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P A R T N E R S P R Ö P P E R
DENKERS EN DOENERS VOOR DE PUBLIEKE ZAAK

PROGRAMMA THEMAMIDDAG

Introductie
Donderdag 7 april 2011 wordt, samen met het Expertisecentrum voor Veiligheid
van de Avans Hogeschool, in ’s-Hertogenbosch de themamiddag ‘Ketens
risicojeugd sluitend verbinden’ georganiseerd waarin we samen met de
deelnemers op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden om te komen tot een
integrale aanpak van risicojeugd.

Programma
13.00-13.15 Ontvangst
13.15-13.30 Opening, verzorgd door Sjaak Khonraad (Lector Integrale Veiligheid,
Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool)
13.30-14.15 Workshop 1: Veilig Centrum Jeugd en Gezin, verzorgd door Hetteke
Wapenaar (Procescoördinator Centrum Jeugd en Gezin, gemeente Lelystad)
14.15-15.00 Workshop 2: Nazorg jeugdigen ex-delinquenten, verzorgd door
Annemieke de Winter (Coördinator Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf) en Marga
van Esch (Projectcoördinator Nazorg ex-gedetineerden Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf)
15.00-15.15 Pauze
15.15-16.15 Workshop 3: Risicojeugd navigator, verzorgd door Rob Bogman
(Onderzoeker/adviseur bij Partners+Pröpper)
16.15-16.45 Workshop 4: Ketenscope, platform voor samenwerking in
gemeenten, verzorgd door Anja van der Aa (Initiatiefnemer Ketens & Netwerken)
16.45-17.00 Afsluiting
17.00-18.00 Borrel

BEGELEIDERS

Frank van Summeren MSc (1985) is
onderzoeker/adviseur jeugd & veiligheid bij
Partners+Pröpper en initiatiefnemer van de LinkedIn
groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan
veiligheid’. Daarnaast volgt hij Criminologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor studeerde hij Integrale Veiligheid aan
de Avans Hogeschool en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
In het kader van zijn Masterthesis heeft Frank een onderzoek verricht naar de
samenwerking tussen partnerorganisaties in een zestal veiligheidshuizen in de
Provincie Limburg.
Recent heeft Frank in opdracht van de programmaministeries WWI en Jeugd en
Gezin een onderzoek verricht naar de 1 gezin 1 plan aanpak van multi-probleem
gezinnen en nam hij deel aan de expertgroep waarin hij het ministerie van
Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken adviseerde op het gebied van de
aanpak van multi-probleem gezinnen.

Dr. Sjaak Khonraad is lector Integrale Veiligheid bij het
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.
Sjaak is naast zijn aanstelling als lector aan de Avans
Hogeschool verbonden aan de Universiteit van Utrecht als
docent. Tevens is hij lid van de Kenniskring
Gebiedsgebonden Politie. Sjaak heeft Algemene Sociale
Wetenschappen gestudeerd in Utrecht en is gepromoveerd op
woonwagenbeleid.
Sjaak heeft veel onderzoek verricht naar probleemgroepen. Momenteel verricht
hij ondermeer onderzoek naar veelplegers, jeugdgevangenissen en
randgroepjongeren, vrijplaatsen en veiligheidshuizen.

GASTSPREKERS

Gastspreker Workshop 1
Hetteke Wapenaar is werkzaam als Procescoördinator Centrum Jeugd en Gezin
bij de gemeente Lelystad. Hiervoor was zij ondermeer werkzaam als teamleider
en staffunctionaris bij de Centrale Opvang Asielzoekers. Hetteke studeerde
Jeugdwelzijnswerk aan de Hogeschool van Zwolle waarna ze de opleiding
Etnische Studies en Minderheidsvraagstukken heeft gevolgd aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam.

In december 2008 is in Lelystad het Veilig Centrum Jeugd en Gezin gestart. Het
Veilig Centrum Jeugd en Gezin maakt onderdeel uit van het Centrum Jeugd en
Gezin Lelystad. In het Veilig Centrum Jeugd en Gezin vindt afstemming plaats
met de diverse justitiële ketenpartners over zorg- en risicojongeren tot 18 jaar.
Betrokken partners zijn OM, Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep,
Jeugdpolitie, Bureau HALT en de leerplichtambtenaar. Het doel van dit overleg is
een effectieve en efficiënte aansluiting realiseren tussen de deelnemende
organisaties met als uitgangspunt 1 kind, 1 gezin 1 plan van aanpak.

Gastsprekers Workshop 2
Annemieke de Winter is werkzaam als coördinator van het Veiligheidshuis Maas
en Leijgraaf. Hiervoor was zij werkzaam als beleidsadviseur Integrale Veiligheid
bij de gemeente Uden en daarvoor als facilitair manager in de gezondheidszorg.
Annemieke volgde de opleiding Bestuurskunde aan de Open Universiteit
Nederland. In het kader van haar Masterthesis heeft Annemieke een onderzoek
verricht naar de meerwaarde van ketensamenwerking in de veiligheidshuizen.

Marga van Esch is werkzaam als Projectcoördinator Nazorg ex-gedetineerden bij
het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Hiervoor was zij vijfentwintig jaar in
verschillende functies werkzaam bij Algemeen Maatschappelijk Werk Aanzet te
Oss. Marga bekleedde de functie van maatschappelijk werker, staffunctionaris,
werkbegeleider, stage coördinator en voorzitter van de ondernemingsraad.
Marga volgde de opleidingen Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie te
’s-Hertogenbosch, Middle Management en Supervisie en begeleidingskunde aan
de VO Nijmegen. Momenteel volgt zij de Master Social Work aan de HAN te
Nijmegen.
Het Regionaal Veiligheidshuis richt zich op
een gebied van twaalf gemeenten in het
stroomgebied van de Maas en de Leijgraaf.
Betrokken partners zijn gemeenten, OM,
politie, Novadic-Kentron, Raad voor de
Kinderbescherming, Reclassering
Nederland, Slachtofferhulp Nederland,
Regionaal Maatschappelijk Centrum,
Stichting Aanzet, Bureau HALT, GGZ,
Bureau Jeugdzorg en Juvans. In het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf werken de
betrokken partners samen rond de thema’s jeugd, huiselijk geweld, veelplegers
en nazorg van ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf voert de
nazorg van ex-gedetineerden uit in opdracht van twaalf aangesloten gemeenten.
De nazorg van ex-gedetineerden krijgt vorm binnen drie casusoverleggen (drie
districten) waar door de betrokken partners wordt ingezet op de
levensgebieden: zorg, inkomen, financiële situatie en huisvesting. Na vier jaar
kan gesteld worden dat de samenwerking 'staat als een huis' en uitgegroeid is tot
een professionele organisatie. Dit blijkt ondermeer uit de afname van recidive.

Gastspreker Workshop 3
Drs. Rob Bogman (1979) is senior adviseur/onderzoeker bij Partners+Pröpper. Hij
studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
Rob is in de rol van adviseur/onderzoeker werkzaam geweest bij diverse
adviesbureaus waar hij zich vooral richtte op de thema’s: interactief beleid,
regievoering, regionale samenwerking en wijkgericht werken.
Rob heeft recent met Frank van Summeren, in opdracht van de
programmaministeries WWI en Jeugd en Gezin, een onderzoek verricht naar de 1
gezin 1 plan aanpak van multi-probleem gezinnen. Ook nam Rob deel aan de
expertgroep waarin hij het ministerie van Binnenlandse Zaken
Programmadirectie Wijken adviseerde op het gebied van de aanpak van multiprobleem gezinnen.

Gastspreker Workshop 4
Drs. Anja van der Aa is initiatiefneemster van Ketens &
Netwerken. Zij is betrokken bij kleinschalige
(wijk/lokaal/regionaal) en grootschalige
keteninitiatieven (landelijk/ICT). Haar meest recente
initiatief is Ketenscope, een landelijke voorziening
voor gemeenten op het gebied van ketensamenwerking. Naast haar
werkzaamheden is Anja bezig met een proefschrift over kennisdeling. Hiervoor
studeerde Anja Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

OVER PARTNERS+PRÖPPER
Partners+Pröpper is een strategisch onderzoeks-, advies- en interimbureau voor
de overheid en werkt aan innovatie en verbetering van beleid- en werkprocessen
in het openbaar bestuur. Verbeteringen die leiden tot effectiever beleid,
slagvaardige organisaties en kansrijke samenwerkingsverbanden.
Expertiseterreinen zijn ondermeer interactief beleid, Centra voor Jeugd en Gezin,
de veiligheidshuizen en de wijkaanpak.

Centra voor Jeugd en Gezin
Partners+Pröpper is initiatiefnemer van het Kennisnetwerk Centra Jeugd en
Gezin (KCJG). Met het KCJG faciliteert Partners+Pröpper kennisuitwisseling
tussen gemeenten en organisaties over de ontwikkeling van Centra voor Jeugd
en Gezin. In werkplaatsen en themamiddagen biedt KCJG handvatten voor de
opzet en uitvoering van CJG. Meer informatie kunt u vinden op www.kcjg.nl.

Veiligheidshuizen
De veiligheidshuizen staan voor verschillende landelijke, regionale en lokale
opgaven. Partners+Pröpper helpt veiligheidshuizen bij het opstellen van een
toekomststrategie en de realisatie van haar veiligheidsopgaven. Belangrijke
thema’s zijn bijvoorbeeld het maken van een zinvolle verbinding tussen het
Veiligheidshuis en het Centra voor Jeugd en Gezin of de samenwerking met de
Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) ter versterking van de lokale,
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Meer informatie kunt u
vinden op www.hetveiligheidshuis.com.

OVER EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) is het kenniscentrum van Avans Hogeschool
dat zich bezighoudt met toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek rondom
veiligheid. Het EV is een samenwerkingsverband van de Academie voor
Management en Bestuur (AMB), de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS), de
Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) en de Academie voor Sociale Studies
's-Hertogenbosch (ASH). Het EV draagt bij aan het stimuleren van
kennisontwikkeling, het ondersteunen van Avans opleidingen programma- en
vakinhoudelijk, bevordering van deskundigheid en professionaliteit van docenten
en de ontwikkeling van competenties van beginnende beroepsbeoefenaren.

OVERIGE INFORMATIE

Locatie
De themamiddag wordt gehouden op 7 april 2011 in de Avans Hogeschool
(Onderwijsboulevard 215) te ’s-Hertogenbosch. De Avans Hogeschool ligt op vijf
minuten loopafstand van het treinstation ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie
over de locatie vindt u op www.avans.nl

Aan- en afmelden
De kosten van deelname bedragen 99,- euro per persoon (exclusief btw). Heeft u
interesse in deelname of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact
op met Frank van Summeren (onderzoeker/adviseur jeugd & veiligheid) (e-mail:
f.vansummeren@partnersenpropper.nl, tel. 0641775156).
Mocht u na aanmelding niet kunnen deelnemen aan de themamiddag dan kunt u
zich tot zeven werkdagen voorafgaand aan de themamiddag (kosteloos)
afmelden bij Frank van Summeren.

