
Agenda.
16 maart 2011
Werkcongres ‘Wat werkt? Preventief 
werken met jeugd’

7 april 2011
Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluit-
end verbinden’

Nieuws uit het land.
Eindhoven - “Touwtjes veilig-
heid nu strak in handen Van 
Gijzel”

Eindhoven is al jaren de onveilig-
ste stad van Nederland en dat is 
geen toeval. Het bevorderen van 
veiligheid en leefbaarheid is een 
kwestie van beleid, en meer nog 
de uitvoering van afspraken. Op 
dat laatste vlak schiet het maar 
niet op in Eindhoven. 

Lees hier verder

Sliedrecht – “We verbinden 
straf en zorg”

Vanwege de goede resultaten 
die zijn behaald met het Veilig-
heidshuis in Tilburg, dat al sinds 
2002 bestaat, zijn eind 2009 in 
heel Nederland in totaal 45 Veil-
igheidshuizen van de grond get-
ild. Het doel is straf en zorg te 
verbinden om recidive te voorko-
men. ,,We willen de samenleving 
veiliger maken. 

Lees hier verder

Maastricht – “Veiligheidshuis 
zoekt vrijwilligers voor be-
geleiding ex-gedetineerden”

Het Veiligheidshuis Maastricht en 
de Humanitas afdeling Maastricht 
zoeken vrijwilligers voor de be-
geleiding van ex-gedetineerden. 
De vrijwilligers bieden onderste-
uning bij zaken waar de ex-ge-
detineerde tegenaan loopt.

Lees hier verder

Roermond – “Hoogleraar in-
gezet bij strijd tegen jonge 
overvallers”

Roermond huurt een emeritus 
hoogleraar orthopedagogiek in 
om hardnekkig jonge criminelen 
weer op het rechte pad te krij-
gen. 

Lees hier verder
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Interview. Inge Zwaan, bestuurlijk functionaris in 
het Veiligheidshuis Groningen

Inge Zwaan is als bestuurlijk functionaris werkzaam bij het 
Veiligheidshuis Groningen. In deze functie houdt zij zich bezig 
met de ontsluiting van informatie tussen het Veiligheidshuis 
en de betrokken gemeenten. (CCV)  Lees hier verder

Vooraankondiging themamiddag 
‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak, waarbij zorg, onderwijs en justitiepartners samen-
werken. 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 samen-
werking ook tussen verschillende domeinen tot stand te brengen.

We hebben gemerkt dat er veel vragen bestaan over op welke wijze een integrale aanpak van risi-
cojeugd in de praktijk kan worden ingevuld. Daarom organiseren wij op 7 april 2011 samen met het 
Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch de themamiddag ‘Ketens 
risicojeugd sluitend verbinden’ waarin we deelnemers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 
tools aanreiken om tot goede samenwerking te komen. Heb je interesse om deel te nemen of wil je 
graag een bijdrage leveren aan de inhoudelijke invulling van de dag dan horen wij dat graag. Meer 
informatie over 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
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