijden van bezuinigingen nazorg op de agenda bij uw 

eigen organisatie en bij uw partners?
 B Wat is succes rondom nazorg?
 B Hoe zorgt u ervoor dat uw partners zich betrokken voelen in het 

netwerk en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat?
 B Op welke manier maakt u de meerwaarde van uw aanpak voor de 

cliënt, de eigen organisatie en de maatschappij zichtbaar?
 B Hoe viert u behaalde successen intern én extern?
 B Hoe ziet de toekomst van nazorg eruit?

Karel Van Duijvenbooden, ketenmanager Veiligheidshuis Utrecht en 
voormalig projectleider verbetering nazorg voor gedetineerden bij de 
Dienst Justitiële Inrichtingen
 

Praktijkcase: opvang ex-gedetineerden
 B Integrale en structurele aanpak die ingrijpt op alle aspecten van het 

leven van de ex-gedetineerde
 B Focus op wonen, werk, relaties en zingeving
 B Persoonlijke en kleinschalige aanpak
 B solide ketensamenwerking vanaf het begin van detentie tot ver in het 

vrije leven
Aleid Sperna Weiland, beleidsmedewerker Reclassering Nederland, 
lid van de kenniskring reclassering van het Expertisecentrum 
Veiligheid van de Avans Hogeschool en voorzitter van stichting Exodus 
's-Hertogenbosch, biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden 
en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie
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Uw docenten:
Peter Wiekenkamp, algemeen directeur Ecart en hoofddocent van de 
opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden
Carlijn van Schie, projectleider nazorg ex-gedetineerden bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Annemiek Swart, manager bij PLAN groep, dé specialist in 
schuldhulpverlening en budgetbeheer
Janine Plaisier, directeur Impact, voormalig plv. projectmanager 
programma aanpak recidive bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
onderzoeker bij het WODC
Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig hoofddocent 
Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam
Annemieke de Winter, ketenmanager Regionaal Veiligheidshuis Maas en 
Leijgraaf
Joost Vos, adviseur bij TNO en gepromoveerd op een onderzoek naar 
ketensamenwerking
Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheidsbeleid bij het 
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en expertadviseur 
bij Van Montfoort
Remco Weijburg, beleidsadviseur Reclassering Nederland regio 
Amsterdam en lid van de expertgroep privacy wet- en regelgeving van de 
Amsterdamse Top600 aanpak
Jolanda van den Hurk, coördinator maatjesproject ex-gedetineerden bij 
Vrij & Verder
Karel Van Duijvenbooden, ketenmanager Veiligheidshuis Utrecht en 
voormalig projectleider verbetering nazorg voor gedetineerden bij de 
Dienst Justitiële Inrichtingen
Aleid Sperna Weiland, beleidsmedewerker Reclassering Nederland en 
voorzitter van stichting Exodus
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Deze opleiding is bestemd voor:
Coördinatoren, ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, 
beleidsmakers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen 
nazorg ex-gedetineerden bij:

 B gemeenten
 B Veiligheidshuizen
 B Politie
 B Raad voor de kinderbescherming
 B Bureaus Halt
 B Reclasseringorganisaties
 B Openbaar Ministerie
 B Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 B Instellingen in de verslavingszorg
 B Zorg- en welzijninstellingen
 B stichtingen op het gebied van nazorg ex-gedetineerden

 

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
16.30 Afsluiting van de lesdag
 

Voor wie besTemD?

ook interessant voor u:
opleiding regisseur multi-probleemgezinnen
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een 1 gezin 1 plan aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de 
regisseur die de samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. De 6-daagse opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leidt u in 6 dagen 
op tot regisseur in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen vindt u op de 
website www.sbo.nl/probleemgezinnen.
 
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. De opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leidt u op tot veiligheidsregisseur in uw 
gemeente. Met unieke praktijkcases zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn verzorgt door Bas Eenhoorn, burgemeester van deze gemeente. Meer 
informatie over het programma van de opleiding, de docenten en inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/openbareorde.



incompany, de beste aanpak voor uw team!
Informeer naar de voordelen en mogelijkheden 
Natalie Vonk
Tel. 040 - 2 974 851 | E-mail: incompany@sbo.nl 
of ga naar www.sbo.nl/incompany 

i.s.m. 

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet:
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
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

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

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

meer informatie
klantenservice: 040 - 2 974 888

Persoonlijk opleidingsadvies

Verantwoordelijk voor het programma:

Coördinator nazorg ex-gedetineerden

67882

3511 Bk Utrecht

La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351 

26 september, 3 en 10 oktober, 7 en 14 november 2013

+31 (0)30 234 00 88

Congres- en Opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid

Marlies kuijten-klomp
Projectcoördinator

040-2974837
b.van.den.berk@sbo.nl

Betty van den Berk

effectief organiseren en regisseren van nazorg 
aan ex-gedetineerden

Frank van summeren

www.sbo.nl/ex-gedetineerden

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, 
thee, lunches en een waardevolle (digitale) syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

www.sbo.nl/ex-gedetineerden

Tel.


