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Gratis boek bij deelname
Iedere deelnemer ontvangt het boek 
“Beperkt in de keten; mensen met 
een licht verstandelijke beperking in 
de strafrechtsketen”

LANDELIJKE STUDIEDAG

LVB in de Strafrechtsketen

Datum en locatie
De studiedag ‘LVB in de Strafrechtsketen’ vindt plaats op donderdag 30 oktober 2014 in Aristo 
Amsterdam. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 335,00 p.p. (exclusief BTW). Dit bedrag 
is inclusief het boek “Beperkt in de keten; mensen met een licht verstandelijke beperking in de 
strafrechtsketen”. Dit boek kunt u tijdens de studiedag afhalen bij de congresbalie.

Kortingen 
Indien u zich vóór 15 juli 2014 inschrijft, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en bedragen de kosten 
voor het bijwonen van de bijeenkomst inclusief handboek € 310,00 p.p. (exclusief BTW).

Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde 
factuuradres betaalt uw collega vóór 15 juli € 285,00 (exclusief BTW, inclusief boek), daarna is dat € 310,00 
(exclusief BTW, inclusief boek).

Accreditatie
Aangevraagd bij NIP/NVO en BAMw. Bel ons of kijk op onze website voor informatie over toekenning 
van punten. Voor advocaten geldt het volgende: is de advocaat van mening dat een activiteit zijn 
vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de advocaat zelf het aantal opleidingspunten berekenen. 
De advocaat dient te kunnen aantonen, dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hiervoor 
dient de advocaat bewijs (schriftelijk bewijs van deelname, programma) te kunnen overleggen. Deze 
documentatie dient derhalve goed bewaard te worden. U kunt gedurende de bijeenkomst aangeven bij 
het Leids Congres Bureau dat u een bewijs van deelname wenst te ontvangen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl, per fax: 071-5128095, of per post: 
Leids Congres Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding 
zenden wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de 
annuleringsvoorwaarden. 

Annuleringsvoorwaarden 
Het annuleren van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot twee 
weken voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst brengen wij € 50,00 aan administratiekosten per 
deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige 
bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. 

Onjuiste mailinggegevens 
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer 
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega door 
te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven: info@
leidscongresbureau.nl.

Congresagenda
- Forensische Zorg, 18 september
- Voorkomen van Huisuitzetting, 9 oktober
- Zorg en Dwang, 10 december

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl 

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.
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Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen 
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie 
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

in samenwerking met:

Hendrien Kaal

Nico Overvest MHA



09.30 uur  Ontvangst en registratie

10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
	 	 •	LVB	in	de	maatschappij	en	in	de	strafrechtsketen
	 	 •	Inventarisatie	achtergronden,	vragen	en	verwachtingen	deelnemers
	 	 •	Kaders	van	de	dag
   Nico Overvest*, adviseur strategisch management in de zorg en expert LVB en criminaliteit

10.20 uur  Kenmerken en implicaties van een LVB
	 	 •	Kenmerken	en	(h)erkenning	van	een	LVB
	 	 •	LVB	en	crimineel	gedrag
	 	 •	Implicaties	voor	de	strafrechtsketen
   Hendrien Kaal*, psycholoog en criminoloog, lector Licht Verstandelijke Beperking en 

Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden en Expertisecentrum William Schrikker i.s.m. 
Jacqueline Roos*, GZ-psycholoog en hoofd behandelzaken (forensische) SGLVG Ipse de 
Bruggen 

10.45 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen

11.00 uur  Ochtendpauze

11.30 uur  Visie van het Openbaar Ministerie 
	 	 •		Wat	gebeurt	er	al	om	de	strafrechtsketen	beter	in	te	richten	op	mensen	met	een	LVB?
	 	 •	Wat	kan	beter,	bijvoorbeeld	waar	het	gaat	om	alternatieve	maatregelen?
	 	 •	Afwegingen	en	dilemma’s
  Henk Korvinus, hoofdofficier van Justitie Den Haag

11.55 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen

12.05 uur  Verstandelijke beperking en toerekeningsvatbaarheid 
   Over de verbanden tussen beperking, delict en een (mogelijk) verminderd aanrekenen 

van het delict. Aan welke aspecten van het delictgedrag moet aandacht besteed worden 
in een advies aan de rechtbank over de mate van toerekeningsvatbaarheid?

   Teunis van den Hazel*, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Trajectum 
(behandelvoorziening voor SG-LVB), Pro Justitia-rapporteur, lid van de expertise- en 
consultatiegroep LVB in het forensische veld

12.30 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vallen op allerlei terreinen tussen wal en schip, 
ook binnen de strafrechtsketen. En dat terwijl zij daarbinnen juist oververtegenwoordigd zijn. Zonder 
erkenning van de levenslange en levensbrede ondersteuning die veel van deze mensen nodig hebben is 
de kans op detentieschade en recidive groot.

Er is winst te behalen voor mensen met een LVB met een meer passende aanpak door spelers in de 
strafrechtsketen. Én winst voor de samenleving door een effectievere bijdrage aan maatschappelijke 
veiligheid, met een verlaging van maatschappelijke kosten tot gevolg.

Tijdens deze studiedag kunnen professionals uit de strafrechtsketen zich laten informeren over 
kenmerken en implicaties van een LVB. Hoe kan de kwaliteit van de aanpak en begeleiding van deze 
mensen in de keten worden verbeterd? En hoe kan daarbij worden samengewerkt met instellingen 
gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van deze doelgroep? In de middag kunt u kiezen uit 
verschillende verdiepende parallelsessies.

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en managers werkzaam bij politie, 
OM, rechtbank, gevangeniswezen, FPC’s en reclassering. Daarnaast is deze studiedag interessant voor 
medewerkers van ambulante en residentiële gehandicaptenzorg, MEE, jeugdzorg, (O)GGZ, verslavings-
zorg, RIBW’s en gemeentes, die meer willen weten over hun cliënt in de strafrechtsketen.

12.40 uur Lunchpauze

   Middagprogramma met verdiepende parallelsessies verdeeld over drie 
rondes; per ronde kiest u één van de twee sessies 

13.40 uur A   Diagnostiek en LVB
	 	 •	Diagnosticeren	en	classificeren
	 	 •	Het	ontwikkelingsprofiel	en	de	persoonlijkheidsstructuur
	 	 •	De	“gecamoufleerde”	LVB	en	overvraging
   Femke Jonker, GZ-psycholoog, gedragstherapeut en pro justitia rapporteur, 

Expertise- en Consultatiegroep LVB, Hans Kruikemeier*, GZ-psycholoog 
en pro justitia rapporteur, Expertise- en Consultatiegroep LVB en Britta 
van Toorn*, GZ-psycholoog en pro justitia rapporteur, Expertise- en 
Consultatiegroep LVB

  B   Criminele meisjes en vrouwen
	 	 •	Specifieke	achtergronden	van	criminele	daden	door	meisjes	en	vrouwen
	 	 •	Kenmerken	van	delinquente	meisjes	en	vrouwen	met	een	LVB
	 	 •	Aanbevelingen	voor	aanpak	en	begeleiding	van	deze	groep
   Anne-Marie Slotboom*, ontwikkelingspsycholoog/criminoloog, universitair 

hoofddocent afdeling Strafrecht en Criminologie Vrije Universiteit 
Amsterdam

14.25 uur Korte pauze, wisseling van zalen

14.40 uur C   Verhoortechnieken
	 	 •	Valkuilen	en	tips	bij	het	verhoren	van	mensen	met	een	LVB
	 	 •	Samenwerking	van	politie	met	(keten)partners
   Imke Rispens*, (recherche)psycholoog, gedragswetenschapper en docent-

onderzoeker team Tactiek & Verhoor School voor Recherche van de 
Politieacademie te Apeldoorn 

  D   Assertive Community Treatment (ACT) 
	 	 •		Hoe	is	ACT	als	organisatiemodel	voor	behandeling,	begeleiding	

en rehabilitatie in te zetten voor mensen met een LVB in de 
strafrechtsketen?

	 	 •		Praktijkervaringen	met	de	ontwikkeling	van	een	Forensisch	ACT-team	
voor mensen met een LVB

  David Eskes, manager ambulante (forensische) behandeling Trajectum 

15.25 uur Wisseling van zalen

15.30 uur E   Reclassering jeugd en volwassenen
	 	 •	Reclasseringstaken	voor	cliënten	met	een	LVB
	 	 •	Screening,	risicotaxatie	en	plan	van	aanpak
	 	 •	Toezicht	en	begeleiding
   Jacqueline Bosker*, onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie 

Hogeschool Utrecht i.s.m. spreker namens Expertisecentrum William 
Schrikker, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

  F   Risicotaxatie (seksuele) geweldsdelicten
	 	 •	Achtergronden	(seksuele)	geweldsdelicten	in	relatie	tot	LVB
	 	 •		Ontwikkeling	risicotaxatiemethoden	en	toepassing	

risicotaxatieinstrumenten 
	 	 •	Aandacht	voor	beschermende	factoren
	 	 •	Voorspelbaarheid	en	voorkomen	recidive?
  Vivienne de Vogel, hoofd onderzoek Van der Hoeven Kliniek

16.15 uur  Netwerkborrel

PROGRAMMA

* Redacteur en/of auteur ’Beperkt in de keten’


