Lustrum-Congres Vereniging van TBS-advocaten:

‘Voortgang in behandeling’
Op 24 juni 2022 vindt het lustrumcongres plaats van de vereniging van TBS-advocaten in het
Verenigingsgebouw van Veenhuizen. Een ieder die professioneel actief is in het TBS-veld
wordt hierbij van harte uitgenodigd zich aan te melden.
Sprekers vanuit alle hoeken van het veld en met ruime ervaring zullen actuele thema’s aan
de orde stellen en samen met de congresdeelnemers op zoek gaan naar oplossingen voor
problemen die zich in de praktijk voordoen. Er zal aandacht zijn voor onder andere: het doel
en de duur van de behandeling, de wachtlijstproblematiek, het automatisch stopzetten van
verloven na (verlof-)incidenten, de uitstroom, zorgconferenties en driegesprekken, en voor
een mogelijke rol voor de verlengingsrechter bij de tenuitvoerlegging van de TBS of de
introductie van een executierechter die tussentijds beslissingen kan nemen met betrekking
tot de voortgang van de TBS-behandeling. Vanzelfsprekend zal er voldoende ruimte worden
ingebouwd voor discussie.

Dagvoorzitter:
Mr. W. Anker, oud-advocaat en erelid van de Vereniging van TBS-advocaten

Sprekers en het thema van hun bijdrage:
Mr. C. (Carlo) Dronkers, Officier van justitie:
‘Het perspectief van de officier van justitie’

Mw. M. (Martine) Koenders, Senior medewerker Reclassering Nederland en
contactfunctionaris tbs:
‘Bijzondere voorwaarden als kapstok voor resocialisatie’

Dhr. mr. Y.A.J. M. (Yvo) van Kuijck, vice-voorzitter van de Landelijke Adviescommissie
Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg en voormalig voorzitter van de
Penitentiaire Kamer
‘Koorddansen in de tbs’

Dhr. P. (Peter) Oosterom, Coördinator TBS bij de Divisie Individuele Zaken van de Dienst
Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
‘Elke tbs-gestelde op de bestemde plek’

Dhr. mr. C. (Cees) Korvinus, Strafrechtadvocaat, tevens gespecialiseerd in tbs-zaken en
voorheen lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing sectie tbs:
‘tbs, de blues van het strafrecht’

Mw. P. (Patricia) van Reekum, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch
psycholoog), werkzaam als Hoofd Behandeling bij FPC de Kijvelanden van Fivoor:
‘Voortgang van de behandeling vanuit het perspectief van de behandelaar’

Max Stam en Nico de Breuk, voormalig TBS-gestelden

Programma:
9.45 uur – 10.00 uur: inloop
10.00 uur: ochtendprogramma
12.30 – 13.30 uur: lunchpauze
13.30 uur: middagprogramma
17.00 uur: afsluiting en borrel

Kosten:
Voor deelname aan het congres wordt een bijdrage van € 50 in rekening gebracht.
Op donderdag 23 juni 2022 zal voor leden van de Vereniging van TBS-advocaten een ALV
plaatsvinden met aansluitend diner in hotel- restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen. Voor
het diner zal een bijdrage van € 50 in rekening worden gebracht. U wordt verzocht in de
aanmelding kenbaar te maken of u deelneemt aan de ALV en het diner. Voor niet-leden
geldt een bijdrage van € 75 voor deelname aan het diner.
De vereniging heeft een beperkt aantal kamers gereserveerd in Hotel Bitter en Zoet.
Overnachten is op eigen kosten.

U kunt zich aanmelden via deze link. U wordt hier doorgeleid naar de cursuspagina van
Anker en Anker opleidingen. Daar vindt u onder ‘Cursussen strafrecht’ het TBS-congres van
24 juni.

