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U krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden
met de decentralisatie van de jeugdzorg wordt uw gemeente 
verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg aan risicojongeren. een 
sleutelrol ligt bij u als ketenregisseur. uw rol en verantwoordelijkheden 
op het terrein van risicojeugd nemen toe. samen met uw 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 7 dagen tot ketenregisseur
na deze opleiding kunt u:
• een lokaal veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
• partners binden en duurzame coalities smeden
• optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
• integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis en  
 het centra voor Jeugd en gezin
• stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
• Wijkgericht werken rond concrete veiligheidsproblemen
• adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

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
• een digitaal naslagwerk
• 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.

MODULE 1
6 februari 2014 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

deelnemers Van de Voorgaande  
edities oVer de opleiding:
 

Actualiteiten en rijksbeleid

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

Totstandkoming van de nationale Politie: hoe ziet het nieuwe 
politiebestel eruit?
• Waarom is er gekozen voor de vorming van een nationale politie? 
• Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe politiebestel? 
• Kansen en bedreigingen: wat betekent de komst van de  
 nationale politie voor u en uw gemeente?
• hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale  
 politie inzet? 
• hoe geeft u invulling aan de lokale verankering van de politie?

edward van der torre, politieonderzoeker en criminoloog, is als 
lector gebiedsgebonden politie verbonden aan de politieacademie 
en promoveerde op het proefschrift politiewerk: politiestijlen, 
community policing en professionalisme

Decentralisatie van de jeugdzorg, gemeenten aan zet!
• hoe ziet het jeugdzorgstelsel nu in elkaar? 
• Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en  
 wat betekent dit voor uw gemeente? 
• op welke manier bereidt uw gemeente zich optimaal voor op de  
 decentralisatie van de jeugdzorg? 
• 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

Zelf aan de slag
u krijgt een opdracht mee naar huis om de transitie van de jeugdzorg vorm 
te geven met uw eigen opgave als uitgangspunt.

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..”
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MODULE 3
13 maart 2014 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

gemeenten en de aanpak van risicojongeren 

Regierol van de gemeente op jeugd en veiligheid
• hoe vult u de regierol in?
• tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
• Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en wat niet?
• Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?

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

Zelf aan de slag
u krijgt handvatten mee naar huis om optimaal invulling te geven aan 
de regierol in uw gemeente.

Wetsvoorstel gemeentelijke Regierol
• Wat betekent de versteviging van de regierol op veiligheid voor  
 uw gemeente?
• Versterking positie burgemeester door uitbreiding wettelijke  
 bevoegdheden én verantwoordelijkheden: hoe geeft u hier invulling aan?
• controlerende rol gemeenteraad door vaststelling integraal  
 veiligheidsplan: wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van  
 raadsleden rond veiligheidsbeleid?
• op welke wijze kunnen gemeenten sturing geven aan hun lokaal  
 integraal veiligheidsbeleid en de politie? 
berry link, burgemeester van de gemeente schinnen, verantwoordelijk voor 
de openbare orde en veiligheid in de gemeente schinnen
ingrid schäfer, plaatsvervangend districtschef Kerkrade bij de politie 
limburg-Zuid en voormalig adviseur integrale Veiligheid bij de gemeente 
sittard-geleen

Domeinoverstijgend samenwerken 

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

peter wiekenkamp, algemeen directeur ecart, heeft jarenlange 
ervaring opgedaan met de regievoering van hulpverlening aan 
jongeren met meervoudige problematiek

Het Veiligheidshuis, samenwerken aan zorg en veiligheid
• Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw organisatie?
• hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijnsinstellingen samen  
 onder één dak?
• het ontwikkelen van een integrale, probleemgeoriënteerde (persoon-,  
 systeem-, groep-, gebiedsgerichte) aanpak van risicojongeren:  
 wie doet wat?
• de combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke  
 handhaving bij de aanpak van risicojongeren: hoe gaat dit in de praktijk?
• het Veiligheidshuis als instrument om sturing te geven aan lokaal  
 én regionaal veiligheidsbeleid: hoe werkt u bovenlokaal samen rond  
 gezamenlijke prioriteiten op veiligheid?
John wauben, ketenmanager Zorg- en Veiligheidshuis midden-brabant, 
waar gemeente, openbaar ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen 
samenwerken bij de aanpak van risicojongeren

Het Centrum voor Jeugd en gezin als front office voor alle 
jeugdzorg
• Wat is de positie en de rol van het cJg in het jeugdzorgstelsel van  
 de toekomst?
• hoe kan het cJg gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg waar  
 hulp aan jeugdigen en gezinnen integraal wordt aangeboden?
• Wat worden de kerntaken van het cJg?
• Wat betekent de positionering van het cJg voor de huidige  
 jeugdzorgvoorzieningen?

gerry leijten, procesmanager stichting steunpunt opvoeding en 
voormalig manager en programmaleider van het centrum voor 
Jeugd en gezin in de gemeente ’s-hertogenbosch

Zelf aan de slag
praktijkvoorbeelden van deelnemers worden zoveel mogelijk onderdeel 
gemaakt van deze module. in groepsverband worden deze beoordeeld en 
besproken.

Kim ongena, netwerkcoördinator Jeugd 
gemeente Haarlem
“Inspiratie, een helicopterview op ketenregie, praktijk-

voorbeelden met theoretische onderbouwing, maar vooral 

ook netwerken  dat is waarom ik koos voor de opleiding 

ketenregisseur risicojeugd.”

Karin meulendijks, coördinator Jeugd 
Veiligheidskamer noordwest Veluwe
“De opleiding Ketenregisseur Risicojeugd heef t mij een 

paar machtig mooie tools meegegeven. Om te komen 

tot een prachtig werkbaar resultaat zijn macht, 

cultuur en context niet weg te denken!”
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Innovatieve methodieken in de jeugdketen   

Ouders van tegendraadse jeugd
• Wat is de invloed van ouders op (strafbaar) risicogedrag van jongeren?
• hoe betrekt u ouders bij de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit?
• Wat zijn uitgangspunten voor effectieve opvoedondersteuning?
• 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

Laatste Kans-aanpak voor problematische jeugd(groepen)
• intensivering van de aanpak van hinderlijke, overlastgevende en  
 criminele jeugd(groepen): wat betekent dit voor u en uw gemeente?
• hoe komt u tot een grondige analyse van de problematische  
 jeugd(groepen) in uw gemeente?
• combinatie van straf, hulp, repressie en preventie:  
 hoe geeft u dit vorm in een concreet plan van aanpak?
• gezinsgerichte insteek met aandacht voor het sociale netwerk:  
 hoe geeft u hier invulling aan in uw plan van aanpak?

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

MODULE 5
27 maart 2014 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

Integrale aanpak risicojongeren  

Aanpak van problematische jeugdgroepen volgens de 
Shortlistmethodiek
• hoe brengt u problematische jeugdgroepen in beeld?
• op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op? en wat is  
 de samenstelling van de jeugdgroepen? 
• Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de  
 jeugdgroepen? en wat is de aard en omvang van recent delictgedrag?
• Kwalificatie van jeugdgroepen: hinderlijk, overlastgevend of crimineel?
• hoe leidt het gebruik van de methodiek tot een prioritering in de driehoek  
 en een gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen?
• Wanneer zet u in op een groeps-, situatie- of persoonsgerichte aanpak?
• Vastpakken en niet meer loslaten: hoe volgt u de voortgang van deze  
 aanpak?

thijs Vrijsen, adviseur jeugd bij de politieacademie, 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
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?
• 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 partners:  
 hoe doet u dit?
• betere balans tussen hulpverlening en papierwerk:  
 hoe geeft u hier invulling aan?

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

remco weijburg, beleidsadviseur reclassering nederland regio amsterdam 
en lid van de expertgroep privacy wet- en regelgeving van de amsterdamse 
top600 aanpak

Zelf aan de slag
u krijgt handvatten mee naar huis om rechtmatig en doelmatig informatie 
uit te wisselen met uw partners.

Lees verder voor module 6 en 7 >>>

deZe opleiding werd eerder beZocHt 
door professionals Van o.a.:

• Veiligheidshuis drenthe

• gemeente almere

• politie regio limburg-Zuid

• gemeente Zaltbommel

• de lindenhorst Jeugdzorg plus

• gemeente raalte

• Veiligheidshuis bergen op Zoom

• breed Welzijn delft

• gemeente haarlem

• regio noord Veluwe

• WKn bedrijven

• gemeente oosterhout

• stek Jeugdhulp

• gemeente Zutphen

• William schrikker groep

• gemeente amstelveen

• stichting Kwartier Zorg & Welzijn

• gemeente Weeps

• politie regio amsterdam- 

 amstelland
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Voor wie bestemd?
Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, 
beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, 
adviseurs en juristen jeugd/veiligheid bij:

• gemeenten
• Veiligheidshuizen
• centra voor Jeugd en gezin
• Zorg- en advies teams
• bureaus Jeugdzorg
• politie
• onderwijsinstellingen
• raad voor de Kinderbescherming
• bureaus halt

• Jeugdreclassering
• openbaar ministerie
• Jeugdinrichtingen en  
 gevangeniswezen
• instellingen in de verslavingszorg
• ggZ-instellingen
• Zorg- en welzijninstellingen
• stichtingen op het gebied van  
 jeugdzorg

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving 

Lokale politiek en beleid
• Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen  
 van stakeholders?
• hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
• Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
• politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op  
 bestuurlijk-ambtelijk niveau?
• op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?
ino Kalker en debbie bruijn, regiocoördinatoren actieprogramma 
problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
ondersteunen en adviseren gemeenten bij de aanpak van problematische 
jeugdgroepen

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

Harry rorije, adviseur project- en Verandermanagement bij 
van aetsveld en promovendus op het gebied van duurzame 
veranderingen in de jeugdzorg

Zelf aan de slag
praktijkvoorbeelden van deelnemers worden zoveel mogelijk onderdeel 
gemaakt van deze module. in groepsverband worden deze beoordeeld en 
besproken.

Veiligheid in de wijk  

Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen
• Weet waarmee u te maken heeft: wat is de samenstelling van de  
 jeugdgroep? Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten?  
 en wat is de aard en omvang van recent delictgedrag?
• hoe brengt u de frontlinie in positie en slaat u een brug tussen  
 de politie en het jongerenwerk?
• hoe laat u de buurt met een ‘schouder aan schouder aanpak’ zien dat  
 het menens is?
• Kijk verder dan (alleen) het strafrecht: hoe vermindert u de gelegenheid  
 en vergroot u de pakkans door focus, intensiteit, integrale volharding  
 en het opwerpen van barrières tegen criminaliteit?

eric bervoets, criminoloog en bestuurskundig onderzoeker, 
voormalig docent aan de politieacademie, gepromoveerd op een 
onderzoek naar de politiële aanpak van marokkaanse jongeren, 

publiceerde het boek ‘Vlindermessen en djonko’s’, over de criminele 
activiteiten van een jeugdgroep in amsterdam

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

marcel van de Ven, stadsmarinier gemeente rotterdam,  
verantwoordelijk voor de wijkveiligheid in een van de 
probleemwijken in rotterdam

Evaluatie en afsluiting
erik de Kraa, zelfstandig interim-manager, adviseur en trainer jeugd en 
veiligheid en docent aan de hogeschool Zeeland
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3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet: www.sbo.nl/ketenregisseur
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
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april 2014
la Vie utrecht
lange Viestraat 351
3511 bK utrecht
tel. 030 - 2 340 088

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
uw investering voor deze 7-daagse opleiding bedraagt e 3.999,- (excl. btw). dit bedrag is inclusief koffie, 
thee, lunches en een digitaal naslagwerk.

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

betty van den berk
tel. 040 - 2 974 837 | email: b.van.den.berk@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

frank van summeren
congres- en opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid

marlies Kuijten-Klomp
project coördinator

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 

www.sbo.nl/ketenregisseur

Ketenregisseur
risicojeugd


