
Agenda.
8 februari 2012
Landelijke studiedag Jeugdbeleid, 
Nieuwegein

9 februari 2012
Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit, 
Nieuwegein

28 en 29 maart 2012
Cursus Inzicht in de Jeugdzorg, Utrecht

5, 12, 19, 26 april en 10 mei 2012
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht

10 mei 2012
Congres Nationale Politie, Utrecht

10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht
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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: Ruud IJzelendoorn, programmamanager 
van de Amsterdamse top 600 aanpak

Deze aanpak richt zich op 600 veelplegers die verant-
woordelijk zijn voor een grote hoeveelheid ernstige mis-
drijven in de stad en op wie de reguliere aanpak nauweli-
jks effect heeft (CCV). 

Lees het interview hier verder.

Terugblik.
Open middag Veiligheidshuis Gouda

Op 24 november opende het Veiligheidshuis 
Gouda haar deuren voor de professionals van 
allerlei organisaties die betrokken zijn bij de 
aanpak van jeugdproblematiek, overlast en 
criminaliteit.

Lees hier verder.

Regionale bijeenkomsten nazorg ex-
gedetineerden

In samenwerking met het ministerie van Veil-
igheid en Justitie, de Dienst Justitiële Inricht-
ingen (DJI) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) organiseerde het CCV in 
het najaar van 2011 regionale bijeenkomsten 
Nazorg ex-gedetineerden. 

Lees hier verder.

Publicatie.
‘De Onaantastbaren’ 
Veel criminele straatjongens wanen zich 
onaantastbaar. Burgers houden zich 
afzijdig. Want als zelfs de overheid niet 
in staat is hen aan te pakken, wie dan 
wel?

Lees de publicatie hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale 
aanpak waarin zorg, onderwijs en justi-
tiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt 
bij de ketenregisseur die de samenwerking 
tussen partners moet organiseren en regis-
seren. Op 10 mei 2012 gaat de 5-daagse 
opleiding ketenregisseur risicojeugd van 
start in Regard La Vie in Utrecht. Deze 
opleiding leidt u in 5 dagen op tot regisseur 
in uw gemeente

Meer informatie over het programma van de 
opleiding, de docenten en inschrijven vindt 
u hier.

Nieuws uit het land.
’s-Hertogenbosch - “Veilighe-
idshuizen moeten effectiever” 

De Brabantse Veiligheidshuizen 
werken nog lang niet zo effectief 
als ze zouden kunnen. Dit bleek 
donderdag in Den Bosch tijdens 
een lezing van het Expertisecen-
trum Veiligheid (EV) van Avans.

Lees hier verder.

Breda - “Jeugdbendes teis-
teren de wijk” 

Breda-Noord zucht onder een 
groep zeer actieve jonge criminel-
en, die ook contacten hebben met 
‘figuren uit de zwaardere, meer 
georganiseerde criminaliteit.’

Lees hier verder.

Kennemerland - “Veilighe-
idshuis pakt loverboys aan”

In januari 2012 wordt in Ken-
nemerland een digitaal meld-
punt geopend waar professionals 
uit onderwijs en zorg signalen 
van loverboypraktijken kunnen 
melden.

Lees hier verder.

Den Haag – “Code rood voor 
plegers huiselijk geweld”

Minister Ivo Opstelten verscherpt 
de aanpak van plegers van huiseli-
jk geweld. Hij kondigt maandag 
aan dat hij ‘code rood’ instelt voor 
daders die herhaaldelijk in de fout 
zijn gegaan of een huisgenoot 
terroriseren.

Lees hier verder.

Leeuwarden – “Hulp aan kind 
loopt soms vast op priva-
cyrecht”

Het nieuwe Multidisciplinair Cen-
trum Kindermishandeling Frie-
sland moet omslachtig te werk te 
gaan om te voldoen aan de regels 
van het College Bescherming Per-
soonsgegevens.

Lees hier verder.

Venlo - ”Aanpak huiselijk 
geweld faalt“

De hulpverlening bij huiselijk 
geweld kan effectiever. Dat zegt 
Matthieu Goedhart van de Ven-
lose Mutsaersstichting.

Lees hier verder.

Den Haag – “Kinderombuds-
man: Aanpak kindermishan-
deling faalt”

De maatregelen die de overheid 
de afgelopen jaren heeft genom-
en om kindermishandeling tegen 
te gaan, hebben geen effect ge-
had. Kindermishandeling komt 
niet minder voor. 

Lees hier verder.

Leeuwarden – “Start nieuwe 
aanpak kindermishandeling”

In Leeuwarden is een nieuwe 
werkwijze in de aanpak van kin-
dermishandeling gestart. Doel 
van het proefproject is om bij 
de aanpak van kindermishandel-
ing het kind centraal te zetten in 
plaats van de werkwijze van in-
stanties.

Lees hier verder.

Alphen aan den Rijn – “Lokale 
pilot nazorg ex-gedetineerden 
start 1 januari” 

Per jaar keren ruim dertigduizend 
ex-gedetineerde burgers terug in 
de maatschappij. Veel van hen 
vallen na hun detentie terug in 
strafbaar gedrag.

Lees hier verder.

Zaandam – “Criminelen op 
zwarte lijst”

Het politiekorps Zaanstreek-
Waterland is een onorthodoxe 
methode gestart om gestrafte 
overvallers op het rechte pad te 
houden.

Lees hier verder.

Ede – “Zorgen om Veilighe-
idshuis”

Het college van Ede zet alle zeilen 
bij om het regionaal werkende 
Veiligheidshuis in Ede te houden. 

Lees hier verder.

Rijen – “Gemeentes in Midden-
Brabant gaan samenwerken 
om criminaliteit te voorko-
men”

Acht gemeentes in Midden-
Brabant gaan intensief samen-
werken om criminele vergrijpen 
te voorkomen, het aantal draai-
deurcriminelen terug te dringen 
en de slachtoffers betere zorg te 
verlenen. 

Lees hier verder.

Video.

Het Veiligheidshuis Rotterdam en de 
aanpak van veelplegers.

Bekijk de video hier.

Presentatie Veiligheidsmiddag
Op 1 december 2012 vond in het Cultureel Centrum 
Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht de ‘Veiligheidsmiddag 
voor Superheroes’  plaats met als onderdeel de workshop ‘de samenwerking tussen het Veiligheidshuis 
en het CJG’ . Voor degenen die de workshop nog eens rustig willen terugkijken of die de veiligheid-
smiddag hebben gemist is onderstaand de presentatie te vinden.

Presentatie veiligheidsmiddag.

Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit
De aanpak van jeugdcriminaliteit vormt een 
belangrijk speerpunt van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Verschillende wijken 
en buurten ondervinden overlast van crim-
inele jongeren. Het gaat hier vaak ongrijp-
bare risicojongeren die overlastgevend zijn, 
crimineel gedrag vertonen of zich in een 
zorgwekkende situatie bevinden.  Problemen 
spelen vaak op verschillende leefgebieden 
zoals onderdak, geld en schulden, school  
en  werk. Deze risicojongeren zijn gebaat bij 
een integrale aanpak van de (meervoudige) 
problematiek waarin zorg-, onderwijs- en 
justitiepartners samenwerken.

Download hier de brochure.
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