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In gesprek met: Maarten Buurman
Maarten Buurman, werkzaam als coördinator van het jongerenwerk in de wijk
Slaaghwijk in de gemeente Leiden, over de rol van de jongerenwerker in het
Veiligheidshuis. Lees het interview hier verder.

Video.
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
informatie over bijeenkomsten
en relevante publicaties vindt u
op onze website:
www.hetveiligheidshuis.com

Veerle Rooze, werkzaam bij Exodus Nederland een vrijwilligersorganisatie die
zich richt op de nazorg van ex-gedetineerden, over de pilot ‘Verbinden en
Versterken’ waarin verschillende hulpverleningsinstanties samenwerken om te
voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw in de fout gaan. Bekijk de video hier.

Agenda.
10 mei 2012
Congres Nationale Politie,
Utrecht

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012
Opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Utrecht
30 mei 2012
Congres Minimabeleid in
crisistijd, Nieuwegein
31 mei, 7 en 14 juni 2012
Training Aanpak
Kindermishandeling, Utrecht

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en
justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die de
samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. 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.

Den Haag – “Hogere straffen
loverboys”
De maximumstraf voor
Arnhem – “Hulpverleners hebben
mensenhandel wordt verhoogd naar
problemen jeugd niet scherp”
twaalf jaar. Het openbaar ministerie
Eén op de 10 jongeren in Arnhem dreigt krijgt daardoor ook mogelijkheden
door taalachterstand, werkeloosheid of daders van vrouwenhandel en
gezondheidsproblemen in de
loverboys sneller en harder aan te
problemen te komen. Lees hier verder. pakken. Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Amsterdam – “Hallo provinciaaltje!
Kassa open, nu!”
De hoofdstad is ‘te heet’. En dus
overvallen jonge, Amsterdamse
criminelen nu juweliers in Nijmegen en
geldtransporten in Leende. Daar valt
nog wél wat te halen. Lees hier verder.
Den Haag – “Het ei van Columbus is
donkerblauw”
Maakt niet uit wat er op het gebied
van politie en justitie aan de hand is,
want er is een wondermiddel: de
nationale politie. Lees hier verder.

Den Haag – Wie doet ze wat?”
Marnix Eysink Smeets, Eric Bervoets
en Jan Nap stuiten in hun werk
steeds vaker op criminele,
overlastgevende en vooral
intimiderende (jonge)mannen,
omgeven door een sfeer van angst
en intimidatie. Lees hier verder.

Den Haag – “Zitten? Dat hoeft heus
niet”
Criminelen die hun straf ontlopen
en daders die hun boetes niet
betalen. Het komt voor, omdat
organisaties langs elkaar
Bergen op Zoom – “Zorg jeugd volgens heenwerken. Lees hier verder.
één gezin, één plan”
Eén gezin één plan. Met dat uitgangsWoerden – “Burgemeester Schmidt
punt wil het Veiligheidshuis van het
is tevreden”
district Bergen op Zoom dit jaar aan de Het doel was 30% maar uiteindelijk
slag met zorg voor jeugd. Lees hier
is het aantal meldingen over
verder.
jeugdoverlast teruggebracht met
maar liefst 60%. Lees hier verder.
Rotterdam – “Veiligheidshuis na succes
uitgebreid”
Den Haag – “Jongeren zien niets in
De aanpak van het Rotterdamse
een jeugdrechtbank”
Veiligheidshuis wordt uitgebreid. Het
Veel volwassenen zien wel wat in
netwerk, waarbij partijen als politie en een rechtbank waar jongeren
jeugdzorg samenwerken, is succesvol in rechtspreken, maar jongeren zelf
het voorkomen en terugdringen van
zijn niet overtuigd dat het goed
overvallen. Lees hier verder.
werkt. Lees hier verder.
Roosendaal – “Verbod samenscholen
winkelcentrum Lindenburg uitgebreid”
Er gold voor het gebied op en rond het
Roosendaalse winkelcentrum
Lindenburg al een
samenscholingsverbod. Maar dat
verbod wordt, na de incidenten,
vervroegd. Lees hier verder.

Katwijk – “Gemeente wil niet in
Veiligheidshuis”
Te duur en niet nodig voor het
oplossen van de problemen
waarmee Katwijk te maken heeft.
Dat zijn de belangrijkste redenen
voor de kustplaats om niet deel te
nemen aan het Veiligheidshuis in
Leiden. Lees hier verder.

Leeuwarden –“Zorgprogramma Asja
officieel erkend”
Zorgprogramma Asja van Fier Fryslân is
door de Erkenningscommissie
Interventies van het NJI, het RIVM en
het NCJ erkend als theoretisch goed
onderbouwde interventie. Lees hier
verder.
’s-Hertogenbosch – “Rombouts:
veiligheidshuis is praatclub”
De veiligheidshuizen waarin politie en
justitie samenwerken met andere
instellingen, dreigen te verzanden in
een ‘praathuis’. Lees hier verder.
Amsterdam– “Criminele jongeren
onder dwang behandelen”
Jongeren die tot zware criminelen
uitgroeien, moeten zo nodig onder
dwang worden behandeld. Dat zegt de
hoogste baas van het OM, Herman
Bolhaar. Lees hier verder.
Maastricht –“Project Frontière slaat
handen in een in de strijd tegen
drugsoverlast”
De gemeente Maastricht gaat op
lokaal niveau de drugscriminaliteit en
drugsoverlast aanpakken onder de
naam Frontière. Lees hier verder.
Den Haag – “Veilig, veiliger, veiligst”
Politici beloofden maatregelen om te
voorkomen dat tbs’ers tijdens hun
verlof ontsnappen en een misdrijf
plegen. Lees hier verder.
Midden-Delfland – “Veiligheidshuis
voor regio in de maak”
De gemeenten Midden-Delfland en
Westland doen mee met een initiatief
voor een zorg- en veiligheidshuis. Lees
hier verder.
Utrecht – “We kunnen al die
criminelen niet aan”
Slechts een fractie van de zaken die
wordt gemeld bij de politie leidt tot
vervolging van de verdachten. Lees
hier verder.

Blog: Folkert Jensma:

Terugblik.

het gezag van de rechter
bladdert af

Bijeenkomst Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

Dat het gezag van de rechter niet
meer is wat het was, is een trend.
Graag achteraan aansluiten, bij het
afbladderen van het gezag van de
pastoor, de politicus, de dokter, de
hoogleraar en ongetwijfeld ook ‘de
krant’. Ontzuiling, individualisering,
internet, globalisering – oorzaken
zijn er te over. Lees de blog hier
verder.

Op 12 maart 2012 presenteerde het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom
de resultaten van het afgelopen jaar en de ambities voor de toekomst in het
jaarplan van 2012. Zo werd vooruitlopend op de transitie jeugdzorg een
districtelijke zorgstructuur jeugd ontwikkeld. Lees hier verder.

Website.
Op de website www.polarisatieradicalisering.nl vindt u kennis en
ervaring van beleid op het terrein
van polarisatie en radicalisering. In
de database staan praktijk voorbeelden van projecten die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd
door gemeenten, professionals en
maatschappelijke organisaties.

Handreiking. Integrale zorg
De brancheorganisaties GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijk
Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben
gezamenlijk de handreiking Integrale Zorg ontwikkelt. In de handreiking staan
goede voorbeelden beschreven van integrale samenwerking tussen
professionals rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin.
Lees de handreiking hier verder.

Vacatures.
Procescoördinator
Veiligheidshuis regio Alkmaar

Instrument. “Matrix Integrale Veiligheid”

Jongerenwerker
Stichting Wel.kom

Wanneer de veiligheid op straat in het geding is en er sprake is van een
sociaal veiligheidsprobleem, biedt een gemeenschappelijke aanpak van
betrokken partijen de beste kans op duurzaam succes. Om partijen een
praktisch hulpmiddel te bieden, ontwikkelde Politie Noord-Holland Noord de
Matrix Integrale Veiligheid.

Teambegeleider Maatschappelijk
Werk
Stichting Wel.kom

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Download de Matrix Integrale Veiligheid hier.

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

