
Agenda.
22 september 2011
Bijeenkomst ‘Afzien van crimineel ge-
drag’, ‘s-Hertogenbosch

13 oktober 2011
Nationaal Eropaf! laboratorium, Amster-
dam

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.
Middelburg – “Aanpak 
overlast heeft baat bij 
Veiligheidshuis”

Het is natuurlijk moe-
ilijk te bewijzen als crimi-
naliteit of overlast niet 
meer plaatsvindt. Maar 
het Veiligheidshuis Zee-
land heeft wel degelijk 
meerwaarde bij het ter-
ugdringen van deze prob-
lemen.

Lees hier verder.

Amsterdam – “Opvang 
mannelijke slachtof-
fers geweld blijft voor-
lopig” 

Bijna 200 mannelijke 
slachtoffers van huiselijk 
geweld hebben de af-
gelopen 2,5 jaar onder-
dak gekregen bij spe-
ciaal voor hen geopende 
opvangplekken. Dat blijkt 
uit een evaluatie.

Lees hier verder.

Utrecht – “Onderzoek 
naar kindermishandel-
ing stijgt sterk”

Sinds 2005 is het aantal 
adviezen én het aantal 
onderzoeken door het Ad-
vies- en Meldpunt Kinder-
mishandeling (AMK) sterk 
gestegen. Dit blijkt uit 
het jaarverslag AMK van 
Jeugdzorg Nederland.

Lees hier verder.

Den Haag – “Onder-
zoek naar loverboys”

Om duidelijkheid te krij-
gen over de praktijken van 
loverboys in de jeugdzorg 
en vrouwenopvang komt 
er een onderzoek naar 
de omvang van het prob-
leem en de wijze waarop 
de pooiers hun prooien 
ronselen.

Lees hier verder.

Den Haag – “Probl-
eemkinderen eerder 
opgemerkt”

ProKid, een methode om 
ontsporende kinderen van 
onder de twaalf vroegtij-
dig te signaleren, te reg-
istreren en door te verwi-
jzen, lijkt succesvol.

Lees hier verder.
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Programma Themamiddag 
‘Huisuitzetting voorkomen’

Jaarlijks worden er in Nederland 
enkele duizenden huishoudens uit 
hun woning gezet. Huisuitzettingen 
hebben veelal ernstige gevolgen 
voor de direct betrokkenen. Ze le-
iden vaak tot dak- en thuisloosheid 
en veroorzaken hoge maatschap-
pelijke kosten.

In het land vinden vele initiatieven 
plaats om huisuitzetting te voorko-
men. Op 22 november 2011 or-
ganiseren wij, in samenwerking 
met Stichting Eropaf!, de thema-
middag ‘Huisuitzetting voorkomen’ 
waarin we samen met de deelnem-
ers 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                         

In gesprek met: Jolanda van den Hurk, coördinator Vrij & 
Verder bij Vrijwillige HulpDienst Eindhoven

Jolanda van den Hurk is werkzaam als coördinator van het 
maatjesproject Vrij & Verder bij Vrijwillige Hulpdienst (VHD) Eind-
hoven. Het project Vrij & Verder voorziet in een nazorgbehoefte aan 
ex-gedetineerden, TBS-gestelden en/of hun relaties.

Lees het interview hier verder.

Publicatie: ‘Huisuitzetting voorkomen, is preventieve woon-
begeleiding effectief en kostenefficiënt?’

Huisuitzetting heeft een grote impact op het leven van een gezin en brengt bovendien grote maatschap-
pelijke kosten met zich mee. Voldoende redenen om huisuitzetting waar mogelijk te voorkomen. Aan 
de hand van drie goede praktijkvoorbeelden laten we zien hoe huisuitzetting kan worden voorkomen 
middels preventieve woonbegeleiding.

Lees de publicatie 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 600 
deelnemers. Wilt u ook meedoen?

Dan kunt u zich hier aanmelden

Vacatures.
Projectleider Innovatieve Aanpak 
Veiligheidshuizen Limburg

Stagiaire Groepsaanpak Jeugd
Veiligheidshuis Alkmaar

Video.
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