PROGRAMMA NVDI BIJEENKOMST d.d. 7 NOVEMBER 2019
Thema: ‘Verrijk je kennis’
Sprekers:

Michael Kortekaas (hoofdspreker), trainer onder andere bij de Politieacademie &
bekend als hunter in het gelijknamige tv-programma Hunted (NPO 3).
Lars van Driel, directeur & instructeur van Eerste hulp bij drank en drugsongevallen.
Louisa Heddes, docent & expert toezicht leeftijdsgrens.

Locatie:

Stayokay Soest
Bosstraat 16, 3766 AG Soest
Zaal open: 9.00 uur

Plenaire sessie: ‘Observeren kun je leren’, door Michael Kortekaas
Workshops:

1. Boeterapport schrijven, door Louisa Heddes
2. Eerste hulp bij incidenten met alcohol en drugs, door Lars van Driel

Programma:

09.15 - 09.30:
09.30 - 09.45:
09.45 - 10.00:
10.00 - 11.00:
11.00 - 11.30:
11.30 - 12.30:
12.30 - 13.30:
13.30 - 14.30:
14.30 - 15.00:

Inloop
Plenaire opening door voorzitter Nico Hesselink
De inspecteur aan het woord, gemeente Lelystad
Observeren kun je leren, Michael Kortekaas
Netwerkpauze
Workshopronde 1
Gezamenlijke netwerklunch
Workshopronde 2
Plenaire terugkoppeling workshops

Afterparty 15.30 - 17.00 uur
Na de bijeenkomst is er nog een ‘afterparty’ waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de praktijk
in te gaan met ervaren toezichthouders. Tijdens deze praktijk ronde is er volop ruimte voor interactie
en zullen de basisartikelen van de Drank- en Horecawet ruimschoots aan bod zullen komen. Dit mag
je niet missen!
Kosten voor de deelnemers
Deze bijeenkomst is door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
kosteloos toegankelijk, dit keer ook voor niet leden. Uiteraard moet je wel in het bezit zijn van het
DHW-diploma.
Let op! Het maximaal aantal deelnemers is berekend op 100 toezichthouders. Meld je dus snel aan!

Aanmelden
Meld je aan doormiddel van een het sturen van een e-mail naar info@dhwinspecteur.nl
Mee met de ‘afterparty? Geef dan ook aan ‘Ik neem graag deel aan de afterparty’.

Achtergrondinformatie sprekers
Michael Kortekaas (hoofdspreker plenaire sessie)
Michael heeft na zijn opleiding aan het CIOS en de Sportacademie 12,5 jaar gewerkt voor politie en
defensie. Naast de fysieke gesteldheid van militairen en politiemensen trainde hij deze doelgroepen
vooral op gevechtsvaardigheden, procedures en mentale veerkracht. In 2011 heeft hij ontslag
genomen en is zich gaan richten op de (persoonlijke) ontwikkeling van mensen en teams in een High
Performance omgeving. Al jarenlang wordt hij veel gevraagd als trainer voor (specialistische)
eenheden van de Nationale Politie, Defensie en de Brandweer. Dit kan gaan over het verbeteren de
Mentale (veer)Kracht in een reguliere taakstelling maar gaat veel vaker over specifieke competenties
als mindsetting, actie- intelligentie, leidinggeven aan high impact crimes en voorbereiding op of
omgang met terreur. In het bedrijfsleven begeleidt hij High Performance teams die meer focus,
veerkracht en energie willen creëren. Zo heeft hij veel sessies gedaan voor banken, accountant- en
advocatenkantoren, ziekenhuizen, TNO en merken als Facebook, Reebok, Adidas. In 2017 en 2018
was Michael te zien als hunter in het programma Hunted op NPO 3 waar voortvluchtigen uit handen
willen blijven van een speciale opsporingsdienst. Ook in 2019 gaan jullie hem weer zien waar hij zelf
alle mentale tools inzet om zo goed mogelijk te presteren en zijn rol als hunter professioneel in te
vullen. Michael zal zijn uitgebreide ervaring met ons delen tijdens de plenaire sessie ‘observeren kun
je leren’: npo3.nl/hunted
Lars van Driel: workshop eerste hulp bij incidenten met alcohol en drugs
Lars heeft vanuit zijn veel functies vervuld die vaak te maken hadden met de aanpak van preventie
(waaronder alcohol & drugs). Veel van zijn ervaring (13 jaar) heeft hij opgedaan als senior
projectleider bij Iriszorg (verslavingszorg). Daarnaast heeft hij nog vele interimfuncties als senioradviseur vervuld op de diverse gebieden binnen zorginstanties. Lars heeft altijd een innerlijke drive
gehad om iets te doen met de kennis die hij in de verschillende functies heeft opgedaan. Lars heeft
zijn hart gevolgd en is voor zichzelf begonnen met het o.a. het bedrijf Eerste Hulp Bij Drank en
Drugsongevallen (EHBDD). De EHBDD is een expertise en kenniscentrum op het gebied van ‘eerste
hulp bij alcohol en drugsongevallen’. Zijn medewerkers en hijzelf zijn ook aanwezig bij vele
evenementen als speciale EHBO’ers welke zich richten op drank- en drugsslachtoffers (o.a. tijdens
Amsterdam Dance Event). Daarnaast traint EHBDD de vrijwilligers van de koninklijke EHBOvereniging in het omgaan met drank en drugsongevallen. In de workshop kan men kennis opdoen
over de meest voorkomende middelen en de trends in gebruik en de effecten die de verschillende
middelen hebben op het lichaam. Daarnaast geeft Lars uitleg hoe inspecteurs het beste kunnen
omgaan met personen die onder invloed zijn van drank en drugs: EHBDD.nl
Louisa Heddes: workshop Boeterapport schrijven
Louisa heeft een achtergrond waarbij toezicht altijd centraal heeft gestaan. Zij is, als senior
inspecteur, werkzaam geweest bij de NVWA in verschillende functies. Zij heeft altijd bijzonder veel
aandacht gehad voor het onderdeel leeftijdsgrenzen en heeft hier vele inspecteurs in gecoacht. Het
beoordelen van de door inspecteurs opgemaakte boeterapporten voor verschillende disciplines
binnen de NVWA behoorde tot haar werkzaamheden. Louisa is na haar carrière bij de

NVWA de laatste jaren werkzaam als docent op het gebied van de Drank- en Horecawet. Zij leidt
cursisten op tot inspecteur en staat bekend om haar inspirerende wijze van lesgeven. Haar bijzondere
drijfveer is om ervoor te zorgen dat alle elementen uit de observatie op een perfecte wijze in een
boeterapport terecht komen. Louisa zal tijdens de workshop haar kennis en kunde aangaande het op
een juiste manier opstellen van een boeterapport met ons delen.

Route & parkeren
Openbaar vervoer
Neem de trein naar station Soest-Zuid. Steek het spoor over en sla direct linksaf. Ga de
voetgangerstrap af en volg de Bosstraat. Stayokay Soest ligt 600 m verderop.
Eigen vervoer
Vanaf de A28, neem afslag 4 naar Soest. Je passeert een industrieterrein. Steek de spoorlijn over en
ga 200m na het verkeerslicht linksaf (Pimpelmees). Volg na 100m de Bosstraat (bocht naar rechts).
Stayokay Soest zie je na circa 400m aan je rechterzijde. Vanaf de A1 of de A27; neem afslag 10 naar
Soest. Bij Paleis Soestdijk rechtsaf. Bij het eerste verkeerslicht linksaf. Je rijdt de weg helemaal uit (2
km), tot een haakse bocht. 200m daarna de eerste straat rechts (de Pimpelmees). Deze straat gaat
over in de Bosstraat. Stayokay Soest ligt na 400m aan je rechterzijde.
Parkeren
Stayokay Soest beschikt over eigen gratis parkeergelegenheid.

