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Nationale Politie
Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving

Congres Nationale Politie – 18 juni 2013
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Wat zijn de kansen die de Nationale Politie gaat bieden?
Wat is de rol van de regionale en lokale gezagsdriehoek in de nieuwe politieorganisatie?
Hoe gaat de afstemming tussen bestuur, openbaar ministerie en de politie plaatsvinden?
Wat betekent de Nationale Politie voor de lokale veiligheidszorg?
Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale politie inzet?
Hoe verhoudt de organisatie van de Nationale Politie zich tot de Regionale Informatie en Expertise Centra,
de Veiligheidshuizen en de Veiligheidsregio’s?

Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid – 19 juni 2013
r
r
r
r
r

Wat betekent de versteviging van de regierol op veiligheid voor uw gemeente?
Hoe vult uw gemeente haar regierol in op het terrein van veiligheid?
Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente beschikt over een solide lokaal integraal veiligheidsplan?
Welke rol speelt het lokale veiligheidsbeleid voor uw regievoering op veiligheid?
Op welke manier kunnen raadsleden sturing geven aan het strategisch veiligheidsbeleid van uw gemeente?

Peter Noordanus
burgemeester van
de gemeente Tilburg

Edward van der Torre
politieonderzoeker
en criminoloog

Lucas Bolsius
burgemeester
gemeente Amersfoort

Ad van Breukelen
Paul Ponsaers
Lex Cachet
hoofd Bureau Regionale hoogleraar Criminologie
hoofddocent
Veiligheidsstrategie
Universiteit Gent
Bestuurskunde Erasmus
Universiteit Rotterdam

www.sbo.nl/nationalepolitie
i.s.m.

18 juni 2013 – Hotel Mercure Amersfoort Centre

Congres Nationale Politie

Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving
In Nederland is per 1 januari 2013 de Nationale Politie een feit. De
nieuwe landelijke politieorganisatie bestaat uit 10 regionale eenheden
en regioburgemeesters in plaats van 25 regiokorpsen en regionale
korpsbeheerders. Kortom een compleet vernieuwde politieorganisatie.
Bovendien is ook de omgeving van de nieuwe politieorganisatie aan
verandering onderhevig. Hierbij valt te denken aan de regionalisering
en doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, de wijzigingen in de
Wet Veiligheidsregio’s, de herziening van de gerechtelijke kaart van
Nederland, de opkomst van de Regionale informatie en Expertise Centra,
de decentralisatie van de jeugdzorg en de wettelijke verankering van de
regierol van gemeenten.
Maar bent u ook op de hoogte wat deze veranderingen betekenen
voor de politieorganisatie en haar samenwerkingspartners?

Op het congres Nationale Politie hoort u alles over:
r Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie voor
u en uw organisatie?
r Wat zijn de kansen die de Nationale Politie gaat bieden?
r Hoe gaat de afstemming tussen bestuur, openbaar ministerie
en de politie plaatsvinden?
r Wat betekent de Nationale Politie voor de lokale veiligheidszorg?
r Hoe verhoudt de organisatie van de Nationale Politie zich tot de 		
Regionale Informatie en Expertise Centra, de Veiligheidshuizen
en de Veiligheidsregio’s?
r De Nederlandse politiehervorming vanuit een Belgisch perspectief

Stel al uw vragen en discussieer mee!
Tijdens het congres Nationale Politie geven sprekers u antwoord op al u
vragen. Zij gaan met u in discussie en horen hierbij ook graag uw visie!
Het middagprogramma bestaat ondermeer uit rondetafelgesprekken
zodat u samen met uw vakgenoten kunt discussiëren over de
totstandkoming van de Nationale Politie in een veranderende omgeving.
Zorg dat u goed voorbereid bent en mis dit congres niet!

www.sbo.nl/nationalepolitie

09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

09.30

Opening door uw dagvoorzitter

Kansen en bedreigingen van het nieuwe politiebestel
r Welke functie moet de Nationale Politie vervullen in de huidige samenleving?
		 En wat betekent dit voor ordehandhaving, opsporing, crisisbeheersing
		 en noodhulp?
r Wat zijn de kansen die de Nationale Politie gaat bieden?
r De Nationale Politie vanuit een internationaal perspectief: wat zijn de
		 voordelen van het nieuwe politiebestel voor grensoverschrijdende 		
		samenwerking?
Lex Cachet, hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
promoveerde op het proefschrift ‘Politie en sociale controle’ en richt zich in zijn
onderzoek met name op het politiebestel en lokaal integraal veiligheidsbeleid
Gezagsverhoudingen in de nieuwe politiewet
r Wat is de rol van de regionale en lokale gezagsdriehoek in de nieuwe
		politieorganisatie?
r Hoe gaat de afstemming tussen bestuur, openbaar ministerie en de politie
		 binnen de eenheden en basisteams plaatsvinden? En hoe verhoudt de
		 opsporing van stafbare feiten zich tot handhaving van de openbare orde
		 in de nieuwe organisatie?
r Waar ligt de nieuwe grens tussen gezag en beheer?
r Hoe wordt voorkomen dat naast het beheer ook het gezag over de politie
		 verder mee centraliseert?
r Hoe werkt u horizontaal en verticaal samen in de nieuwe politieorganisatie?
Peter Noordanus, burgemeester van de gemeente Tilburg en voorzitter van
de Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant
10.00

De afstand tussen de Nationale Politie en de lokale veiligheidszorg
r Wat betekent de Nationale Politie voor de lokale veiligheidszorg?
r Waar kan het lokale gezag wel over mee beslissen en waarover niet?
r Hoe kunt u in het nieuwe politiebestel op lokaal niveau burgers, bedrijven en
		 ondernemers betrekken bij politiewerk?
r Hoe kan de gemeenteraad middels het integraal veiligheidsplan de politie
		 bewegen om zich in te zetten voor de realisatie van lokale prioriteiten?
r Hoe wordt voorkomen dat de gemeentelijke handhaving de nieuwe 		
		 gemeentepolitie wordt?
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
10.15

10.45

Koffie- en theepauze

Versterking van lokaal veiligheidsbeleid door regionale samenwerking
r De totstandkoming van de Nationale Politie dwingt gemeenten tot meer
		 samenwerking: hoe versterkt u elkaar lokaal én regionaal?
r Op welke wijze komt u tot een regionale veiligheidstrategie? En wat is de rol
		 van de regioburgemeester bij het formuleren van regionale prioriteiten en
		 de verdeling van politiecapaciteit?
r Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale politie inzet?
r Hoe verhoudt de organisatie van de Nationale Politie zich tot de Regionale
		 Informatie en Expertise Centra, de Veiligheidshuizen en de Veiligheidsregio’s?
r Hoe kunnen de voordelen van één centraal geleide politieorganisatie worden
		 gecombineerd met intelligente netwerksturing op verschillende schaalniveaus?
Ad van Breukelen, hoofd Bureau Regionale Veiligheidsstrategie ondersteunt,
mobiliseert en activeert de 41 gemeenten, het openbaar ministerie en de
politie van de regio Midden-Nederland bij de aanpak van geprioriteerde
veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau
11.15

11.45 	De Nationale Politie als samenwerkingspartner
r Wat verwacht het bestuur, de burger en het bedrijfsleven van de politie?
r Hoe kan de politie worden ingedeeld daar waar de problemen en het
		 gezag zich bevinden?
r Op welke manier kan de Nationale Politie haar informatiepositie
		 (op lokaal niveau) behouden?
r Op welke wijze geeft u invulling aan de lokale verankering van de politie?
r Hoe blijft de politie zichtbaar en bereikbaar voor de burger en is de politie
		 doelmatig in haar optreden en uitvoering?
Peter Muijen, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Limburg,
publiceerde het boek Politiewet 2012, nader beschouwt aan de hand van
de parlementaire behandeling en uitgebrachte adviezen
12.15

Lunchpauze

13.30

Opening van het middagprogramma
Lucas Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort en 		
vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht

14.45

Stel al uw vragen en discussieer mee over de totstandkoming van
de Nationale Politie in een veranderende omgeving
U maakt een keuze uit een rondetafel, waarbij de voorzitter met u en uw
vakgenoten discussieert over een actueel thema rond de totstandkoming
van de Nationale Politie. De uitkomsten van deze gesprekken worden plenair
teruggekoppeld en gebundeld zodat u een compleet overzicht krijgt.
Hoe gaat de samenwerking tussen toezichthouders en de Nationale
Politie eruitzien?
Xander Beenhakkers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld
en voormalig commissaris bij de Politie Zuid-Holland Zuid, adviseert
en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en
ketensamenwerking
De opkomst van de Regionale Informatie en Expertise Centra:
welke rol is hierin weggelegd voor de Nationale Politie?
Peter van Dusseldorp, adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld,
adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de aanpak van
georganiseerde criminaliteit

Debat: Lokaal veiligheidsbeleid op regionaal niveau
r Hoe zorgt u ervoor dat uw veiligheidsplan regionaal ingebed is en goed
		 aansluit op lokale veiligheidsplannen van aangrenzende buurgemeenten?
r Op welke wijze creëert u in uw eigen gemeente draagvlak voor regionaal
		 genomen beslissingen?
r Hoe voert u uw lokaal veiligheidsbeleid uit met regionale 		
		 veiligheidspartners waar u maar in beperkte mate zeggenschap over heeft?
r Op welke wijze legt het gezag verantwoording af aan de gemeenteraad
		 terwijl de veiligheidszorg meer en meer regionaliseert? En wat verandert
		 er voor u?
Ad van Breukelen, hoofd Bureau Regionale Veiligheidsstrategie ondersteunt,
mobiliseert en activeert de 41 gemeenten, het openbaar ministerie en de
politie van de regio Midden-Nederland bij de aanpak van geprioriteerde
veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau
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
Aart-Jan Moerkerke, burgemeester gemeente Strijen en lid van de
VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, dé belangenbehartiger van
alle gemeenten en een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden
en maatschappelijke organisaties o.a. op het terrein van openbare orde en
veiligheid
13.45

Niek Verkaik, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de 		
gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, verrichte in opdracht van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV een onderzoek 		
naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad in het
lokale veiligheidsbeleid

Rondetafelgesprekken: de Nationale Politie in een veranderende
omgeving

De doorontwikkeling en regionalisering van de Veiligheidshuizen:
op welke manier wordt de samenwerking met de Nationale Politie
voortgezet?
Chantal den Uijl, adviseur Project- en Verandermanagement bij Van
Aetsveld, adviseert en begeleidt ketenpartners bij netwerksamenwerking in
het Veiligheidshuis
Wat betekent de decentralisatie van de jeugdzorg voor de politiële
jeugdtaak? En hoe kan op dit terrein de samenwerking met
gemeenten worden gezocht?
Harry Rorije, adviseur Project- en Verandermanagement bij van Aetsveld en
promovendus op het gebied van duurzame veranderingen in de jeugdzorg
Hoe kan de totstandkoming van de Nationale Politie leiden tot een
versterking van de samenwerking in de Veiligheidsregio?
Marit Elders, adviseur Project- en Verandermanagement bij van Aetsveld,
ondersteunt gemeenten, politie en veiligheidsregio’s bij het samenwerken in
een multidisciplinaire omgeving
15.45

Koffie- en theepauze

16.15

De Nederlandse Politiehervorming bezien vanuit een Belgisch 		
perspectief
r Naar een coherent en geïntegreerd politie- en veiligheidsbeleid
r Organisatie en bestuur van de politie: federale en lokale politie
r Het lokale gezag van de burgemeester over de politie
r Community oriented policing
r Intelligence led policing
Paul Ponsaers, hoogleraar Criminologie Universiteit Gent, houdt zich 		
in zijn onderzoek met name bezig met het functioneren van politie,
justitie en de veiligheidszorg

16.45

Plenaire nabeschouwing door uw dagvoorzitter
Lex Cachet, hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit 		
Rotterdam, promoveerde op het proefschrift ‘Politie en sociale controle’
en richt zich in zijn onderzoek met name op het politiebestel en lokaal 		
integraal veiligheidsbeleid

17.00

Afsluiting van de congresdag en aanvang borrel

19 juni 2013 – BMC Amersfoort

Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid
09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

13.00

09.30

Introductie en kennismaking

Regie en integrale samenwerking in de uitvoeringsfase
r Hoe voert u effectieve regie in de uitvoeringsfase van het beleid? 		
		 Welke rol speelt het integraal veiligheidsbeleid daar zelf bij?
r Hoe verhouden ‘regie’ en ‘integrale samenwerking’ zich tot elkaar?
		 En hoe voert u regie op integrale samenwerking?
r Welke voorzieningen voor de borging van samenwerking en
		 afstemming met de interne partners kunt u het beste treffen?
		 En welke voorzieningen voor samenwerking en afstemming met 		
		 externe partners?
r Welk systeem van Planning & Control is aan te bevelen? En hoe
		 stuurt u op prestatie-indicatoren?
r Welke stuurinformatie heeft u periodiek nodig en hoe deelt u die met
		 de partners?
r Welke rol heeft het MT bij het op peil houden of brengen van de 		
		samenwerking?
r Welke rol heeft het College, specifiek de portefeuillehouder?
r Op welke wijzen kunt u bewoners effectief betrekken in de 		
		uitvoeringsfase?
r Welke rol kunnen welke ondernemers hebben? En hoe werkt u 		
		 integraal met hen samen?

Regierol van de gemeente op veiligheid – invalshoeken en 		
handvatten
r Wat betekent ‘regie op veiligheid’? Hoe verhoudt regie zich tot sturing?
		 En tot samenwerking en organisatie?
r Waarom is juist op het veiligheidsterrein de regierol zo prominent?
r Regie en samenwerking ‘intern’: hoe voert u effectieve regie binnen uw
		 gemeentelijke organisatie? En welke instrumenten kunt u daarbij inzetten?
r Regie en samenwerking extern: hoe voert u de regie ‘extern’? Welke
		 partijen staan in welke regierelatie met de gemeente? Welke harde en
		 zachte, verticale en horizontale sturingsinstrumenten heeft u? Hoe geeft
		 u de relatie met de politie optimaal vorm, vanuit het gezichtspunt van regie?
r Regie en integraal veiligheidsbeleid: welke rol speelt het lokale 		
		 veiligheidsbeleid voor uw regievoering? Hoe kunt u die rol optimaal
		benutten?
r Regie en intergemeentelijke samenwerking: hoe verhoudt de lokale
		 regie over het veiligheidsbeleid zich tot intergemeentelijke samenwerking?
r Regie en de gemeenteraad: welke rol geeft de gemeenteraad in de
		 regierol van de gemeente? Hoe kunt u de raad daarin optimaal positioneren?
r Wat betekent het wetsvoorstel Gemeentelijke Regierol voor u en uw
		 gemeente? Welke status heeft dit wetsvoorstel? En hoe gaat dit
		 wetsvoorstel doorwerken?
r Regievoering – hoe moet dat? Wat zijn benodigde competenties voor
		 regievoering in de genoemde opzichten? Wat moet u kunnen?
10.00

Regie en integraal veiligheidsbeleid – veiligheidsanalyse en 		
prioritering
r Waarom is het zo belangrijk dat u over een gedegen en door partners
		 gedragen integraal veiligheidsbeleid beschikt?
r Hoe verhoudt het integraal veiligheidsbeleid zich tot de regierol
		 – en vice versa?
r Welke stappen moet u zetten om tot een effectief integraal 		
		 veiligheidsbeleid te komen?
r Hoe voert u de veiligheidsanalyse (cruciale stap in de beleidsontwikkeling)
		 het beste uit? En hoe dient u uw partners hierbij te betrekken?
r Welke informatie heeft u nodig voor een goede veiligheidsanalyse?
r Hoe gaat de veiligheidsanalyse over in de prioriteringsfase? En hoe bereidt
		 u de prioritering precies voor in de veiligheidsanalyse?
r Hoe kunt u de prioriteringsstap zelf het beste zetten? Welke rol spelen
		 welke partijen daarin? In het bijzonder: welke rol heeft de gemeenteraad
		 daarin? En: hoe dient u de gemeenteraad te informeren, in de aanloop
		 naar de prioritering?
10.30

Regie en integraal veiligheidsbeleid – het IVP en de doorvertaling
daarvan
r Hoe komt u vanuit de prioriteringsstap daadwerkelijk tot uw integraal
		veiligheidsbeleid?
r Aan welke vereisten dient het integraal veiligheidsbeleid te voldoen?
r Hoe betrekt u uw partners bij de verdere uitwerking en het opstellen van
		 uw veiligheidsbeleid?
r Welke rol hebben MT, portefeuillehouder en de gemeenteraad bij het
		 opstellen van het integraal veiligheidsbeleid?
r Op welke wijze kunt u uw integraal veiligheidsbeleid verder 		
		 operationaliseren in een uitvoeringsplan? Welke interactie met de partners
		 is daarbij weer aan de orde?
r Hoe bewerkstelligt u de gewenste doorvertaling in flankerend beleid
		 (zoals jeugdbeleid)?
r Welke relatie is er met het Regionaal Beleidsplan van de politie? Hoe
		 bewerkstelligt u een goede doorvertaling van uw integraal
		 veiligheidsbeleid in dit regionaal beleidsplan? En hoe kunt daarbij 		
		 gezamenlijk optrekken met buurgemeenten?
12.00

Lunchpauze

14.00

Regie en de gemeenteraad
r Raadsleden en veiligheid: wat zijn hun rollen, taken en 			
		 bevoegdheden rond veiligheidsbeleid?
r Raadsleden en lokale regie: welke impuls kan de raad geven aan de 		
		 regie van de gemeente over het veiligheidsbeleid?
r Op welke manier kunnen raadsleden sturing geven aan het 		
		 strategisch veiligheidsbeleid van uw gemeente?
r Hoe betrekt u raadsleden bij de prioritering van 			
		veiligheidsmaatregelen?
r Op welke manier controleert en evalueert u de voortgang van beleid
		 en bijbehorende resultaten? En hoe legt u hierover verantwoording 		
		 af aan de gemeenteraad?
15.00

Regie – overzicht en … nu verder!
r Uw handvatten op een rij: waar liggen uw belangrijkste uitdagingen?
		 Waar ligt uw kracht? Inventarisatie van de agenda van de deelnemers
16.00

16.30

Afsluiting en vooruitblik

Uw docenten:
Axel Weggelaar, programmaleider Integraal Veiligheidsbeleid bij het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend
kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor
gemeenten om de veiligheid te vergroten
Jasper van Gaalen, veiligheidsadviseur BMC, ontwikkelaar en
beheerder van de landelijke methode Kernbeleid Veiligheid,
adviseert Rijk, regio’s en gemeenten bij de realisatie van integraal
veiligheidsbeleid en publiceerde de VNG-handreiking Kernbeleid
Veiligheid

www.sbo.nl/nationalepolitie

Voor wie bestemd?
Het congres Nationale Politie is speciaal georganiseerd voor:
Burgemeesters en directeuren, bestuurders, beleidsmakers,
-medewerkers, teamleiders, (programma)managers,
coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:
r Rijk en Provinciale overheden
r Gemeenten
r Politie
r Openbaar Ministerie
r Lokale/regionale samenwerkingsverbanden
(o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio,
Regionale Informatie en Expertise Centra)

P r o f i l e e r u w o r g a n i s at i e
Voorafgaand en tijdens het Congres Nationale Politie bieden wij u een
diversiteit aan mogelijkheden om uw organisatie te profileren. Zorg dat u
gezien wordt bij de beslissers, managers en professionals uit deze sector
en kies een profileringspakket dat bij uw organisatie past.
Naast de standaard pakketten denken wij graag met u mee in
maatwerkoplossingen.
Interesse in de mogelijkheden?
Neem dan contact op met: Suzanne van Kol,
Marketingadviseur Congressponsoring Overheid
Tel: 040-2972797, mob: 06-15859791
Mail: s.van.kol@sbo.nl

Ook interessant voor u:
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

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl
(sbo-67874)

Congres

Nationale Politie
Zo meldt u zich aan:
inschrijving@sbo.nl

Telefonisch:

040 - 2 974 980

eld
Vorige editie gemidd
8
beoordeeld met een
rs
me
lne
dee
door de

Data en locatie
18 juni 2013

Via internet: www.sbo.nl/nationalepolitie
Via e-mail:

Wegens groot
succes herhaald!

Hotel Mercure Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
3812 PA Amersfoort

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken we u vriendelijk
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Tel. 033 - 28 51 000
19 juni 2013

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.

BMC Amersfoort
Smallepad 34
3811 MG Amersfoort
Tel. 033 - 49 65 200

tot 30 april 2013

tot 15 mei 2013

na 15 mei 2013

Meer informatie

Congres & Masterclass

€ 999,-

€ 1.099,-

€ 1.199,-

Klantenservice: 040 - 2 974 980

Congres

€ 599,-

€ 699,-

€ 799,-

Masterclass

€ 599,-

€ 599,-

€ 599,-

Uw investering

De investering voor dit congres en/of masterclass is exclusief btw. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en een (digitaal) naslagwerk.

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 onze 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.

Persoonlijk Opleidingsadvies
Nancy Kager
Tel. 040 -2 972 774 | E-mail: n.kager@sbo.nl
Verantwoordelijk voor het programma:
Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid
Marlies Kuijten-Klomp

Volg ons op LinkedIn: De Nationale Politie

Senior Project Coördinator

www.sbo.nl/nationalepolitie
i.s.m.

U kunt zich ook
online inschrijven!

