
Slachtoffers en advocaten: hoe veilig zijn zij?
JAARCONGRES LANGZS

Utrecht 28 november 2019

LANGZS (Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) 
organiseert haar jaarlijkse congres in 2019 over het thema ‘Veiligheid’. Titel van 
het congres is ‘Slachtoffers en advocaten: hoe veilig zijn zij?’ Het eerder dit jaar 
gekozen thema kreeg op 18 september jl. een dramatische maatschappelijke 
context als gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum. 

Wat komt aan de orde? Slachtoffers voelen zich niet veilig en vragen om 
bescherming. Zij vragen of politie en Openbaar Ministerie maatregelen nemen 
om hen te beveiligen en vragen welke dat zijn. Hoe gaat het Openbaar Ministerie 
om met veiligheid van gegevens en bescherming van bedreigde personen? Van 
slachtoffers? Van advocaten? Met bedreiging en vermeende bedreiging? En wat 
zijn de ervaringen van een bedreigde en beschermde misdaadjournalist? Wat 
publiceert de pers over bedreiging van personen? Terughoudend of juist niet? 

En natuurlijk gaat het niet alleen om bedreiging en maatregelen. Maar ook om 
wat de impact is van daadwerkelijke (of vermeende) bedreiging. Hoe gaan we als 
advocaten en hulpverleners om met bedreigde slachtoffers? Hoe bevorderen we 
vanuit psychologisch gezichtspunt het veiligheidsgevoel van slachtoffers? Hoe 
gaan we als advocaten en hulpverleners ermee om wanneer we zelf worden 
bedreigd? Kortom een congres over bedreiging en veiligheid, over zorg en 
zelfredzaamheid.
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Programma

09.30 – 10.00 uur Wij heten u welkom in het Muntgebouw te Utrecht 
10.00 – 10.10 uur Opening door de dagvoorzitter mr. Richard Korver

10.10 – 10.35 uur Leven onder dreiging 
 Paul Vugts
 * Paul Vugts werkt 22 jaar voor Het Parool en schrijft over 

misdaad, politie, justitie en rechtspraak. Duidelijk  werd dat 
criminelen een moordopdracht voor hem hadden gegeven. 
Werd zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en  
Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

10.35 – 11.00 uur  Hoe bereik je de balans tussen de rechten van het  
slachtoffer en die van de verdachte?

 Mr. Geert Janssen
 * Senior rechter en voorzitter Meervoudige Strafkamer 

Rechtbank Amsterdam

11.00 – 11.25 uur Slachtoffers en privacy 
 Mr. drs. Erik Schreijen
 * Plv. afdelingshoofd Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie 

en Veiligheid

11.25 – 11.40 uur Pauze 

11.40 – 12.05 uur Veiligheid & beveiliging binnen Rechtbank Amsterdam
 Rick Koopman
 * Teamleider Parketpolitie Amsterdam  

en lid managementteam
 
12.05 – 12.30 uur Veiligheid: parallelproces tussen cliënt en advocaat.
 Prof. dr. Jos de Keijser
 * Bijzonder hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 
 * Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland



12.30 – 13.15 uur Lunch 

13.15 – 14.00 uur Workshop 1 Actualiteiten vordering benadeelde  partij
 Mr. Edwin Bosch
 * Letselschade Advocaat (en partner) bij Vogelaar Bosch Spijer 

Advocaten
 * Doceert en publiceert op het gebied van het 

Aansprakelijkheidsrecht en Personenschade

 Workshop 2 Fear management, de-escalatie en zelfverdediging 
 Ivan Viguurs 
 * Eigenaar van Elite Benefit Gym in Schijndel
 * Personal Defence Readiness / SPEAR specialist
 * Coacht burgers, kinderen, professionals en trainers

14.00 – 14.05 uur Verplaatsing naar de plenaire zaal 

14.05 – 14.30 uur Risicotaxatie: Feiten en Fabels 
 Dr. Wineke Smid
 * Hoofd Afdeling Onderzoek, klinisch bij De Forensische 

Zorgspecialisten (DFZ)

14.30 – 14.55 uur Stelsel bewaken en beveiligen; theorie versus praktijk
 Piet Nap
 * Senior Beleidsmedewerker Bewaken, beveiligen en 

crisisbeheersing (BB&C) bij Overheid

14.55 – 15.10 uur Pauze 

15.10 – 15.35 uur Gevangen 
 * Ervaringsdeskundige

15.35 – 16.00 uur  Van informatief gesprek tot uitspraak: risico’s voor de 
emotionele veiligheid van zedenslachtoffers  

 Dr. Iva Bicanic
 * Psycholoog / Coördinator Landelijk  Psychotraumacentrum 

WKZ UMC Utrecht

16.00 – 16.30 uur Samenvatting en slotwoord door de dagvoorzitter 
 Mr. Richard Korver

16.30 – 17.15 Borrel 
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Praktische informatie
Datum  Donderdag 28 november 2019
Plaats   Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
Tijd   09.30 – 17.15 uur
Kosten   € 349.- ex btw
Ledenkorting  Bent u (aspirant)deelnemer van LANGZS, dan betaalt u 
	 	 	 € 249.- ex btw
PO punten  5 NOVA PO-punten
Informatie Mevrouw Henrike Boon, 
   congrescoördinator, 
   hboon@ivjo.nl en 085 111 93 61 
Inschrijven  Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO) 
   www.ivjo.nl
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