
Professionele ontmoeting; Juridische 
(on)mogelijkheden van de tbs maatregel
Het belang van medewerking van een verdachte aan gedragsdeskundig onderzoek

9.00 uur Ontvangst, koffie & thee

9.30 uur Welkom en introductie door dagvoorzitter 

• mr. H.G.W. (Harry) Stikkelbroeck 
Plaatsvervangend lector strafrecht voor de Rechtspraak bij SSR, voorzitter Adviescollege Verloftoetsing 
TBS, gewezen senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

9.45 uur Juridische (on)mogelijkheden bij het opleggen van TBS
TBS juridisch belicht 

• mr. Y.A.J.M. (Yvo) van Kuijck 
Gewezen senior raadsheer thans raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

10.15 uur De rol van een advocaat 
TBS en het belang van de cliënt 

• mr. J. (Job) Knoester 
Strafrechtadvocaat bij Knoester & Van der Hut advocaten, voorzitter van de vereniging van tbs advocaten

10.45 uur Debat 

Twee voorgaande sprekers onder leiding van de dagvoorzitter

11.15 uur Pauze

11.30 uur TBS in cijfers en beleid
Feiten over de TBS 

• G.V.M. (Goof) van Gemert 
Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 

• J. (Janneke) van ’t Riet 
Senior beleidsadviseur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

12.15 uur Lunch
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13.00 uur Het belang van een goede risicotaxatie
Taxatie van het recidiverisico 

• dr. L.M.E. (Laura) Menenti 
Coördinator en onderzoeker seksueel geweld tegen kinderen bij het bureau Nationaal Rapporteur      
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

13.30 uur Het bepalen van recidiverisico bij het PBC
Taxatie van het recidiverisico 

• drs. T. (Timon) den Boer 
Psychiater bij het Pieter Baan Centrum

14.00 uur Debat 

Twee voorgaande sprekers onder leiding van de dagvoorzitter 

14.30 uur Pauze

14.45 uur Behandeling in een tbs kliniek
Focus op dynamische risicofactoren 

• drs. H.J. (Harry) Beintema 
Psychiater en directeur behandelzaken FPC dr. S. van Mesdag en voorzitter van tbs Nederland

15.30 uur Pauze

15.45 uur Workshops

• Wat betekent het besprokene voor mij als rechter? 
mr. A. (Anja) van Holten 
Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

• Wat betekent het besprokene voor mij als officier van justitie? 
mr. J. (Jolien) Ang 
TBS Officier van justitie bij het parket Amsterdam 

• Wat betekent het besprokene voor mij als advocaat?  
mr. J.A.M. (Judith) Kwakman 
Strafrechtadvocaat bij Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten

16.45 uur Borrel


