
Agenda.
7 april 2011
Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluit-
end verbinden’, ‘s-Hertogenbosch

21 april 2011
Workshop ‘1 gezin 1 plan 1 hulpverlen-
er’, Den Haag

12 mei 2011
Congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk hu-
isverbod’, Bussum

17 mei 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het 
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

Nieuws uit het land.
Den Haag – “Veiligheidshui-
zen onzorgvuldig met ge-
gevens van minderjarigen”

Het College bescherming per-
soonsgegevens concludeert in 
haar onderzoek dat Veilighe-
idshuizen onzorgvuldig omgaan 
met de gegevens van minder-
jarigen. De huidige gegevensver-
werking in het registratiesysteem 
van de JCO’s is in strijd met de 
wet.

Lees hier verder

Bergen op Zoom – “Veilighe-
idshuis: aanpak van jeugd in 
gevaar”

De aangekondigde bezuinigingen 
vanuit Den Haag zijn reden tot 
zorgen voor vertegenwoordigers  
van het Veiligheidshuis Bergen 
op Zoom. Dit terwijl de crimi-
naliteit en overlast zou zijn ter-
uggedrongen door de gezamen-
lijke aanpak.

Lees hier verder

Amsterdam – “Amsterdam 
gaat achter 600 veelplegers 
aan”

Een lik-op-stuk-beleid, intensieve 
begeleiding en ingrijpen in gez-
innen. Dat zijn de pijlers onder 
de manier waarop Amsterdam 
zeshonderd, veelal jonge veelp-
legers wil gaan aanpakken.

Lees hier verder

Tiel – “Tiel op kop met hu-
iselijk geweld”

Volgens het jaarverslag van het  
Veiligheidshuis Rivierenland zijn 
in 2010 381 huiselijk geweld 
zaken behandeld. Van de negen 
deelnemende gemeenten loopt 
Tiel sterk op kop als het gaat om 
huiselijk geweld. 

Lees hier verder
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7 april themamiddag 
‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’

Op 7 april 2011 organiseren wij samen met het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool te ’s-
Hertogenbosch de themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’ waarin we samen met de deelne-
mers op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Het programmaboek van de themamiddag vindt u hier.

Beste deelnemer,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws en 
actuele en interessante ontwikkelingen 
rond de veiligheidshuizen. Meer infor-
matie over bijeenkomsten en relevante 
publicaties vindt u op onze website:

www.hetveiligheidshuis.com

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com            Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’             Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com                         

In gesprek met: Corine von Grumbkow, beleidsadviseur 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Corine is werkzaam als beleidsadviseur bij de Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ (SVG) De landelijke netwerk-
organisatie van elf GGZ/Verslavingszorginstellingen met 
een reclasseringserkenning.SVG richt zich met name op 
verslaafde en/of psychiatrische reclasseringscliënten.

Lees het interview hier verder.

Publicatie. Resultaten van veiligheidshuizen

Het ministerie van Justitie heeft de studie ‘Resultaten van veiligheidshuizen; een inventarisatie en 
evaluatie van beschikbaar onderzoek’ openbaar gemaakt. In deze studie is het beschikbare onderzoek 
naar de resultaten van veiligheidshuizen geïnventariseerd, beschreven en geëvalueerd. Veiligheidshui-
zen scoren positief op zes van de acht resultaatvelden. Ze leveren op onderdelen een bijdrage aan het 
terugdringen van criminaliteit. Daarnaast dragen ze bij aan een betere uitvoering van de gepleegde in-
terventies. Tegelijkertijd is duidelijk dat er veel problemen en knelpunten overwonnen moeten worden 
om tot deze resultaten te komen. De voornoemde resultaten zijn indicatief, omdat het beschikbare 
onderzoek naar resultaten van veiligheidshuizen zowel kwantitatief als kwalitatief nog beperkt is.

De publicatie vindt u hier.

http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20110330_veiligheidshuizen.aspx
http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/8376138/Veiligheidshuis%3A-aanpak-van-jeugd-in-gevaar.ece
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Amsterdam-gaat-achter-600-veelplegers-aan.htm
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/rivierenland/8423384/Tiel-op-kop-met-huiselijk-geweld.ece
http://www.hetveiligheidshuis.com/Het_Veiligheidshuis,_samenwerken_aan_veiligheid/Nieuws.html
http://www.hetveiligheidshuis.com
http://www.hetveiligheidshuis.com
http://www.linkedin.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/Het_Veiligheidshuis,_samenwerken_aan_veiligheid/Publicaties_files/04_von_Grumbkow.pdf
http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-veiligheidshuizen.aspx?cp=44&cs=6796

