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"Van rumoer naar randvoorwaarden"

Een onverwachte steekpartij, ontsnapt tijdens verlof en discussie over straffen of behandelen.
Steeds opnieuw vormen situaties in de forensische psychiatrie aanleiding tot voorpaginanieuws,
waarbij de emoties hoog oplopen. Commissies constateren fouten in de informatieoverdracht,
falende risicotaxaties en onvoldoende doortastende behandelaren. En ook rechters en advocaten
moeten het regelmatig ontgelden.

veiligheid voor alles? .
Samenleving en politiek eisen dat de veiligheid van de samenleving voorop staat. De privacy
van betrokkenen en het beroepsgeheim van behandelaren moeten maar wijken. Deze eenzijdige
berichtgeving en versimpeling van problemen doen geen recht aan de vaak tegenstrijdige
belangen in deze complexe materie.

Andere perspectieven
in deze expertmeeting willen we het rumoer rond de forensische psychiatrie vanuit
verschillende perspectieven benaderen en van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen.
Cinder andere:
• Zijn de belangen van de dader altijd tegenstrijdig aan de belangen van de samenleving?
• Klopt de perceptie van weigerende observandi dat ze met tbs slechter af zijn?
• Beïnvloedt de druk vanuit maatschappij en media de oordeelsvorming van rechters?
• Lopen wet- en regelgeving in de pas met de verwachtingen die bestaan over de forensisch-

psychiatrische zorg?
• Welke rol spelen de media?

Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit betrokken
vakgebieden hun ervaring, schetsen de knelpunten vanuit
hun dagelijks werk en bespreken hun wensen voor de
toekomst. Met al deze gezichtspunten, de kennis
van u als deelnemer en die van de sprekers maken
we gezamenlijk een constructieve beweging naar
oplossingen en verbeteringen.

We hopen u te mogen begroeten op 28 november!

Robbert Jan Verkes
Gerben Meyen
Piet Seinen (SCEM)



Programma

Dagvoorzitter: Robbert 'Jan Verkes

Discussieleider: Merel van Dorp

08.45 uur Registratie en ontvangst

09.30 uur Opening door Je dagvoorzitter

09.50 ULU Blok 1: Situatieschets

- Zijn politiek en samenieving gek geworden? • Job Knoester
- Forensische zorg: zo scherp mogelijk en toch beperkt maakbaar • Erik Masthoff

- Actuele wetgeving en komende veranderingen • Michiel van der Wolf

Discussie

11.05 uur Pauze

11.30 uur Blok 2: Overwegingen
- Hoe de rechter zijn koers bepaalt • Yvo van Kuijck

- Van binnen naar buiten. Wie houdt een oogje in het zeil? • Peter van der Loan

- De positie van slachtoffers • Marc Groenhuijsen

- Discussie

12.45 uur Lunch

13.45 uur vervolg blok 2

- De rol van de media • Yelle Tieleman

- Toezien op een sector onder druk • Korrie Louwes

- Instrumenten voor risicotaxatie: verwachtingen versus realiteit • Joke Harte

- Stoornis en gevaar • Gerben Meynen en Johannes Bijlsma

- Discussie

15.30 uur Pauze

15.55 uur Blok 3: Op weg naar verbeteringen en oplossingen
Discussie met sprekers en deelnemers aan de hand van stellingen

16.45 uur Afsluiting



!nschcilven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd.
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina
van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl.
Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 349
Bij inschrijving binnen drie weken vóór de
bijeenkomst -€ 379

Voorzitter, discussieteider en sprekers
Mr.dr. J. BijIsma • universitair docent strafrecht, Willem
Pompe lnstituut voor Strafrechtswetenschappen,
Universiteit Utrecht
M.A. van Dorp AilSc (discussieleider) journalist,
sociaal wetenschapper, auteur Jeugdige Delinquenten'
Profdr.rnr. M,S. Groenhuijsen • hoogleraar
Straf(proces)recht en victimologie, Tilburg University
Profdr. I.M. Norte • hoogleraar Evaluatie juridische
gedragsinterventies, afd. strafrecht en criminologie,
Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. JAW Knoester • strafrecht- en TBS-advocaat,
:(noester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten,
Den Haag; voorzitter Vereniging van TBS-Advocaten
Mr. Y.A.J.M. van Kuijck voormalig senior raadsheer,
thans raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden
Profdr. P.H. van der Laan hoogleraar Reclassering,
Vrije Universiteit Amsterdam; senior onderzoeker
NSCR, Amsterdam
Drs. K. Louwes • hoofdinspecteur, Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Dr.rnr. E.D.M. iVlasthoff MSc • psychiater, lid Raad van
Bestuur Fivoor
Prof.dr. G. Meynen (congrescornrnissie) hoogleraar
Forensische Psychiatrie, Universiteit Utrecht; bijzonder
hoogleraar Ethiek en Psychiatrie, Vrije Universiteit,
Amsterdam
Profdrmr. M.J.E. van der Wolf - hoogleraar Forensische
Psychiatrie, Universiteit Leiden; UHD strafrecht,
Rijksuniversiteit Groningen

Tielernan • verslaggever, AD NieuwsMedia
Profdr. R.J. Verkes (congrescornrnissie en voorzitter)

hoogleraar Forensische Psychiatrie, Radboudumc;
psychiater, Pompestichting Nijmegen

Doe groep
Professionals betrokken bij de
forensische psychiatrie: staande en
zittende magistratuur, advocaten,
psychiaters, psychologen,
beleidsmakers en medewerkers
an forensisch psychiatrische en

penitentiaire instellingen, reclassering,
erslavingszorg, gemeentelijke

instellingen en veiligheidshuizen;
ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom

ccreditatie
'angevraagd bij NVvP, FGzPt, NOvA;
bij gebleken belangstelling wordt
aanvullend accreditatie aangevraagd

Datum en locatie
Donderdag 28 november 2019
Congrescentrum De Werelt
Westhofflaan 2

6741KH Lunteren

Informatie
CEM

Postbus 21, 4196 ZG Tricht

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
witter @scem

oor meer bijeenkomsten: www.scem.nl


