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Jeugdbeleid &
Jeugdcriminaliteit
30, 31 januari en 1 februari 2013 | Triavium Nijmegen

3 inspirerende en interactieve
studiedagen op het “Inspiratieplein”
bieden u nieuwe inzichten en antwoorden:
q Visie op concept nieuwe Jeugdwet en consequenties voor
uw beleid en uitvoeringspraktijk
q Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en jeugdbescherming
q Aanpak jeugdcriminaliteit anno 2013: trends en actuele ontwikkelingen
q Integrale ketenaanpak van daders en slachtoffers van loverboyproblematiek
vanuit het Veiligheidshuis en het RIEC

Meer informatie en inschrijven www.sbo.nl/jeugdbeleid

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

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

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet: www.sbo.nl/jeugdbeleid
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.

Meer informatie

Data en locatie

Klantenservice: 040 - 2 974 888

30, 31 januari en 1 februari 2013

Persoonlijk congresadvies

Triavium Nijmegen
Van Rosenburgweg 2 A
6537 TM Nijmegen

Marie-José de Vries
Tel. 040 - 2 972 742 | m.de.vries@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:
Drs. Joyce van Helfteren
Sector Manager Overheid
Drs. Frank van Summeren
Congresmanager Overheid
Marlies Kuijten-Klomp
Sr. Project Coördinator

Uw investering
Vroegboekkorting
vóór 15 januari vanaf 15 januari
Prijs per dag (excl. btw) € 599,€ 799,Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, parkeerkosten, een boek per
studiedag 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? 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.

Maak kennis met
het inspiratieplein
Verschillende creatieve werkvormen
In de pauzemomenten ontmoet u uw vakgenoten
op het inspiratieplein. Een plek om kennis
uit te wisselen en op te doen over complexe
vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan
loopt. Hiervoor staan verschillende creatieve
werkvormen en experts tot uw beschikking:

Innovatietafel
Inspireer anderen en laat u inspireren door
innovatieve methodieken en vernieuwende
oplossingen van uzelf, experts en vakgenoten.

probleem-oplossingtafel
Breng uw probleem ter sprake aan de
probleemaanpaktafel of help uw collega’s hun
probleem te bespreken.

Videohoek
Laat u inspireren door diverse projecten uit het land.
Wij presenteren deze films na afloop ook in de
digitale syllabus.

Succesverhalen
Deel uw successen en laat u inspireren door de
succesverhalen van anderen.

Social Mediahoek
Tips en tricks, do’s & don’ts op het gebied van social
media.

Inspiratiesessies
Het middagprogramma van de studiedagen bestaat
ondermeer uit inspiratiesessies. Onder leiding van
een expert discussieert u samen met uw vakgenoten
over uiteenlopende projecten, best practices en
uitdagende initiatieven. Bekijk het programma op de
achterkant voor de inhoud van de sessies.

Wilt u er verzekerd van zijn dat
uw thema aan de orde komt?
Stuur deze dan vooraf in naar f.summeren@sbo.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

Profileer uw organisatie
tijdens deze Studiedagen
Voorafgaand en tijdens de studiedagen bieden wij u een diversiteit aan mogelijkheden
om uw organisatie te profileren.

Interesse in de mogelijkheden?
Neem dan contact op met: Suzanne van Kol, Marketingadviseur Congressponsoring Jeugd
Tel: 040 - 2 972 797 | Mob: 06 - 15 859 791 | Mail: s.van.kol@sbo.nl

Collega voordeel
Wilt u meerdere dagen komen of de dagen verdelen met uw collega’s?
Dat kan! Neem voor een aantrekkelijk aanbod contact op met congresadviseur
Marie-José de Vries | Tel: 040 - 2 972 742 | Mail: m.de.vries@sbo.nl

Ontvang een boek bij iedere studiedag
Bij dag 1:

Bij dag 2:

Bij dag 3:

“Kinderen en jongeren,
positieve kracht”

“Vlindermessen en Djonko’s”

“Handreiking aanpak
loverboyproblematiek”

Deze studiedagen zijn
speciaal ontwikkeld voor:
Directeuren, bestuurders, (team)managers, hoofden, projectleiders,
coördinatoren, beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen werkzaam bij:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Ministeries
Provincies
Gemeenten
CJG’s
Bureaus Jeugdzorg
Veiligheidshuizen
ZAT’s
Onderwijsinstellingen
Raad voor de Kinderbescherming
Bureaus Halt
Jeugdreclassering
Politie
Openbaar Ministerie
Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
Instellingen in de verslavingszorg

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

GGZ-instellingen
Psychiatrische ziekenhuizen
PAAZ
Onderzoeksbureaus
Welzijnsinstellingen
Farmaceutische industrie
Zorgverzekeraars
RIAGG
IBW
Stichtingen op het gebied van Jeugdzorg
Cliëntenorganisaties betrokken bij de GGZ-sector
GGD
MEE-organisaties
Vertegenwoordigers vanuit overheid en politiek
IT-bedrijven en advocatenkantoren

Landelijke Studiedag Jeugdbeleid		

30 januari 2013

Alle jeugdzorg gaat naar gemeenten! Maar hoe precies?
Nieuwe regeringsplannen tonen aan dat het stelsel Jeugdzorg, waar de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering deel van uitmaken,
ingrijpend moet worden gewijzigd. Ouders en kinderen moeten meer verantwoordelijkheid nemen, maar moeten ook sneller terecht kunnen met hun
vragen over opgroeien en opvoeden en sneller de juiste zorg krijgen. De nieuwe Jeugdwet is in ontwikkeling, maar wat laat het concept van deze
nieuwe Jeugdwet zien? Wat moet er anders, welke kritiekpunten zijn ingediend en wat betekent dit voor uw beleid en uitvoeringspraktijk?
09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee op het inspiratieplein

09.00

Maak kennis met het inspiratieplein
Waar wenst u vandaag gebruik van te maken, wat komt u halen en
wat kunt u ook inbrengen? Deel uw ervaringen en laat u inspireren!

09.45

Opening door uw dagvoorzitter
Jan Zandijk, zelfstandig adviseur jeugdbeleid & jeugdzorg,
gemeenteraadslid lokaal jeugdbeleid in Pijnacker-Nootdorp en
voormalig voorzitter stichtingbestuur Landelijk Cliëntenforum
Jeugdzorg (LCFJ)

Bestuurlijke en financiële decentralisatie van de zorg
voor jeugd
Sturing op kwaliteit
q Visie op het concept van de nieuwe Jeugdwet
q Voorzitter G32: knelpunten en kansen voor het nieuw uit te 		
		 voeren beleid
q Uitgangspunten voor kwaliteit zijn: resultaat voor de cliënten telt
q Kwaliteit nu in de jeugdzorg: diverse definities, verschillende
		 trajecten, verschillende belangen
q Waar gaan gemeenten voor: meer eenduidigheid,
		 professionalisering, cultuurverandering
q Hoe borgen we kwaliteit: overheid, wetenschap, 			
		 beroepssectoren samen verantwoordelijk
Corrie Noom, wethouder onderwijs en jeugd, gemeente Zaanstad
en voorzitter van de Sociale Pijler van de G32

Kinderen en jongeren: positieve kracht
Over o.a. LARP, Appelpop, Fashionista
q Dé belangrijkste trends en ontwikkelingen onder kinderen
		 en jongeren
q Wat drijft ze? Dromen en ambities, uitdagingen en zorgen
q Waar zijn ze dagelijks mee bezig?
q Wat interesseert ze, ook op maatschappelijk gebied?
q Wat betekent dit voor organisaties die zich op jongeren richten?
Paul Sikkema, directeur en eigenaar, Red & Silver en Qrius en 		
auteur van het boek ”Kinderen en jongeren, positieve kracht”
12.10

12.40

Jeugdigen in aanraking met de jeugdzorg,
Zaanse initiatieven!
q Hoe kunt u jongeren beter bereiken en betrekken?
q Vraagsturing, nieuwe media
Aan het woord: jongerenambassadeurs van jongerenadviesgroep
RAAZ, gemeente Zaandstad, vorig jaar genomineerd voor beste
jongerenorganisatie

13.10

Lunch op het inspiratieplein

10.00

Co-referaat: Focus op waar het echt om gaat!
q Transitie of transformatie?
q Versnelling transitie jeugdzorg
q Aanpak brabantse gemeenten: “Brabantse gemeenten
		 nemen jeugdzorg op zich”
Drs. René Peters, wethouder jeugd en onderijs, werk en inkomen
en participatie, gemeente Oss

De geheimen van het ‘puberbrein’
q Pubers zijn bewezen ontoerekeningsvatbaar
q Volwassenen zijn de externe prefrontale cortex voor pubers
q Zo zet u hun testosteron en dopamine in voor uw jeugdbeleid!
q Aan bod komen ondermeer de invloed van hormonen, de 		
		 groei, emoties en het zich ontwikkelende puberbrein
Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland
14.15

10.30

Regierol gemeenten: van visie naar organisatie
q Zorg voor jeugd moet: sneller, beter en goedkoper
q Doel is vooral gericht op: participatie en normalisatie
q Organisatie moet: eenvoudig, dichtbij en integraal
q Onder het motto: 1 jongere/1 gezin en 1 plan met 1 regisseur
q Relatie regelen met: veiligheid, gezondheid, onderwijs
		 en welzijn
Ab Czech, programmamanager transitie jeugdzorg, gemeente 		
Eindhoven en coördinator G32 jeugddossier
10.50

11.10

Stelselwijziging Zorg voor Jeugd
q Inhoud en doel concept nieuwe Jeugdwet
q Speerpunten, visie op implementatie, totale regie naar gemeenten
q Buurtgericht/wijkgericht werken
q Processen aangepast aan de behoefte van het kind/gezin
q Hulpverlening gericht op snelheid en zorgvuldigheid
q Minder specialisme meer generalisme
q Meer ruimte voor de professional
Drs. Koen Bron, projectleider decentralisatie jeugdzorg, 		
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Corrie Noom, wethouder onderwijs en jeugd, gemeente Zaanstad
en voorzitter G32
Ab Czech, programmamanager transitie jeugdzorg, gemeente 		
Eindhoven en coördinator G32 jeugddossier
René Meuwissen, bestuurder Jeugdzorg Nederland en algemeen
directeur Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam
Toaufik Elfalah, wijkteamchef wijkteams Zuid & Zuidwest,
Kanaleneiland, Transwijk, Rieverenwijk, Lunetten, Hoograven,
gemeente Utrecht
Houssain Mouhmouh, coördinator stadsdelen en regisseur
basisdossiers Top 600, directie wijkzaken, Stadsdeel Nieuw-West
Amsterdam
Marlies Kennis, programmamanager jeugd, buurtteams, 		
gemeente Utrecht

Koffie- en theepauze op het inspiratieplein
q Neem plaats aan de innovatietafel en laat u inspireren!
q Breng uw probleem ter sprake aan de probleem-oplossingtafel
		 of help uw collega’s hun probleem te bespreken!
q Aan de slag met Sociale Media, maak gebruik van 		
		 elektronische informatiebronnen om uw kennis te delen!

11.50

14.45

Inspiratiesessie ronde 1, maak uw keuze uit 1, 2, 3 of 4
De inspiratiesessie vinden plaats op het inspiratieplein

1

Thema A: Media en communicatie
Er zijn nog 40 wachtenden voor u!
Paul Sikkema, directeur en eigenaar, Red & Silver en Qrius

2

Thema B: Stelselwijziging Zorg voor Jeugd
Jeugdgroepen in Utrecht: Grenzen stellen en perspectief
bieden
Drs. Carlijn Plancken, Projectleider aanpak jeugdgroepen,
Politie Utrecht, district Utrecht Stad
Jet Smit, senior adviseur veiligheid, afdeling Openbare Orde
en Veiligheid, gemeente Utrecht

3

Thema C: Ontschotting, transitie gehele sociale domein
Brede ontschotting?
Drs. Atie Gelderloos MBA, directeur divisie Jeugd, Triade
Anita Ekas, projectleider Transitie Sociaal Domein, gemeente 		
Almere

4

Thema D: Hulpverlening dichtbij kind en gezin
Omgaan met pubers…. Hoe houden we het gezellig?
Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland

15.45

Inspiratiesessie ronde 2, maak uw keuze uit 5, 6, 7 of 8
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

5

Thema B: Stelselwijziging Zorg voor Jeugd
ReSet zorgt voor een integrale aanpak van 			
multiproblematiek
Gusta Kragting, projectleider thuisbegeleiding, ActiZ
Dr. Geeske Hoogenboezem, onderzoeker, JSO Expertisecentrum
voor jeugd, samenleving en opvoeding

6

Thema C: Ontschotting, transitie gehele sociale domein
Aanpak (risico)jeugd 18-23 jaar in Amsterdam
Jesse Bos, wethouder welzijn, zorg en jeugd, stadsdeel
nieuw-west Amsterdam

7

Thema D: Hulpverlening dichtbij kind en gezin
VERVE: een nieuwe benadering voor de jeugdbescherming
Erie Merkus, projectmanager VERVE, Steunfunctie Jeugdzorg 		
Overijssel
Anke Siegers, regiomanager Overijssel, Eigen-Kracht Centrale

8

Thema E: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders bereiken: bij wie zit eigenlijk die weerstand?
Marjolein van Vessem, leidinggevende opvoedondersteuning,
Combiwel Amsterdam Noord

16.45

Meer informatie
en aanmelden
www.sbo.nl/jeug
dbeleid

Afsluiting van de studiedag, aanvang borrel op het inspiratieplein

Landelijke Studiedag Jeugdcriminaliteit

31 januari 2013

Vandalisme, intimidatie en geweld: de grenzen van jongeren worden verlegd!
Jongeren balanceren tussen goed en kwaad. Voor sommige jongeren geldt helaas dat zij een grotere kans hebben om de verkeerde weg te kiezen.
Ze maken hun school niet af, raken werkloos, veroorzaken overlast en/of belanden in de criminaliteit. De overheid probeert jeugdcriminaliteit te
voorkomen door vroegtijdig in te grijpen en criminele jongeren snel te berechten en te straffen. Ook nazorg is belangrijk om herhaling tegen te gaan.
Maar wat werkt? En waar liggen concrete oplossingen met bewezen positieve resultaten?
09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee op het inspiratieplein

12.30

Lunch op het inspiratieplein

09.00

Maak kennis met het inspiratieplein
Waar wenst u vandaag gebruik van te maken, wat komt u halen en
wat kunt u ook inbrengen? Deel uw ervaringen en laat u inspireren!

13.30

Inspiratiesessie ronde 1, maak uw keuze uit 1, 2 of 3
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

09.30

Opening door uw dagvoorzitter
Jan Zandijk, zelfstandig adviseur jeugdbeleid & jeugdzorg, 		
leidt trainingen en werkconferenties over jeugdvraagstukken en
is gemeenteraadslid lokaal jeugdbeleid in Pijnacker-Nootdorp

Aanpak jeugdcriminaliteit anno 2013:
trends en actuele ontwikkelingen
q Vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit: nog eerder ingrijpen
		 aan de voorkant?
q Meer inspanningen rondom aanpak jeugdcriminaliteit: 		
		 intensivering groeps- en dadergerichte aanpak en uitbreiding
		 justitiële en bestuurlijke interventies
q De doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen
q Van specifiek naar generiek beleid: Marokkaanse 			
		 jeugddelinquenten een klasse apart?
q Criminele jongeren snel en streng berechten met lik-op-stuk beleid
q Herhaling van crimineel gedrag voorkomen door gedrags-		
		 beïnvloedende maatregelen en goede nazorg en begeleiding
q De invoering van het adolescentenstrafrecht voor jongeren
Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid Expertisecentrum
Veiligheid Avans Hogeschool en lid van de klankbordgroep van
het landelijke netwerk Werken met Risicojongeren
Ibrahim Wijbenga, jongerenwerker en voorzitter Platform 		
Aanpak Jeugdcriminaliteit, adviseert het Ministerie van Veiligheid
en Justitie bij de aanpak van Jeugdcriminaliteit

1

Thema A: Werk, sport en dagbesteding
Een werkend re-integratieperspectief voor 			
‘probleemjongeren’
Joop van Burk, directeur stichting Herstelling, werkervarings-		
project waarin jongere werklozen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen

2

Thema B: Innovatieve methodieken
Ervarend leren op de boerderij
Annemieke Gijsbers, projectleider Ervarend Leren bij Topaze,
waar jongeren met ernstige problematiek deelnemen aan 		
individuele woon-werktrajecten

3

Thema C: Specifieke aanpak risicogroepen
Aanpak 12minners met delict gedrag
Nita van Veluw, adviseur JSO, ontwikkelaar van de methodiek
12min aanpak

09.45

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering
en jeugdbescherming
q Jeugdreclassering en jeugdbescherming zijn nieuw terrein voor
		 gemeenten: wat komt er op u af?
q Hoe ziet de jeugdbeschermingsketen en de jeugdstraf		 rechtketen er (na de decentralisatie van de jeugdzorg) uit?
		 En op welke wijze wordt de begeleiding van en het toezicht
		 op jongeren georganiseerd?
q Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle 		
		 decentralisatie van de jeugdreclassering en jeugdbescherming?
q Hoe maakt u samenwerkings, leverings- en kwaliteitsafspraken
		 met jeugdinstellingen?
q Hoe organiseert u samenwerking met andere gemeenten 		
		 rond jeugdbescherming en jeugdreclassering? En welke 		
		 schaalgrootte van bovenlokale samenwerking past hierbij?
Wim Kemp, wethouder Jeugd- en jongerenbeleid
gemeente Roermond en voorzitter van de Regiegroep Jeugd
10.15

Koffie- en theepauze op het inspiratieplein
q Neem plaats aan de innovatietafel en laat u inspireren!
q Breng uw probleem ter sprake aan de probleem-oplossingtafel
		 of help uw collega’s hun probleem te bespreken!
q Aan de slag met Sociale Media, maak gebruik van 		
		 elektronische informatiebronnen om uw kennis te delen!

10.45

Vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en 		
jeugdcriminaliteit
q Hoe voorkomt u dat kansloze jongeren zonder startkwalificatie
		 en zonder werk afglijden in de criminaliteit? En waar vindt u de
		 jongeren die afhaken en geen uitkering aanvragen?
q Het model van de oude werkmeester in ere herstelt: hoe kunt u
		 jongeren kennis en vaardigheden bijbrengen, corrigeren,
		 disciplineren en motiveren?
q Hoe krijgt u jongeren met een crimineel verleden, met een 		
		 grote afstand tot de arbeidsmarkt en negatief gewoontegedrag
		 aan de slag?
Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid Expertisecentrum
Veiligheid Avans Hogeschool, promoveerde op een longitudinaal
onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren en publiceerde
het boek “Marokkaanse lieverdjes”
11.15

Debat: Als opvoeden niet lukt, helpt straf dan nog?
q Welke aanpak werkt het best om recidive te voorkomen:
		 strenger straffen of inzetten op het oplossen van 			
		 onderliggende factoren van probleemgedrag?
q De ouders van de jongere wel of niet betrekken (binnen én 		
		 buiten de rechtzaal)?
q Strijdigheid in de belangen van delinquente jeugdigen en de
		 samenleving: wat weegt het zwaarst bij het bepalen van de straf?
q Volwassen straffen voor jeugdige daders: wel of niet effectief?
Henk Korvinus, hoofdofficier van het arrondissementsparket
Den Haag en landelijk portefeuillehouder Jeugd
Thijs Vrijsen, adviseur Jeugd bij de Politieacademie, adviseert 		
politiekorpsen bij de aanpak van jeugdproblematiek
Marcel van de Ven, stadsmarinier gemeente Rotterdam, voert de
regie over de aanpak van risicojeugd
Berry Duckers, ketenmanager Veiligheidshuis district Bergen
op Zoom
11.45

14.15

Inspiratiesessie ronde 2, maak uw keuze uit 4, 5 of 6
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

4

Thema A: Werk, sport en dagbesteding
Sport als opmaat naar meer
Omar Ahbouk, initiatiefnemer van sportschool Omar Gym,
verzorgt trainingen op het gebied van weerbaarheid, 		
zelfverdediging en agressie regulatie voor jeugd en jongeren

5

Thema B: Innovatieve methodieken
Samenwerken aan Zorg en Veiligheid, naar een nieuw 		
juridisch kader
Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven
juridisch adviesbureau, expert op het gebied van het 		
beroepsgeheim en gegevensuitwisseling in het sociale domein

6

Thema C: Specifieke aanpak risicogroepen
Ketenaanpak jeugdige ex-delinquenten
Thomas de Clerck, HCO coördinator Veiligheidhuis district
Bergen op Zoom

15.00

Koffie- en theepauze op het inspiratieplein

15.30

Inspiratiesessie ronde 3, maak uw keuze uit 7, 8 of 9
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

7

Thema A: Werk, sport en dagbesteding
ARBAL project: allochtone jongeren leren door te doen
Eli Ros, secretaris IMI, verzorgt met de KNVB het ARBAL project
waarin allochtone jongeren een opleiding tot scheidsrechter volgen

8

Thema B: Innovatieve methodieken
Matrix Integrale Veiligheid: samenwerken aan een veilige
wijk
Marco Staal, beleids- en procesadviseur Politie Noord-Holland
Noord, ontwikkelaar en beheerder van de Matrix Integrale Veiligheid

9

Thema C: Specifieke aanpak risicogroepen
Laatste Kans-aanpak voor problematische jeugd(groepen)
Mirte Loeffen, adviseur jeugd bij Seinpost, begeleidt gemeenten
bij de aanpak van problematische jeugd(groepen)

Pleidooi voor een alternatieve aanpak van onverbeterlijke
jeugdgroepen
q 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?
q Breng de frontlinie in positie en sla een brug tussen de politie
		 en het jongerenwerk
q Laat de buurt zien dat het menens is met een ‘schouder aan
		 schouder aanpak’
q Kijk verder dan (alleen) het strafrecht: verminder de 		
		 gelegenheid en vergroot de pakkans door focus, intensiteit, 		
		 integrale volharding en het opwerpen van barrières tegen 		
		criminaliteit
Eric Bervoets, criminoloog en bestuurskundig onderzoeker,
publiceerde het boek ‘Vlindermessen en djonko’s’, over de 		
criminele activiteiten van een jeugdgroep in Amsterdam

16.15

16.45

Plenaire nabeschouwing en overdracht van de visies
en adviezen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

17.00

Afsluiting van de studiedag, aanvang borrel op het inspiratieplein

Verdiepingsdag Jeugdprostitutie & Loverboys

1 februari 2013

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en uitbuiting door loverboys
Jeugdprostitutie is een veel voorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks maken ongeveer 200 slachtoffers melding van misbruik en uitbuiting door
loverboys. Naar verwachting is dit slechts het topje van de ijsberg. In het land vinden vele goede initiatieven plaats om jeugdprostitutie tegen te gaan
en waar mogelijk te voorkomen. Maar wat werkt? En hoe kunnen we (potentiële) slachtoffers uit handen houden van loverboys?

09.00

Ontvangst deelnemers met koffie en thee op het inspiratieplein

12.30

Lunch op het inspiratieplein

09.00

Maak kennis met het inspiratieplein
Waar wenst u vandaag gebruik van te maken, wat komt u halen en
wat kunt u ook inbrengen? Deel uw ervaringen en laat u inspireren!

13.30

Inspiratiesessie ronde 1, maak uw keuze uit 1, 2 of 3
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

09.30

Opening door uw dagvoorzitter
Frank Bovenkerk, cultureel antropoloog en hoogleraar in de
criminologie, schreef het boek “Loverboys of modern pooierschap”
welbekend bij professionals werkzaam in de jeugdzorg, onderwijs,
gemeenten en politie

Aanpak jeugdprostitutie en loverboys anno 2013:
trends en actuele ontwikkelingen
q Jeugdprostitutie in Nederland: aard, ernst en omvang
q Verborgen problematiek, weinig aangifte en beperkte registratie
q Speerpunten van het ministerie van Veiligheid en Justitie:
		 mensenhandel integraler, effectiever en innovatiever aanpakken
q Inzetten op preventie, opsporing en vervolging van daders
		 en bescherming en opvang van slachtoffers
q Invoering nieuwe wet “Regulering prostitutie en bestrijding 		
		 misstanden seksbranche”: meer toezicht op en controle over
		 de branche
q Verhoging van maximumstraffen mensenhandel:
		 loverboys sneller en harder straffen
q Rechtelijke specialisatie in mensenhandelzaken:
		 meer eenduidige rechtspraak
Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 		
Seksueel Geweld tegen kinderen, informeert de regering over de
aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen 		
kinderen in Nederland en over de effecten van het beleid dat op
deze terreinen wordt gevoerd.
09.45

10.00

De samenhang tussen jeugdprostitutie, mensenhandel
en seksueel grensoverschrijdend gedrag
q De verwarring in definities
q De samenhang
q De criteria voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
Lou Repetur, adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie,
extpert op het gebied van jeugdprostitutie en loverboys

Koffie- en theepauze op het inspiratieplein
q Neem plaats aan de innovatietafel en laat u inspireren!
q Breng uw probleem ter sprake aan de probleem-oplossingtafel
		 of help uw collega’s hun probleem te bespreken!
q Aan de slag met Sociale Media, maak gebruik van 		
		 elektronische informatiebronnen om uw kennis te delen!

1

Thema A: Preventie
Helse Liefde
Marlies Levels, maatschappelijk werker bij Partners in Welzijn,
initiatiefnemer van stichting Helse Liefde, zet zich in voor de
slachtoffers van loverboys en biedt ondersteuning aan ouders, 		
gezinsleden en professionals

2

Thema B: Opsporing en vervolging
Integrale ketenaanpak van daders en slachtoffers
van loverboyproblematiek
Marike van Deventer, projectleider bestuurlijke aanpak en
mensenhandel bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid, publiceerde in opdracht van het ministerie van
Veiligheid en Justitie de handreiking aanpak loverboy problematiek

3

Thema C: Bescherming en opvang
De Veilige Veste
Linda Terpstra, directeur Fier Fryslân en initiatiefnemer van de
Veilige Veste, een opvang die bescherming en veiligheid biedt 		
aan meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld, loverboys
en gedwongen prostitutie

14.15

4

Thema A: Preventie
LVB meisjes en loverboys
Rieneke de Groot, trainer/adviseur JSO expertisecentrum voor
jeugd, samenleving en opvoeding, expert op het gebied van 		
seksueel en huiselijk geweld

5

Thema B: Opsporing en vervolging
Ketenaanpak van loverboys vanuit het Veiligheidhuis
Eric van den Vrande, tactisch rechercheur en coördinator aanpak
mensenhandel, werkt in het Veiligheidshuis regio Eindhoven 		
samen met hulpverleningsinstanties en justitie aan de aanpak van
jeugdprostitutie en loverboys

6

Thema C: Bescherming en opvang
Maatjesproject slachtoffers mensenhandel
Humanitas, landelijke stichting die zich inzet voor mensen die
het even niet in hun eentje redden

10.30

Het loverboyteam Politie Rotterdam-Rijnmond in actie
q De klassieke loverboy en de loverboy 2.0
q Mogelijkheden van nieuwe communicatiemiddelen (internet)
		 en ronselplekken
q Mogelijkheden die de wet biedt
q Nieuwe methoden voor betere opsporing en een grotere kans
		 op vervolging van loverboys
Nan Rosens, regisseur bij Rosens Media, volgde ruim twee jaar
het loverboyteam van de Politie Rotterdam-Rijnmond bij het horen
van slachtoffers, het verhoren van de verdachten en het 		
achtervolgen van daders

Inspiratiesessie ronde 2, maak uw keuze uit 4, 5 of 6
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

11.00

De aanpak van jeugdprostitutie en loverboys door
de ogen van een rechercheur
Bij het tonen van de documentaire Loverboyteam bent u getuige
van de aanpak en de successen maar ook van de obstakels 		
waar het loverboyteam van de Politie Rotterdam-Rijnmond in
de praktijk tegenaan loopt.
Debat: is sneller en zwaarder straffen van loverboys 		
effectief?
q Wetsvoorstel verhoging van maximumstraffen mensenhandel
q Eenvoudiger verlengen van voorlopige hechtenis van 		
		 verdachten van mensenhandel
q Verhogen van opsporingscapaciteit
q Bezoek aan ongeregistreerde prostituees zonder vergunning
		 strafbaar stellen
q Invoering Zweeds model: strafbaar maken van prostitutiebezoek
Gert-Jan Segers, ChristenUnie kamerlid, pleitbezorger voor een
intensievere en hardere aanpak van jeugdprostitutie en loverboys
Lou Repetur, adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie,
expert op het gebied van jeugdprostitutie en loverboys
Linda Terpstra, directeur Fier Fryslân en initiatiefnemer van de
Veilige Veste, een opvang die bescherming en veiligheid biedt 		
aan meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld, loverboys
en gedwongen prostitutie
Linda Futa- van Goch, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer
van stichting Open Ogen, zet zich in voor slachtoffers van
gedwongen prostitutie en andere vormen van uitbuiting en 		
misbruik in afhankelijkheidsrelaties
Frank Noteboom, onderzoeker bij het Bureau Nationaal 		
Rapporteur Mensenhandel
11.45

15.00

Koffie- en theepauze op het inspiratieplein

15.30

Inspiratiesessie ronde 3, maak uw keuze uit 7, 8 of 9
De inspiratiesessies vinden plaats op het inspiratieplein

7

Thema A: Preventie
Pilot Loverboy 2.0
Rachel Levi, medewerker Meldpunt Kinderporno, stichting die 		
zich bezighoudt met de bestrijding van seksueel kindermisbruik
op en via het internet

8

Thema B: Opsporing en vervolging
Strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van mensenhandel
door Regionale Informatie en Expertise Centra
Marjo Goessen, Politie Limburg-Zuid, expert op het terrein van
de aanpak van mensenhandel

9

Thema C: Bescherming en opvang
Opvang slachtoffers loverboys
Frank Noteboom, onderzoeker bij het Bureau Nationaal 		
Rapporteur Mensenhandel, verricht onderzoek naar de opvang 		
van slachtoffers van mensenhandel in Nederland

16.15

‘Monddood’
q ‘kijken’, maar wat ziet u?
q Ik wou dat ik niet praten kon, want dan…
q De bijdehandste nu monddood
q Aangifte doen! Wat zeg ik dan?
Linda Futa- van Goch, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer
van stichting Open Ogen, zet zich in voor uitbehandelde
slachtoffers van gedwongen prostitutie en andere vormen
van uitbuiting en misbruik in afhankelijkheidsrelaties
Een portret van een slachtoffer van jeugdprostitutie
Het verhaal van ervaringsdeskundige Linda Futa- van Goch
die spreekt over haar tijd als slachtoffer van een loverboy.

16.45

Plenaire nabeschouwing en overdracht van de visies
en adviezen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

17.00

Afsluiting van de studiedag, aanvang borrel op het inspiratieplein

