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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 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 

ketenregisseur risicojeugd.

Ontwikkel uzelf in 8 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 op jeugd  

 en veiligheid

• Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis,  

 het centra voor jeugd en Gezin en het Zorg- en Adviesteam

• 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

• toegang tot de digitale leeromgeving

• Een certificaat van deelname

• het boek Vlindermessen en djonko’s, over de criminele activiteiten  

 van een jeugdgroep in Amsterdam

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. 

Zorg dat u goed voorbereid bent en 
meldt u nu aan!

MODULE 1
8 januari 2015 | 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? 
• Waar liggen voor uw gemeente kansen om de effectiviteit van de 
 jeugdhulpverlening te vergroten?

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

Top x aanpak en het fenomeen nieuwe veelplegers
• Wie zijn de nieuwe veelplegers en hoe pakt u ze aan in uw gemeente? 
• Wat werkt wel en wat niet? 
• Wat kunt u leren van top x aanpakken elders in het land?

Henk Ferwerda, criminoloog, politieonderzoeker en directeur 
van bureau beke, promoveerde op een onderzoek naar criminele 
carriéres van jongeren en schreef verschillende boeken over 
criminele en gewelddadige jeugdgroepen en nieuwe veelplegers

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 2
15 januari 2015 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

MODULE 3
22 januari 2015 | 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 van Partners+Pröpper, heeft onderzoek 
gedaan naar de gemeentelijke regierol op veiligheid in opdracht van 
het ministerie van bZK

gemeenten en de sturing van veiligheid en politie
• 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 bij de Nationale Politie 
eenheid Limburg en voormalig adviseur Integrale Veiligheid bij de 
gemeente Sittard-Geleen

gemeenten en de inzet van (jeugd) boa’s
• hoe verkrijgt u zicht op de jeugdoverlast op straat?
• Op welke manier voorkomt u jeugdoverlast met de inzet van (jeugd) boa’s?
• hoe gaat u schoolverzuim tegen onder jongeren?
• Op welke manier verloopt de samenwerking met de politie?

Jan Otter, coördinator toezicht en handhaving bij de gemeente 
Ede, coördineert de aanpak van jeugdoverlast door buitengewoon 
opsporingsambtenaren
Anton Bos, jeugdboa bij de gemeente Ede, richt zich op de aanpak 
van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen

Domeinoverstijgend samenwerken 

Ketensamenwerking rond jeugd met meervoudige problematiek
• Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking en wanneer is  
 casemanagement noodzakelijk?
• hoe komt u tot een 1 gezin 1 plan aanpak van jeugd met meervoudige  
 problematiek?
• Wat is uw rol en die van betrokken partners in de keten?
• Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle ketensamenwerking?
• hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?
• Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor risicojongeren,  
 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 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 van het Zorg- en Veiligheidshuis 
midden-brabant, waar gemeente, Openbaar ministerie en zorg- en 
welzijnsinstellingen samenwerken aan 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?
• hoe kan het cjG functioneren 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, zelfstandig project- en interimmanager, 
o.a. werkzaam als coördinator toegang en opvoeden in de 
gemeente Oisterwijk

Het Zorg- en Adviesteam, de verbinding tussen zorg en onderwijs
• hoe signaleert u vroegtijdig gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij  
 jongeren?
• Op welke manier zorgt u ervoor dat een jongere de juiste hulp krijgt?
• hoe realiseert u een sluitende samenwerking tussen zorg en onderwijs?

Marina Moerkens, zelfstandig adviseur jeugd en onderwijs, 
adviseert en begeleidt gemeenten, schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden en beroepskrachten die betrokken zijn bij 
een ZAt

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!”



MODULE 4
29 januari 2015| Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

innovatieve methodieken in de jeugdketen   

Welke aanpak werkt wanneer?
• Aanpak van onderliggende factoren van probleemgedrag:  
 welke gedragsbeïnvloedende interventies werken wanneer en  
 onder welke omstandigheden?
• Wat is het maatschappelijk rendement dat u met deze aanpak wilt  
 realiseren?
• Van specifiek naar generiek beleid: marokkaanse jeugddelinquenten  
 een klasse apart?

Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog, 
voormalig lector jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum 
Veiligheid van de Avans hogeschool, promoveerde op een 
longitudinaal onderzoek onder criminele marokkaanse jongeren 
aan de Vrije universiteit Amsterdam en schreef het boek 
marokkaanse lieverdjes

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 bij 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?

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
5 februari 2015 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 16:30 uur

integrale aanpak risicojongeren  

Aanpak van problematische jeugdgroepen
• 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
Loes van Zuilen, adviseur bij Ecart, heeft als 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

Dwingende groepsculturen
• Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
• Welke schade berokkenen dwingende groepen aan jongeren en  
 hun omgeving?
• hoe herkent u dwingende groepsculturen?
• Op welke manier voorkomt u dat u de grip kwijt raakt op deze jongeren?

Frances peters, coach bij freechoice, gespecialiseerd in 
identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen
Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, verricht 
onderzoek naar dwingende (religieuze) groepsculturen

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

•	 Gemeente	Lelystad
•	 Gemeente	Dordrecht
•	 Gemeente	Heerhugowaard
•	 Veiligheidshuis	Drenthe
•	 Gemeente	Almere
•	 Politie	regio	Limburg-Zuid
•	 Gemeente	Zaltbommel
•	 De	Lindenhorst	Jeugdzorg	Plus
•	 Gemeente	Raalte
•	 Veiligheidshuis	Bergen	op	Zoom
•	 Gemeente	Hollands	Kroon
•	 Gemeente	Uithoorn
•	 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	Epe
•	 Gemeente	Schiedam
•	 Gemeente	Weeps
•	 Politie	regio	Amsterdam-Amstelland
•	 Gemeente	Hellendoorn
•	 Gemeente	Montferland
•	 Gemeente	Opmeer
•	 Gemeente	Eijsden-Margraten
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MODULE 7MODULE 6
12 februari 2015 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting :16:30 uur 5 maart 2015 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting :16:30 uur

Wijkgericht werken

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

Wijkgericht werken
• Op welke manier kunt u wijkgericht werken rond concrete  
 veiligheidsproblemen?
• hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in de wijk?
• 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  
 veiligheidsproblematiek in de wijk?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente rotterdam,  
verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken 
in rotterdam

Veilig samenleven in de wijk
•  hoe kunt u de veiligheid in buurten, wijken en scholen verbeteren?
• Op welke wijze kunt u de zelfredzaamheid in de wijk bevorderen en 
 de veiligheidsbeleving onder bewoners vergroten?
• hoe versterkt u de betrokkenheid van bewoners, scholen,  
 het maatschappelijk middenveld en ondernemers bij de wijk?

Lilian Tieman, programmaleider Veilig Samenleven en Wonen 
bij het centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
ondersteunt lokale professionals die zich bezighouden met de 
aanpak van criminaliteit en onveiligheid in gemeenten, wijken en 
buurten
Frannie Herder, projectleider burgerbetrokkenheid en 
buurtbemiddeling bij het centrum voor criminaliteitspreventie 
en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten 
ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid  
te vergroten
Anneliek van Maarseveen, adviseur veiligheid bij carante 
Groep, samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige 
organisaties actief in de zorg en dienstverlening aan mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en 
jeugdhulpverlening
 

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?

Debbie Bruijn, regiocoördinator Actieprogramma problematische 
jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en justitie, 
ondersteunt en adviseert gemeenten bij de aanpak van 
problematische jeugdgroepen
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en 
ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den haag en 
docent Integrale Veiligheid aan de haagse hogeschool

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

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

ExcuRsIE DE HunnERBERg
6 maart 2015 | Ontvangst: 09:00 uur - Afsluiting: 12:30 uur

• hoe worden jongeren voorbereid op hun terugkeer in de samenleving?
• Welke rol speelt opvoeding, onderwijs en behandeling hierin?
• hoe worden jongeren begeleid binnen en buiten de jeugdinrichting?

Anne Reijnen, adviseur bij De hunnerberg, justitiële 
jeugdinrichting waar opvoeding, onderwijs en behandeling 
centraal staan



(sbo-68627)

i.s.m.

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 modules opleiding 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari en 5 maart 2015 
La Vie utrecht
Voor de routebeschrijving zie: www.sbo.nl/ketenregisseur

Data en locatie excursie
6 maart 2015
De hunnerberg Nijmegen
Voor de routebeschrijving zie: www.sbo.nl/ketenregisseur

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
het Studiecentrum voor bedrijf en Overheid (SbO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen 
over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en 
gezondheidszorg. Samen met het Institute for International research (IIr), Nederlands Instituut voor de 
bouw en Euroforum maakt SbO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd 
aan de beurs in Londen. meer informatie op:  www.sbo.nl

uw investering
uw investering voor deze 7-daagse opleiding en excursie bedraagt € 3.999,- (exclusief btw). Dit bedrag is 
inclusief koffie, thee, lunches, het boek Vlindermessen en djonko’s en toegang tot de digitale leeromgeving.

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

Sandra Donkers
tel. 040 - 2 972 770 | email: s.donkers@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

frank van Summeren
congres- en Opleidingsmanager jeugd en Veiligheid

barbara canters
Project coördinator

www.sbo.nl/ketenregisseur

Ketenregisseur
risicojeugd

Incompany mogelijkheid
Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?
Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding Incompany volgen. 
het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. 
In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip. 

Neem voor meer informatie contact op:
Guusje Verhoeven, Adviseur Incompany trainingen
g.verhoeven@sbo.nl | 040 - 2 972 729 | 06 - 516 18 303


