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In samenwerking met:

Karin Meulendijks
coördinator Jeugd Veiligheidskamer Noordwest Veluwe

“De opleiding Ketenregisseur Risicojeugd heeft mij 

een paar machtig mooie tools meegegeven. 

Om te komen tot een prachtig werkbaar resultaat 

zijn macht, cultuur en context niet weg te denken!”

De deelnemers 

van de voorgaande 

editie over de 

opleiding:

Kim Ongena
netwerkcoördinator Jeugd gemeente Haarlem 

“Inspiratie, een helicopterview op ketenregie, 

praktijkvoorbeelden met theoretische onderbouwing, 

maar vooral ook het netwerken dat is waarom ik koos 

voor de opleiding ketenregisseur risicojeugd.”

Pieter van de Laarschot
coördinator jeugd Politie Limburg-Zuid

“Met veel organisaties zijn we betrokken bij de aanpak van en omgang 

met groepen jeugdigen. De opleiding ketenregisseur risicojeugd heeft 

mij voldoende handvaten geboden om te ontdekken wat de kwaliteiten 

en specialismen van de diverse partners zijn en deze organisaties zo 

met elkaar te verbinden, dat er symbiose ontstaat.”

Tijdens deze opleiding leert u:
q Hoe het jeugdzorgstelsel in elkaar zit
q Wat de belangrijkste veranderingen zijn in de jeugdzorg en wat dit betekent voor uw gemeente
q Hoe u komt tot een integrale aanpak van risicojongeren
q Op welke manier u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol
q Hoe u samenwerking tussen betrokken partners organiseert en regisseert
q Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners
q Wat ouders kunnen betekenen in de aanpak van jongvolwassen criminelen

Wegens groot
succes herhaald!

Vorige editie gemiddeld 
beoordeeld met een 8 
door de deelnemers

Ketenregisseur

RIsIcojeugd
Effectief regisseren en organiseren van samenwerking in de jeugdketen 

www.sbo.nl/ketenregisseur

Netwerk werkeN met 
risicojoNgereN 



Tijdens deze masterclass leert u:
q Hoe u de ongrijpbare risicojongere in beeld krijgt
q	 Welke aanpak wanneer werkt
q	 Vroegsignalering: op welke wijze u nog eerder ingrijpt aan de voorkant
q	 Op welke manier (herhaling van) crimineel gedrag kan worden voorkomen
q	 Hoe de sociale omgeving van de jongere kan worden benut bij het voorkomen van recidive

Masterclass
11 april 2013 
Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

Leer van inzichten en 
ervaringen van experts 

en professionals uit 
onderzoek, beleid 

en praktijk

Integrale aanpak

RIsIcojeugd
Organiseren van integrale aanpak van ongrijpbare risicojeugd 

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de 
jeugdzorg meer en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen van 
het nieuwe stelsel staan beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging 
jeugd “Geen kind buiten spel”. Voor de concrete invulling geeft het 
rijk grote beleidsvrijheid aan gemeenten. Op 8 en 15 november 
2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de 
tweedaagse cursus Inzicht in de Jeugdzorg. Deze cursus leidt u in 2 
dagen op tot regisseur van de jeugdzorg.

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

Nationale Jeugdzorgdagen
Met de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten 
verantwoordelijk voor de zorg van de jeugd. Het nieuwe stelsel voor 
de zorg voor jeugd moet een eind maken aan de bureaucratie en aan 
de sterk versnipperende hulpverlening in de jeugdzorg. Tegelijkertijd 
legt het rijk de gemeenten een forse efficiëntiekorting op. Op 29 
en 30 november 2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf 
en Overheid de Nationale Jeugdzorgdagen waar u van experts van 
binnen en buiten de jeugdzorg hoort hoe uw gemeente de nieuwe 
jeugdzorg organiseert met minder (financiële) middelen.

Meer informatie over het programma, sprekers en inschrijven is te 
vinden op www.jeugdzorgdagen.nl

Landelijke studiedagen jeugdbeleid en 
jeugdcriminaliteit
Jongeren staan op de rand van hun toekomst: het kan nog alle kanten 
met ze op. Voor sommige jongeren geldt helaas dat zij een grotere 
kans hebben om de verkeerde weg te kiezen. Ze maken hun school 
niet af, raken werkloos, veroorzaken overlast en/of belanden in de 
criminaliteit. Op 30 en 31 januari organiseert het SBO de landelijke 
studiedagen jeugdbeleid en jeugdcriminaliteit waar u van experts 
hoort op welke wijze u komt tot een solide jeugdbeleid en een 
effectieve integrale aanpak van jeugdcriminaliteit.

Meer informatie over het programma, sprekers en inschrijven is te 
vinden op www.sbo.nl/jeugdbeleid

In samenwerking met:www.sbo.nl/risicojeugd Netwerk werkeN met 
risicojoNgereN 

Ook interessant voor u:



Module 3  7 maart 2013

Integrale aanpak risicojongeren 

Het in kaart brengen van criminele jongeren volgens
de Shortlistmethodiek
q		Hoe brengt u problematische jeugdgroepen in beeld?
q		Wat is de rol van de politie bij de toepassing van de shortlistmethodiek?
q		Welke stappen neemt de politie bij het opstellen van de shortlist?
q		Op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op? En wat is de   
 samenstelling van de jeugdgroepen? 
q		Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de   
 jeugdgroepen? En wat is de aard en omvang van recent delictgedrag?
q		Kwalificatie van jeugdgroepen: hinderlijk, overlastgevend of crimineel?
q		Hoe leidt het gebruik van de methodiek tot een prioritering in de   
 driehoek en een gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen?

Thijs Vrijsen, adviseur jeugd bij de Politieacademie en 
voormalig coördinator landelijk programma Politiële Jeugdtaak, 
ondersteunt, mobiliseert en activeert politiekorpsen bij de 

aanpak van jeugdproblematiek, vertelt u hoe de shortlistmethodiek op 
lokaal niveau kan worden toegepast volgens het Masterplan Jeugdgroepen 
Nederlandse Politie

Aanpak van problematisch jeugdgroepen volgens 
de Shortlistmethodiek
q		Wanneer zet u in op een groeps-, situatie- of persoonsgerichte aanpak?
q		Hoe komt u tot een gezamenlijke aanpak?
q		Rol en positie van de regisseur: hoe voert u regie op de groepsaanpak?
q		Vastpakken en niet meer loslaten’: hoe volgt u de voortgang 
 van deze aanpak?

Loes van Zuilen, adviseur Ecart, heeft als adviseur, projectleider 
en GOSA-regisseur bij diverse gemeenten ruime ervaring 
opgedaan met het organiseren van een sluitend aanpak voor 

overlastgevende, delinquente jeugd

Gegevensuitwisseling in de jeugdketen: hoe gaat u om met 
privacy wet- en regelgeving?
q		Noodzakelijke zorgvuldige afweging bij gegevensuitwisseling
q		De privacytool als instrument voor gegevensuitwisseling
q		Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met partners
q		Betere balans tussen hulpverlening en papierwerk
q		Meer ruimte en vertrouwen voor professionals

Gregor Neggers-Kleise, juridisch adviseur Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontwikkelaar van de 
privacytool, een instrument voor en door professionals voor 

gegevensuitwisseling in de jeugdketen.

Module 4  14 maart 2013

domeinoverstijgend samenwerken in de jeugdketen

Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek 
en hun gezin
q		Hoe komt u tot een 1 gezin 1 plan aanpak van jeugd met meervoudige  
 problematiek?
q		Op welke manier betrekt u het gezin van de jeugdige in de aanpak?
q		Hoe stemt u specialistische zorg af op reguliere voorzieningen?
q		Hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?

Quirien van der Zijden, directeur Partners in Jeugdbeleid, 
ontwikkelde de handreiking Integrale Zorg, samenwerken 
rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin, 

begeleidt in 40 gemeenten professionals, managers en bestuurders bij een 
domeinoverstijgende implementatie van de werkwijze 1 gezin 1 plan

De samenwerking tussen het Veiligheidshuis, het CJG en het ZAT
q		Wel of niet samenwerken?
q		Waarom is samenwerking nodig?
q		Hoe werkt u domeinoverstijgend samen met het Veiligheidshuis, 
 het Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg- en Adviesteams?
q		Hoe voorkomt u overlap en afstemmingsproblemen door zorgsignalen 
 te verbinden?
q		Op welke manier traceert u zorgmijders en reduceert u shoppen
 in hulpverlening? 

Bart Leijten, directeur van Actium Nederland specialist op 
het gebied van jeugd- en veiligheidsvraagstukken, voormalig 
projectleider van het Veiligheidshuis gemeente Almere en 

clusterhoofd Jeugd bij het Veiligheidshuis Den Haag
Maik Wissink, jeugdregisseur gemeente Den Haag, fungeert als 
verbindende schakel tussen zorg en straf voor risicojongeren in 
het Veiligheidshuis en het Centra voor Jeugd en Gezin

Module 1 7 februari 2013 

gemeenten en de aanpak van risicojongeren 

Introductie en kennismaking
Erik de Kraa, zelfstandig interim-manager, adviseur en trainer 
jeugd en veiligheid en docent aan de Hogeschool Zeeland

Actualiteiten en rijksbeleid
q		Actieprogramma problematische jeugdgroepen
q		Intensivering groeps- en dadergerichte aanpak en uitbreiding justitiële  
 en bestuurlijke interventies: hoe werkt u hierbij samen met de politie 
 en justitie?
q		Totstandkoming van de Wet Gemeentelijke Regierol op veiligheid: 
 hoe geeft uw gemeente hier invulling aan?
q		Groei en doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen met toenemende   
 gemeentelijke betrokkenheid
q		Bezuinigingen versus brede preventieve strategie jeugdbeleid: 
 van bedreiging naar kans?
q		Nieuwe relevante wet- en regelgeving: wat betekent dit voor u en 
 uw gemeente?
Ino Kalker, Regiocoördinator Actieprogramma problematische 
jeugdgroepen regio Haaglanden, Hollands Midden en Noord West 
Nederland bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geeft u een 
overzicht van de actuele ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van 
problematische jeugdgroepen
Ruud Ijzelendoorn, Regiocoördinator Actieprogramma problematische 
jeugdgroepen regio Amsterdam en programmamanager Top 600 aanpak, 
richt zich op 600 veelplegers die verantwoordelijk zijn voor een grote 
hoeveelheid ernstige misdrijven in de gemeente Amsterdam op wie de 
reguliere aanpak nauwelijks effect heeft

Decentralisatie van de jeugdzorg, gemeenten aan zet!
q		Hoe ziet het jeugdzorgstelsel nu in elkaar? 
q		Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat 
 betekent dit voor uw gemeente? 
q		Op welke manier bereidt uw gemeente zich optimaal voor op 
 de decentralisatie van de jeugdzorg? 
q		Waar liggen voor uw gemeente kansen om de effectiviteit van 
 de jeugdhulpverlening te vergroten?

Peter Wiekenkamp, algemeen directeur Ecart, heeft jarenlange 
ervaring opgedaan met de regievoering van hulpverlening aan 
jongeren met meervoudige problematiek

Module 2  14 februari 2013

Ketenregie: samenwerking organiseren en regisseren
 

Regierol van de gemeente
q		 Hoe vult u de regierol in?
q		 Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?

q		Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en wat niet?
q		 Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u 
daarmee om?
q		 Handvatten voor een optimale invulling van de regierol

Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig hoofddocent 
Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar 
de gemeentelijke regierol op veiligheid in opdracht van het ministerie van 
BZK
Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper en initiatiefnemer van 
Jeugdzorg in Beeld, publiceerde in opdracht van het ministerie van BZK de 
handreiking 1 gezin 1 plan 1 regisseur

Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid
q		Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor
 uw organisatie?
q		Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijninstellingen samen  
 onder één dak?

q		 Het ontwikkelen van een integrale, 
probleemgeoriënteerde 

 (persoon-, systeem-, groep-, gebiedsgerichte) aanpak van 
risicojongeren

q		Veiligheidshuis Drenthe
q		Gemeente Almere
q		Politie regio Limburg-Zuid
q		Gemeente Zaltbommel

u krijgt nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden
Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de totstandkoming van 
de Wet Gemeentelijke Regierol komt de regie op risicojeugd meer en 
meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur. 
Uw rol en verantwoordelijkheden als ketenregisseur op het terrein van 
risicojeugd nemen toe. Samen met u partners moet u komen tot een 
integrale aanpak van risicojeugd. 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 
ketenregisseur risicojeugd.

ontwikkel uzelf in 6 dagen tot 
ketenregisseur
Na deze opleiding kunt u:
q		Een lokaal veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
q		Partners binden en duurzame coalities smeden
q		Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
q		Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis, 
 het Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg- en Adviesteams
q		Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
q		Wijkgericht werken rond concrete veiligheidsproblemen
q		Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

u gaat naar huis met:
q		Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
q		Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door    
 gastdocenten uit het werkveld
q		Diverse checklisten, modellen en casus, beschikbaar 
 gesteld op een digitale leeromgeving, zodat u direct 
 in uw eigen praktijk aan de slag kunt
q		Een studiemap, ideaal als naslagwerk!
q		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 na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken 
waar u in de praktijk tegen aan loopt.

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

deze opleiding werd eerder bezocht door professionals van o.a.:

q		De Lindenhorst Jeugdzorg Plus
q		Gemeente Raalte
q		Veiligheidshuis Bergen op Zoom
q		Breed Welzijn Delft

q		Gemeente Haarlem
q		Regio Noord Veluwe
q		WKN Bedrijven
q		Stek Jeugdhulp

Ketenregisseur Risicojeugd

Zowel de opleiding als 
de masterclass zijn bestemd voor:
Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, 
coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, 
(programma)managers, adviseurs en juristen jeugd/veiligheid bij:
q		Gemeenten
q		Veiligheidshuizen
q		Centra voor Jeugd en Gezin
q		Zorg- en Advies Teams
q		Bureaus Jeugdzorg
q		Politie
q		Onderwijsinstellingen
q		Raad voor de Kinderbescherming
q		Bureaus Halt
q		Jeugdreclassering
q		Openbaar Ministerie
q		Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
q		Instellingen in de verslavingszorg
q		GGZ-instellingen
q		Zorg- en welzijninstellingen
q		Stichtingen op het gebied van jeugdzorg

www.sbo.nl/ketenregisseur
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Innovatieve methodieken in de jeugdketen

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
q		Stappenplan Jeugd en Veiligheid: hoe komt u tot een sluitende aanpak  
 van jeugdgroepen?
q		Matrix vroegsignalering: welke rollen, taken en verantwoordelijkheden  
 hebben de verschillende partners bij vroegsignalering in de aanpak 
 van een jongere in een jeugdgroep?
q		Database jeugdgroepen: welke aanpak past het beste bij uw lokale   
 jeugdproblematiek?

Nicole Langeveld, projectleider Jeugd bij het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid en medeontwikkelaar van 
de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, informeert en adviseert 

gemeenten over de inzet van instrumenten voor de aanpak 
van jeugdgroepen

OUDERS van tegendraadse jeugd
q		Wat is de invloed van ouders op (strafbaar) risicogedrag van jongeren?
q		Hoe betrekt u ouders bij de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit? 
q		Wat zijn uitgangspunten voor effectieve opvoedondersteuning?
q		Wat is er nodig om het ouderperspectief te implementeren in 
 de jeugdketen?

Juletta Vruggink, adviseur JSO expertisecentrum voor jeugd, 
samenleving en opvoeding, traint jeugdprofessionals in de 
samenwerking met ouders bij de aanpak van jeugdoverlast- 

en criminaliteit

Signs of Safety
q		Werken aan oplossingen in plaats van blijven hangen in het zoeken 
 van oorzaken
q		Aansluiting zoeken op eigen mogelijkheden van de jongere en zijn
 of haar netwerk om tot oplossingen te komen
q		Hoe kan deze benadering bijdragen aan samenwerking en resultaat 
 in de jeugdketen? 

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer 
oplossingsgericht werken bij Stichting Vraagkracht, begeleidt 
en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij de 

implementatie van de Practise Based methodiek Signs of Safety, afkomstig 
uit Australië.

Module 6 28 maart 2013

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving 

Lokale politiek en beleid
q		Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen 
 van stakeholders?
q		Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
q		Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
q		Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op bestuurlijk-  
 ambtelijk niveau?
q		Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

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

Laura de Faber, Adviseur Project- en Verandermanagement 
Van Aetsveld, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij 
netwerksamenwerking

Daadkracht en samenwerking
q		Op welke manier kunt u wijkgericht werken rond concrete    
 veiligheidsproblemen?
q		Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen?
q		Op welke manier kunt u de samenwerking tussen partijen in de wijk   
 organiseren en regisseren?
q		Van coördinatie tot doorzettingsmacht: hoe grijpt u in als de   
 samenwerking stagneert?
q		Op welke wijze adviseert u politie, justitie en gemeentelijke diensten   
 daar waar nodig?
q		Hoe kunt u bewoners betrekken bij de aanpak van    
 veiligheidsproblematiek in de wijk?

Marcel van de Ven, stadsmarinier gemeente Rotterdam, voert 
de stedelijke regie over de uitvoering van het programma veilig 
ondernemen

Evaluatie en afsluiting
Erik de Kraa, zelfstandig interim-manager, adviseur en trainer jeugd en 
veiligheid en docent aan de Hogeschool Zeeland

Masterclass  11 april 2013

samenwerken rond risicojeugd 
met meervoudige problematiek
De aanpak van jeugdcriminaliteit vormt een belangrijk speerpunt van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 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.

u bent aan zet!
Samen met u partners moet u komen tot een integrale aanpak van 
risicojongeren. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

Tijdens deze masterclass leert u:
q		Hoe u de ongrijpbare risicojongeren traceert
q		Wat de dagelijks bezigheden en riskante gewoonten zijn van   
 risicojongeren
q		Hoe u komt tot een 1 gezin 1 plan aanpak van risicojeugd met   
 meervoudige problematiek
q		Op welke manier recidive onder risicojeugd kan worden voorkomen
q		Hoe u de voortgang van de aanpak volgt

Beperkt aantal deelnemersplaatsen
Wij laten maximaal 25 deelnemers toe tot deze masterclass, zodat u 
ruimschoots aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of problemen.

Tijdschema
09.00  Ontvangst met koffie en thee en uitreiking studiemap
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

Programma  11 april 2013

Welke aanpak werkt wanneer?
q		Jongeren zijn meer dan de som van hun problemen
q		Perspectief bieden: talentcoaching van risicojongeren
q		Aanpak van onderliggende factoren van probleemgedrag: 
 welke gedragsbeïnvloedende interventies werken wanneer?
q		Van specifiek naar generiek beleid: Marokkaanse jeugddelinquenten 
 een klasse apart?
q		Strijdigheid in de belangen van delinquente jeugdigen en de samenleving

Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid Expertisecentrum 
Veiligheid Avans Hogeschool, promoveerde op een longitudinaal 
onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam

Laatste Kans-aanpak voor problematische jeugd(groepen)
q		Intensivering van de aanpak van hinderlijke, overlastgevende 
 en criminele jeugd(groepen)
q		Combinatie van straf, hulp, repressie en preventie
q		Gezinsgerichte insteek met aandacht voor het sociale netwerk

Mirte Loeffen, adviseur jeugd bij adviesbureau Seinpost, 
begeleidt en adviseert gemeenten bij de toepassing van de 
Laatste Kans-aanpak voor problematische jeugd(groepen)

Mirije Oude Lansink, adviseur jeugd, veiligheid en leefbaarheid 
bij adviesbureau Seinpost, deed onderzoek naar de oorzaken van 
groepsvorming en botsingen tussen jeugdgroepen en de sociale omgeving

Ketenaanpak jeugdige ex-delinquenten
q		1 jongere, 1 gezin, 1 plan, 1 regiehouder
q		Gerichte aanpak voor daders en slachtoffers
q		Hoe zorg aan repressie koppelen?
q		Redeneren vanuit het systeem van de jongere
q		Sluitende overgang 18- naar 18+

Manal Venhorst, coördinator nazorg jeugdige veelplegers 
Veiligheidshuis Nieuwe waterweg Noord, zij coördineert een 
persoonsgebonden aanpak voor risicojongeren
Mark Smeding, GOSA-regisseur gemeente Schiedam, heeft als 
docent en jeugdcoördinator bij de politie veel kennis en ervaring 
opgedaan met de begeleiding van jeugdigen 

Uw investering

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een waardevolle syllabus.

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 - 2 974 888.

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 gezondheids-
zorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, 
overheid en non-profitorganisaties.

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Persoonlijk opleidingsadvies

Betty van den Berk
Tel. 040 - 2 974 837 | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

Frank van Summeren Marlies Kuijten-Klomp
Opleidingsmanager Opleidingscoördinator

Data en locatie
6-daagse opleiding Ketenregisseur Risicojeugd
7 en 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 2013
IIR Coengebouw
Kabelweg  37 
1014 BA Amsterdam
Tel. 020 - 5 805 400

Masterclass Integrale aanpak risicojeugd 
11 april 2013
Avans Hogeschool
Onderwijsboulevard 215
5201 AS ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 - 6 295 295

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 

6-daagse opleiding € 3.999,-

Masterclass € 899,-

6-daagse opleiding & Masterclass € 4.599,-

Integrale aanpak Risicojeugd

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet: www.sbo.nl/ketenregisseur (sbo-67381)

 www.sbo.nl/risicojeugd (sbo-67557)

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. 

U kunt zich online 

inschrijven!

www.sbo.nl/risicojeugd


