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6 daagse opleiding + 5 verdiepingsmodules
Basisopleiding:
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2013
Mercure Hotel Amersfoort
Verdiepingsmodules:
9, 16, 23, 30 januari, 6 februari 2014
Van Aetsveld Amersfoort

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl
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Beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid
De complete opleiding tot veiligheidsregisseur in uw gemeente!
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
Module
Module
Module
Module
Module
Module

1
2
3
4
5
6

Actualiteiten en rijksbeleid
Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie
Ontwikkelen van een Integraal Veiligheidsbeleid
Grensoverschrijdende aanpak binnen regionale veiligheidsnetwerken
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Extra verdiepingsmodules
Module
Module
Module
Module
Module

7 	Evenementenveiligheid
8 Veiligheid in de wijk
9 	Toepassen van bijzondere wetten
10 	Informatie gestuurd werken binnen de veiligheidszorg
11 	Integrale aanpak risicojeugd

Met medewerking van topdocenten als:

Edward van der Torre

Bas Eenhoorn

Menno van Duin

Rob Bats

Axel Weggelaar

Ad van Breukelen

lector Gebiedsgebonden Politie
bij de Politieacademie

burgemeester van de gemeente
Alphen aan den Rijn

lector Crisisbeheersing bij het
Instituut Fysieke Veiligheid en de
Politieacademie

voormalig burgemeester
van de gemeente Haren

programmaleider Integraal
Veiligheidsbeleid bij het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid

hoofd Bureau Regionale
Veiligheidsstrategie

Met unieke praktijkcases:
vuurwerkramp Enschede - brand Moerdijk - schietdrama Alphen aan den Rijn - project X Haren

i.s.m.:

www.sbo.nl/openbareorde

Basisopleiding:

7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2013 | Mercure Hotel Amersfoort
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden
op veiligheid
Met de totstandkoming 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.
Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van
veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u komen
tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. 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
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Ontwikkel uzelf tot veiligheidsregisseur
Na deze opleiding kunt u:
BB Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
BB Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de
regierol op veiligheid
BB Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de
Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
BB Uitvoering geven aan de Bibob wetgeving
BB Adviseren tijdens crisissituaties
BB Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
BB Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare
Order en Veiligheid geeft u:
BB Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente
BB Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
BB Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door
gastdocenten uit het werkveld
BB Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen
praktijk aan de slag kunt
BB Een certificaat van deelname
Beleidsmedewerk
er
BB Een digitale syllabus, ideaal als naslagwerk!
Openbare Orde
en Veiligheid

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

CERTIFIC AAT

VAN DEELNAME

Tijdschema
09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 	Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:
Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers,
coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:
BB Gemeenten
BB Rijk en Provinciale overheden
BB Politie
BB Openbaar Ministerie
BB Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis,
Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Module 1

7 november 2013

21 november 2013

Actualiteiten en rijksbeleid

Ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid

Introductie en kennismaking
Xander Beenhakkers en Marit Elders, uw hoofddocenten en
veiligheidsadviseurs bij Van Aetsveld, adviseren en begeleiden
veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en
ketensamenwerking

Aan de slag met uw Integraal Veiligheidsbeleid en
uitvoeringsprogramma
BB Hoe ontwikkelt u een lokaal integraal veiligheidsbeleid voor uw
gemeente conform de landelijke methode Kernbeleid Veiligheid?
BB Hoe verricht u een integrale veiligheidsanalyse en actualiseert u de
veiligheidsproblematiek in uw gemeente?
BB Welke stappen neemt u bij de prioritering van veiligheidsproblematiek
op basis van de veiligheidsanalyse?
BB Op welke manier geven bestuurders en raadsleden sturing aan het
strategisch veiligheidsbeleid van uw gemeente?
BB Hoe vertaalt u de analyse en prioritering naar een veiligheidsbeleid
en een concreet uitvoeringsprogramma?
Jasper van Gaalen, veiligheidsadviseur bij BMC, ontwikkelaar
en beheerder van de landelijke methode Kernbeleid Veiligheid,
adviseert Rijk, regio’s en gemeenten bij de realisatie van integraal
veiligheidsbeleid

Totstandkoming van de Nationale Politie:
hoe ziet het nieuwe politiebestel eruit?
BB Waarom is er gekozen voor de vorming van een Nationale Politie?
BB Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe politiebestel?
BB Kansen en bedreigingen: wat betekent de komst van de Nationale
Politie voor u en uw gemeente?
BB Hoe ziet de rol van de regioburgemeester eruit in het nieuwe
politiebestel?
BB Op welke manier gaat de verdeling van politiecapaciteit
plaatsvinden?
BB Hoe verhouden nationale prioriteiten zich met ruimte voor lokale
politie inzet?
BB 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
Veranderingen in het lokaal integraal veiligheidsbeleid
BB Nieuwe veiligheidsthema’s en belangrijke spelers: 		
wat komt er op u af?
BB Opkomst gemeentelijk toezicht en handhaving in het
veiligheidsdomein als antwoord op de totstandkoming van de
Nationale Politie. Hoe organiseert u dit binnen uw gemeente?
BB De toenemende betrokkenheid van burgers rond veiligheid:
hoe werkt u samen met burgers?
BB Aanpak van objectieve én subjectieve onveiligheid: 		
hoe geeft u hier invulling aan?
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

Module 2 		

14 november 2013

Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie
Regierol van de gemeente op veiligheid
BB Hoe vult uw gemeente haar regierol in op het terrein van veiligheid?
BB Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
BB Wanneer pakt uw gemeente de regie rol goed op? Wat doet u dan
wél en wat niet?
BB Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?
Igno Pröpper, directeur van 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
Wetsvoorstel Gemeentelijke Regierol
BB Wat betekent de versteviging van de regierol op veiligheid voor uw
gemeente?
BB Versterking positie burgemeester door uitbreiding wettelijke
bevoegdheden én verantwoordelijkheden: hoe geeft u hier invulling
aan?
BB Controlerende rol gemeenteraad door vaststelling integraal
veiligheidsplan: wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van
raadsleden rond veiligheidsbeleid?
BB Op welke wijze kunnen gemeenten sturing geven aan hun lokaal
integraal veiligheidsbeleid en de politie?
Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van de 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
Project X in Haren
BB Hoe voert u de regie in een crisissituatie?
BB Hoe legt u ten tijde van de crisis verantwoording af richting de
gemeenteraad over het besluitvormingsproces?
BB Hoe gaat u om met de pers vóór, tijdens en na de crisis?
Rob Bats, voormalig burgemeester van de gemeente Haren ten
tijden van project X

www.sbo.nl/openbareorde

Module 3		

Versterking van lokaal veiligheidsbeleid door regionale
samenwerking
BB Onveiligheid trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen, samenwerken
en leren van elkaar is essentieel: hoe geeft u hier invulling aan?
BB De totstandkoming van de Nationale Politie dwingt gemeenten tot
meer samenwerking: hoe versterkt u elkaar lokaal én regionaal?
BB Wat zijn bepalende factoren in een probleemgerichte veiligheidsaanpak?
BB Een regionale veiligheidsstrategie. Wat is dat? En waarom willen we
meer dan een meerjaren Politieplan?
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

Module 4		

28 november 2013

Grensoverschrijdende aanpak binnen regionale
veiligheidsnetwerken
Samenwerken in de veiligheidsregio om crisissituaties te
voorkomen en te bestrijden
BB Wat schrijft de Wet Veiligheidsregio’s voor over de bestuurlijke
inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de
hulpverleningsdiensten?
BB Wat zijn de taken van een veiligheidsregio? Hoe ziet het bestuur
eruit? En hoe loopt de besluitvorming?
BB Hoe werkt u samen in de veiligheidsregio met hulpdiensten en
crisispartners?
BB Hoe komt u gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en
bestrijding van crises en rampen?
BB Op welke manier werkt u bovenregionaal samen bij
grensoverstijgende incidenten?
BB Wat betekent de nieuwe structuur van de politieorganisatie voor de
positie van de veiligheidsregio’s?
Annemieke Vos, veiligheidsadviseur bij BMC, ondersteunt
gemeenten en veiligheidsregio’s bij de voorbereiding van zowel de
multidisciplinaire als de monodisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie
Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra
BB Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
BB Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
BB Hoe kan het RIEC uw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke
en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?
BB Welke rol speelt het RIEC bij samenwerking en informatie uitwisseling
tussen partners?
Hein Maas, juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden
en voormalig projectleider Bibob bij het RIEC Zuidoost Brabant,
begeleidt en adviseert justitie, politie en gemeenten bij de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde misdaad
Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid
BB Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente?
BB Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijninstellingen
samen onder één dak?
BB Het ontwikkelen van een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak
van o.a. risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld: wie doet wat?
BB De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke
handhaving bij de aanpak van veiligheidsproblematiek: hoe gaat dit
in de praktijk?
BB Het Veiligheidshuis als instrument om sturing te geven aan lokaal
én regionaal veiligheidsbeleid: hoe werkt u bovenlokaal samen rond
gezamenlijke prioriteiten op veiligheid?
Inske van der Vaart, ketenmanager van het Veiligheidshuis ZuidHolland Zuid waarbij 17 gemeenten uit de regio zijn aangesloten

Verdiepingsmodules:

9, 16, 23, 30 januari, 6 februari 2014 | Van Aetsveld Amersfoort

Module 5		

5 december 2013

Module 7		

9 januari 2014

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Evenementenveiligheid

Veerkrachtige crisisbeheersing
BB Ontwikkelingen van ramp naar crisis: wat komt er op u af?
BB Belangrijke uitgangspunten en patronen/regelmatigheden:
hoe kunt u hierop anticiperen?
BB Gewoon en bijzonder: wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
BB Anticipatie en veerkracht: hoe pakt u de crisis aan?
BB Zelfredzaamheid: hoe kunt u zich zelf en anderen zo goed mogelijk
voorbereiden op een crisis?
BB Pleidooi voor nuchterheid: mogelijkheden en beperkingen?
Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke
lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid
en de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement, richt zich al bijna 25 jaar op
kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van
crisisbeheersing en publiceerde het boek ‘van rampen leren’

Samenwerken aan de veiligheid van uw evenement
BB Het (gezamenlijk) belang van een veilig verloop van het evenement:
wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk?
BB Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private
samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de
overheid?
BB De verantwoordelijkheid van de gemeente bij het evenement: medeorganisator, faciltator, vergunningverlener of toezichthouder?
BB Wat is de relatie tussen de evenementenorganisator en de overheid?
En tussen overheidsorganisaties onderling?
Marit Elders, veiligheidsadviseur bij van Aetsveld, adviseert
veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en
ketensamenwerking
Remco Heijstee, evenementencoördinator bij de Politie Duin- en
Bollenstreek, adviseert veiligheidspartners over de veiligheid bij
grote en kleine (publieks)evenementen

Hoe past u de Wet Bibob toe in uw gemeente?
BB Wat zijn de consequenties van de uitbreiding van de Wet Bibob voor
u en uw gemeente?
BB Hoe komt u tot een gedegen analyse ter uitvoering van de Bibobwetgeving?
BB Hoe beoordeelt u de integriteit van de betrokken personen en van de
benodigde financiële middelen?
BB Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag en welke
gegevens vraagt u op?
BB Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
BB Op welke manier vindt de besluitvorming plaats en welke criteria zijn
hierbij van belang?
BB Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En
hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en
opgeborgen?
Hein Maas, juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden
en voormalig projectleider Bibob bij het RIEC Zuidoost Brabant,
begeleidt en adviseert justitie, politie en gemeenten bij de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde misdaad

Module 8 		

Module 10		

De rol van het Openbaar Ministerie in crisistijd
BB Wat zijn de rollen en taken van het OM in lokale en regionale
crisisbeheersing?
BB Hoe gaat u om met tegengestelde belangen van het OM en die van
andere partners?
BB Op welke manier kan het OM sneller en beter aansluiten bij
crisisteams?
Peter Adriaens MCPM, beleidsadviseur crisismanagement bij
het Openbaar Ministerie, richt zich op crisismanagement en het
bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten
Het schietdrama in Alpen aan den Rijn
BB Hoe organiseert u de crisiscommunicatie bij een grootschalig
incident?
BB Op welke wijze informeert u bewoners over de oorsprong, omvang en
de gevolgen van een grootschalig incident?
BB Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen? Opinie maken of
kritische vragen stellen?
BB Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek?
BB Wat betekent de nasleep van een incident voor slachtoffers,
nabestaanden, media én hulpverleners?
Bas Eenhoorn, burgemeester van de gemeente Alpen aan
den Rijn ten tijde van het schietdrama, uitgeroepen tot beste
bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk
relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”

Module 6		

12 december 2013

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
Lokale politiek en veiligheidsbeleid
BB Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen
van stakeholders?
BB Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
BB Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
BB Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voert u overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
BB Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?
Ino Kalker, regiocoördinator Actieprogramma problematische
jeugdgroepen regio Haaglanden, Hollands Midden en Noord West
Nederland bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Edward Post, manager conflict en crisisbeheersing bij
de Nationale Politie, programmamanager Versterking
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio
Haaglanden en docent crisisbeheersing op de Haagse Hogeschool
Sturen van lokale veiligheidsnetwerken
BB Wat verwacht u van een lokaal veiligheidsnetwerk?
BB Hoe zet u een lokaal veiligheidsnetwerk op?
BB Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
BB Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede
samenwerking?
BB Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere
partijen?
BB Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?
Xander Beenhakkers en Marit Elders, uw hoofddocenten
en veiligheidsadviseurs bij Van Aetsveld, adviseren en
begeleiden veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en
ketensamenwerking
Evaluatie en afsluiting
Xander Beenhakkers en Marit Elders, uw hoofddocenten
en veiligheidsadviseurs bij Van Aetsveld, adviseren en
begeleiden veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en
ketensamenwerking

16 januari 2014

30 januari 2014

Veiligheid in de wijk

Informatie gestuurd werken binnen de veiligheidszorg

Veilig samenleven in de wijk
BB Hoe kunt u de veiligheid in buurten, wijken en scholen verbeteren?
BB Op welke wijze kunt u de zelfredzaamheid in de wijk bevorderen en
de veiligheidsbeleving onder bewoners vergroten?
BB 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

Naar een sterkere en betere informatiepositie
BB Gegevensuitwisseling in en tussen ketens: hoe wisselt u rechtmatig
en doelmatig informatie uit met uw partners?
BB Opbouw integrale informatievoorziening cruciale factor in de
organisatie van een sluitende aanpak: hoe geeft uw gemeente hier
invulling aan? En hoe versterkt u uw informatiepositie?
BB Samenwerken met regie op resultaat: wie doet wat wanneer?
Doetse Huizinga, zelfstandig adviseur veiligheid en voormalig
docent op de Politieacademie, adviseert en begeleidt overheden
bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe
omgevingen

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

Module 9		

23 januari 2014

Toepassen van bijzondere wetten
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van
de drank- en horecawet
BB Wat zijn de consequenties van het wetsvoorstel tot wijziging van de
drank- en horecawetgeving voor uw gemeente?
BB Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de
raakvlakken met andere vergunningen?
BB Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking?
Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere
Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid,
vergunningverlening, toezicht en handhaving rond de drank- en
horecawet
Prostitutiebeleid: regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche
BB Wat is de rol van uw gemeente en haar ketenpartners bij de aanpak
van (seks gerelateerde) mensenhandel?
BB Wat betekent het Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche voor uw gemeente?
BB Hoe kan u signalen van mensenhandel opmerken en hoe kunt u
daarop anticiperen?
Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, docent op de opleiding
Integrale Veiligheid van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans
Hogeschool, expert op het gebied van mensenhandel

Informatiegestuurde politie
BB Wat verwacht het bestuur, de burger en het bedrijfsleven van de
politie?
BB Hoe kan de politie worden ingedeeld daar waar de problemen zich
bevinden?
BB Op welke manier kan de Nationale Politie haar informatiepositie (op
lokaal niveau) behouden?
BB Hoe blijft de politie zichtbaar en bereikbaar voor de burger en is de
politie doelmatig in haar optreden en uitvoering?
Jan Janse, districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid
Rotterdam Zuid-Holland-Zuid, heeft ruim 30 jaar in verschillende
functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

Module 11		

6 februari 2014

Integrale aanpak risicojeugd
Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen
BB 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?
BB Hoe brengt u de frontlinie in positie en slaat u een brug tussen de
politie en het jongerenwerk?
BB Hoe laat u de buurt zien dat het menens is met een ‘schouder aan
schouder aanpak’?
BB 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
Gemeenten en de aanpak van problematische jeugdgroepen
BB Wat zijn de speerpunten van het Actieprogramma problematische
jeugdgroepen? En hoe kan uw gemeente hier invulling aan geven?
BB Intensivering groeps- en dadergerichte aanpak en uitbreiding
justitiële en bestuurlijke interventies: hoe werkt u hierbij samen met
de politie en justitie?
BB Groei en doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen met toenemende
gemeentelijke betrokkenheid: wat betekent dit voor uw gemeente?
BB Bezuinigingen versus brede preventieve strategie jeugdbeleid: van
bedreiging naar kans?
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

6 daagse opleiding + 5 verdiepingsmodules
Basisopleiding:
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2013
Mercure Hotel Amersfoort
Verdiepingsmodules:
9, 16, 23, 30 januari, 6 februari 2014
Van Aetsveld Amersfoort

4
editie
e

Beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid
De complete opleiding tot veiligheidsregisseur in uw gemeente!
(sbo-68081)
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Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Persoonlijk opleidingsadvies
Trudy van Dam

3 makkelijke manieren om u aan te melden!

Tel. 040 - 2 972 277 | E-mail: t.van.dam@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:
Frank van Summeren

Marlies Kuijten-Klomp

Opleidingsmanager

Opleidingscoördinator

Data en locatie
Basisopleiding:

Verdiepingsmodules:

7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december 2013

9, 16, 23, 30 januari, 6 februari 2014

Mercure Hotel Amersfoort

Van Aetsveld Amersfoort

Voor routebeschrijving zie:

Voor routebeschrijving zie:

www.sbo.nl/openbareorde

www.sbo.nl/openbareorde

Uw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
+ 5 verdiepingsmodules bedraagt € 6499,- (excl. btw) per persoon. Uw investering voor deze
6-daagse opleiding zonder verdiepingsmodules bedraagt € 3999,- (excl. btw) per persoon. Dit
bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot een digitale 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 gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en
gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

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

Via internet: www.sbo.nl/openbareorde
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.

Ook interessant voor u:
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden
Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na
hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten.
Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw samenwerkingspartners moet
u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Op 26 september 2013 gaat de
5-daagse opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden van start. Deze opleiding leidt u in 5 dagen op tot
regisseur in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding coördinator
nazorg ex-gedetineerden vindt u op de website www.sbo.nl/ex-gedetineerden.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken.
Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die de samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren.
Op 6 februari 2014 gaat de derde editie van de 7-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start.
Deze opleiding leidt u in 7 dagen op tot regisseur in uw gemeente. Meer informatie over het programma en
de docenten van de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u op de website www.sbo.nl/ketenregisseur.

www.sbo.nl/openbareorde
i.s.m.:

