
Agenda.
22 november 2011
Themamiddag ‘Huisuitzetting voorko-
men’, Nijmegen

29 november 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het 
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

Nieuws uit het land.
Breda – “Veiligheidshuis Bre-
da en omstreken breidt uit”

De burgemeesters van de ge-
meenten Etten-Leur, Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen 
en Zundert hebben woensdag-
middag het Convenant Veilig-
heidshuis Breda en omstreken 
ondertekend. Dat gebeurde ti-
jdens een bijeenkomst van de 
districtelijke driehoek.

Lees hier verder.

Eindhoven - “Aanpak crim-
inele jongeren werkt”

De extra inzet van politie en an-
dere hulpinstanties heeft de rust 
in drie wijken in Eindhoven ter-
uggebracht. Het gaat om Vaart-
broek, ‘t Hool en Genderdal. In 
deze stadsdelen zijn ruim hon-
derd criminele jongeren in kaart 
gebracht.

Lees hier verder.

’s-Hertogenbosch - “Gemeen-
ten samen in nazorg ex-ge-
detineerden”

De nazorg aan ex-gedetineerden 
wordt in bijna het hele politiedis-
trict de Meierij voortaan opge-
start door Bureau Nazorg. Het 
bureau onderhoudt de contacten 
met penitentiaire inrichtingen en 
waarschuwt de gemeente van 
herkomst als iemand vrij komt.

Lees hier verder.

Den Haag – “Aanpak seksueel 
geweld onder jongeren inci-
dentenpolitiek“

Politici en media besteden heel 
veel aandacht aan seksueel 
geweld, zoals kindermisbruik en 
groepsverkrachtingen, maar er is 
geen beleid om dit integraal aan 
te pakken. Het is incidentenpoli-
tiek.

Lees hier verder.
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Presentaties Themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’

Donderdag 23 juni 2011 vond in de Vasim fabriek te Nijmegen de themamiddag ‘Jeugdprostitutie en 
loverboys’ plaats waarin we samen met de deelnemers op zoek gingen naar oplossingen voor deze 
problematiek. Voor degenen die de workshops nog eens rustig willen terug kijken of die de themamid-
dag hebben gemist zijn via onderstaande link de presentaties te vinden.

Presentaties Themamiddag.

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: Sarah Wouters, preventieambtenaar 
bij het Veiligheidshuis Genk

Sarah Wouters is als preventieambtenaar werkzaam bij de stad Genk waar 
zij belast is met de dagelijkse leiding en aansturing van het Veiligheidshuis 
Genk. Hiervoor volgde zij de opleiding Criminologie aan de Universiteit in Gent.

Lees het interview hier verder.

Publicatie: ‘Integrale aanpak risicojeugd, 
domeinoverstijgend samenwerken’

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onder-
wijs en justitiepartners samenwerken. We zien dat organisaties in toen-
emende mate de samenwerking binnen de domeinen zoals jeugd, onder-
wijs en veiligheid weten te realiseren. De samenwerking tussen de 
domeinen komt nog onvoldoende tot stand. Hier vormt zich de nieuwe opgave.

Lees de publicatie hier verder.

Project ‘Helse Liefde’
Sinds 10 jaar zijn Stichting Manna, politie Geleen en het 
algemeen maatschappelijk werk van Stichting Partners 
In Welzijn binnen de Westelijke Mijnstreek bezig met het 
project ‘Helse Liefde’ over loverboyproblematiek. Het 
hoofdaccent van de samenwerking ligt vooral binnen de 
gemeente Sittard-Geleen. Hun werk richt zich enerzijds 
op preventieve activiteiten voor potentiële slachtoffers, 
ouders, onderwijs en hulpverleners in geheel Zuid Lim-
burg.

Meer informatie over het project vindt u hier.
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