
Agenda.
16 juni 2011
Bijeenkomst ‘Talentontwikkelingen bij 
risicojongeren’, Tilburg

23 juni 2011
Themamiddag ‘Jeugdprostitutie en lov-
erboys, Nijmegen

27 juni 2011
Conferentie Mensenhandel, Regio Ken-
nemerland

Nieuws uit het land.
Rotterdam – “Sneller huisver-
bod inzetten bij kindermis-
handeling”

De gemeente Rotterdam gaat 
actief huisverboden inzetten bij 
kindermishandeling. Dat gebeurt 
nu al incidenteel, maar Rotter-
dam wil het vaker gaan inzetten 
als aanvulling op bestaande maa-
tregelen, zoals het kind uit huis 
plaatsen.

Lees hier verder.

Limburg – “Tienermeisjes 
nergens veilig voor lover-
boys”

De tijd dat loverboys hun 
slachtoffers eerst inpalmen en 
verliefd laten worden, is voor-
bij. Ze intimideren, chanteren en 
ronselen met grof geweld tiener-
meisjes in jeugdzorginstellingen. 
De organisaties slaan in een rap-
port alarm.

Lees hier verder.

Den Haag - “Actieprogramma 
criminele jeugdgroepen”

Minister Opstelten heeft met de 
Tweede Kamer van gedachten 
gewisseld over de aanpak van 
criminele jeugdgroepen. Met deze 
brief informeert de minister de 
Kamer over de wijze waarop het 
kabinet de aanpak van criminele 
jeugdgroepen wil intensiveren in 
de huidige kabinetsperiode.

Lees hier verder.

Rotterdam – “Kinderen op-
voeden na huiselijk geweld”

Zowel moeders als jongeren 
zoeken bij geweld door de part-
ner in de eerste plaats hulp bij 
familie. Maar voor allochtone 
vrouwen pakt dit vaak niet goed 
uit. Zij blijven dan juist onder 
druk van de familie langer bij hun 
partner.

Lees hier verder.

Nieuwsbrief • Juni 2011

Themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’

Jeugdprostitutie is een veel voorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks maken ongeveer 200 
slachtoffers melding van misbruik en uitbuiting door loverboys. Naar verwachting is dit slechts het 
topje van de ijsberg. In het land vinden vele goede initiatieven plaats om jeugdprostitutie tegen te 
gaan en waar mogelijk te voorkomen. Op 23 juni 2011 organiseren wij, in samenwerking met Humani-
tas, de themamiddag ‘Jeugdprostitutie en loverboys’ waarin we samen met de deelnemers op zoek 
gaan naar oplossingen voor deze problematiek.

Het programma 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                         

Handreiking 1 gezin 1 plan aanpak van multi-probleemgezinnen
In multi-probleemhuishoudens hebben meerdere leden van het gezin problemen op verschillende leef-
gebieden en weten de verschillende betrokken hulpverleners vaak niet van elkaars interventies en/of 
ondersteuning. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken is 
een onderzoek verricht naar de 1 gezin 1 plan aanpak van multi-probleemgezinnen in zestien steden. 
Uitdaging was om uit te zoeken hoe de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleners effectiever kun-
nen samenwerken. Het onderzoek heeft geresulteerd in de handreiking ‘Wat werkt in de praktijk? Één 
gezin één plan aanpak van multi-probleemgezinnen’ waarin kennis en ervaringen van verschillende 
gemeenten worden gebundeld.

Download de handreiking hier.

In gesprek met: Sophia Kelders, projectleider We 
Can, gemeente Arnhem

Sophia  is projectleider van de campagne We Can in de gemeente Arnhem. 
We Can is een wereldwijde campagne tegen geweld en discriminatie tegen 
vrouwen. Daarnaast is Sophia initiatiefnemer van Upgrade4You. Upgrade4Y-
ou organiseert kunst- en cultuurprojecten voor voortijdig  schoolverlaters.

Lees het interview hier verder.

Doe mee.
De LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, 
samenwerken aan veiligheid’ is een ont-
moetingsplaats waar professionals die 
betrokken zijn bij het Veiligheidshuis 
kennis en ervaringen kunnen delen en 
op deze wijze van elkaar kunnen leren. 
De groep telt inmiddels meer dan 500 
deelnemers. Wilt u ook meedoen?

Dan kunt u zich hier aanmelden.
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