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Programma themamiddag
‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’

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 informatie over bijeenkomsten en relevante
publicaties vindt u op onze website:

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak, waarbij zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. In de praktijk zien we dat organisaties in toenemende mate erin slagen om samenwerking te
organiseren langs verschillende domeinen zoals jeugd en veiligheid. Voorbeelden zijn Centrum voor
Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis en Zorg Adviesteams binnen onderwijs. De uitdaging is om samenwerking ook tussen verschillende domeinen tot stand te brengen.

www.hetveiligheidshuis.com

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 deelnemers op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden om te komen tot een integrale aanpak
van risicojeugd.

Agenda.

Het programma van de themamiddag vindt u hier.

16 maart 2011
Werkcongres ‘Wat werkt? Preventief
werken met jeugd’, ‘s-Hertogenbosch
7 april 2011
Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’, ‘s-Hertogenbosch
21 april 2011
Workshop ‘1 gezin 1 plan 1 hulpverlener’, Den Haag

Doe mee.
De groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’
is een ontmoetingsplaats waar professionals die betrokken
zijn bij het Veiligheidshuis kennis en ervaringen kunnen delen
om op deze wijze van elkaar te kunnen leren. De groep is
het afgelopen jaar flink gegroeid en telt inmiddels ruim 300
deelnemers. Wilt u ook meedoen?
U kunt zich hier aanmelden

Nieuws uit het land.
Alkmaar - “Aanpak veiligheid
in Alkmaar net als een voetbalelftal”
Veiligheid
wordt
belangrijk
gevonden, niet alleen door de
Alkmaarders maar ook in de politiek en media. Maar wat nu precies onder ‘veiligheid’ verstaan
wordt, verschilt per keer. Het
gaat niet alleen om de bestrijding
van criminaliteit, verloedering en
overlast. Ook een ‘positieve’ opvatting van veiligheid doet zijn
intrede.

Almere - “Veiligheidshuis verhuist naar nieuwe plek”
Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft gistermiddag de nieuwe
vestiging van het veiligheidshuis
in het WTC Alnovum geopend. Op
de nieuwe locatie heeft het veiligheidshuis meer ruimte tot zijn
beschikking dan in het voormalige onderkomen.

Apeldoorn – “Regio neemt
Apeldoornse aanpak loverboys over”
De in Apeldoorn succesvolle
aanpak van loverboys krijgt een
regionaal vervolg. De provincie
Gelderland ziet in de ‘Apeldoornse methode’ een manier om ook
in andere delen van Gelderland
de jeugdprostitutie terug te dringen.

Lees hier verder
Lees hier verder

Amsterdam – “Tuigdorpen
Wilders kansloos”
De Amsterdamse organisatie
Eropaf is gefrustreerd door het
plan van PVV-leider Wilders om
overlastgevende
en
asociale
veelplegers in speciale ‘skaeve
huse’ bij elkaar te zetten. Organisatie Eropaf ziet dit als een
ondoordacht voorstel waarbij
historische kennis van 200 jaar
verzorgingsstaat wordt overgeslagen.
Lees hier verder

Lees hier verder

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com

