
Agenda.
12 mei 2011
Congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk hu-
isverbod’, Bussum

17 & 27 mei 2011
Masterclass ‘Polarisatie en radicaliser-
ing’, ‘s-Hertogenbosch

17 mei 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het 
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

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

Nieuws uit het land.
Den Haag – “Meer gemeenten 
horen over terugkeer gedeti-
neerden”

Een geslaagde proef in vijftien 
gemeenten, volgens staatssec-
retaris Fred Teeven van Justitie 
en Veiligheid. Daarom is beslo-
ten ongeveer 70 gemeenten te 
informeren over het verlof of de 
vrijlating van zware gewelds- en 
zedendelinquenten.

Lees hier verder.

Vlaardingen – “Huisverbod 
preventief opgelegd”

De burgemeesters van Vlaardin-
gen en Maassluis hebben on-
langs preventieve huisverboden 
opgelegd. Het is voor zover bek-
end voor het eerst dat een burge-
meester mensen de toegang tot 
hun eigen huis ontzegde, zonder 
dat er aangifte tegen hen was 
gedaan.

Lees hier verder.

Tiel – “Veiligheidshuis moet 
een meerwaarde blijken”

Veiligheidshuis Rivierenland, ge-
huisvest aan de Kwelkade in Tiel, 
heeft sinds de start in december 
2009 782 casussen behandeld. 
Momenteel wordt bestudeerd in 
hoeverre de samenwerking effect 
sorteert.

Lees hier verder.

Den Haag – “Meldcode huiseli-
jk geweld moet bij hulpver-
leners onder de aandacht”

Hulpverleners als politieagenten, 
leerkrachten en huisartsen mo-
eten vermoedens van geweld bin-
nen gezinnen voortaan melden 
via een stappenplan.

Lees hier verder.
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Vooraankondiging 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                         

Congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod’
Op 12 mei 2011 vindt het congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod’ plaats in congrescentrum 
’t Spant! te Bussum. Huiselijk geweld is helaas een blijvend hot issue. Sinds januari 2009 bestaat de 
wet Tijdelijk Huisverbod. Een middel om huiselijk geweld een halt toe te roepen en de veiligheid te 
vergroten. Belangrijke ketenpartners zijn met name politie, OM en hulpverlening. Ze beogen snel en 
doelgericht samen te werken. En ze hebben elkaar nodig. Op het congres wordt ingegaan op actuele 
ontwikkelingen, knelpunten en succesfactoren rond de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod.

Het programma van het congres vindt u hier.

Vacatures.
Manager Veiligheidshuis
Gemeente Eindhoven

Ketenregisseur
Gemeente Eindhoven

In gesprek met: Monique Verboven, landelijk project-
leider ‘Gezin in Balans’, Humanitas

Monique is werkzaam als landelijk projectleider ‘Gezin in Bal-
ans’ bij Humanitas. In het project ‘Gezin in Balans’ krijgen (ex) ge-
detineerde moeders en hun kinderen opvoedondersteuning en 
gezinsbegeleiding. In 2010 zijn 512 (ex) gedetineerde moed-
ers en 1004 minderjarige kinderen ondersteund door ruim 180 
vrijwilligers die actief zijn voor het project ‘Gezin in Balans’.

Lees het interview hier verder.
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