Nieuwsbrief • April 2014

In gesprek met: Marcel Legerstee
Marcel Legerstee is projectmedewerker Jeugd bij het Politie basis team
Arnhem-Noord, waar hij zich richt op het voorkomen van kleine criminaliteit
en overlast die door probleemjeugd wordt veroorzaakt.
Lees het interview hier verder.

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

Agenda.
8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
24 juni 2014
Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Apeldoorn
25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2014
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht
7 november 2014
Terugkomdag opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Nijmegen
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6
maart 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat
de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Op 8 mei 2014 gaat de
cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start waar u leert
hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw
veiligheidspartners. Meer informatie over de cursus vindt u hier.

Blog. Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat
de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te
krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw
veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke
relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te
pakken. Aan het woord zijn acht experts over trends en actuele
ontwikkelingen op het terrein van informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen. Lees het blog hier verder.

Nieuws uit het land
Amsterdam – “Meer overvallen”
Hoewel het aantal overvallen in bijna het
hele land daalt, heeft Amsterdam juist te
maken met meer overvallen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Veiligheidsscan jongeren
na jeugdzorg”
Jeugdzorginstellingen zouden verplicht
moeten worden een ‘veiligheidsscan’ te
maken van de leef- en thuissituatie van
kinderen voordat ze op 18-jarige leeftijd
de jeugdzorg verlaten. Lees hier verder.

Amsterdam - “Vroegsignalering
essentieel bij beperking”
Wat betekent de transitie voor
kinderen met een lichte verstandelijke
beperking? Lees hier verder.
Tilburg – “Nieuwe aanpak huiselijk
geweld”
Tilburg experimenteert met een nieuwe
aanpak van huiselijk geweld. Bij het
initiatief ‘Veilige Haven’ zijn niet langer
de zorginstanties maar de behoeften
van de cliënt leidend. Lees hier verder.
Amsterdam – “Betrek ouders bij hulp
kinderen na huiselijk geweld”
Het is belangrijk om ouders te
betrekken bij de hulpverlening aan hun
kinderen na huiselijk geweld.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Jeugdhulp smaakt naar
meer”
Een Rotterdams proefproject waarbij de
inzet van zware jeugdhulp werd
voorkomen, is succesvol verlopen. Er kon Bergen op Zoom – “Ook dit jaar
snellere en effectievere hulp voor minder dalende lijn inbraken West-Brabant”
geld worden geboden. Lees hier verder. In het politiedistrict De Markiezaten is
het aantal woninginbraken vorig jaar
Den Haag – “De invloed van de
afgenomen. Er waren er 1.235, in 2012
gemeenteraad bij de decentralisaties”
waren dat er nog 1.330.
Je hoort tegenwoordig steeds vaker dat
Lees hier verder.
de macht van de gemeenteraad verder
afneemt, als gevolg van de
Den Haag – “Landelijke uitrol Centrum
decentralisaties in het sociale domein.
Seksueel Geweld”
Lees hier verder.
Elke provincie in Nederland beschikt
aan het eind van 2015 over een
Den Helder – “Huisuitzettingen
Centrum Seksueel Geweld.
voorkomen”
Lees hier verder.
Woningstichting Den Helder heeft in
2013 minder huisuitzettingen gehad, dan Den Haag – “Gemeenten moeten
in 2012. Lees hier verder.
aansluiten op CORV”
Nu de Jeugdwet door de Eerste Kamer
Leiden – “Vaste woonplek voor
is geaccepteerd, komt er voor
pedoseksuelen”
gemeenten een nieuwe verplichting bij
Veroordeelde pedoseksuelen moeten
op informatiegebied: aansluiten op het
voor de reclassering een goede woonplek berichtenverkeer van justitiepartijen
hebben, om goed gecontroleerd te
over jeugdigen. Lees hier verder.
kunnen worden. Lees hier verder.
Den Haag – “Politie mag lokpubers
Utrecht – “Huisuitzettingen fors
inzetten om pedo's te pakken”
toegenomen”
Agenten mogen zich weer in chatboxen
Het aantal huisuitzettingen in de
voordoen als minderjarigen om
gemeente Utrecht is het afgelopen jaar
pedofielen op te sporen.
fors gestegen. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Den Haag – “Vaak nog crimineel na
jeugd-tbs”
De meeste jongeren die via de PIJmaatregel - of jeugd-tbs - in een
jeugdinrichting worden geplaatst,
komen na vrijlating opnieuw in
aanraking met de politie.
Lees hier verder.
Den Haag – “Meer bevoegdheden
burgemeester bij ordeverstoring”
Burgemeesters kunnen straks langer
dan nu een gebiedsverbod, meldplicht
of groepsverbod opleggen aan
mensen die voor het eerst zijn betrapt
op ernstige verstoring van de
openbare orde. Lees hier verder.
Goes – “Brief burgemeester over
openhartige pedo”
De inwoners van de wijk Overzuid in
Goes hebben gisteravond een brief
gekregen over een veroordeelde
zedendelinquent die in de wijk woont.
Dit nadat hij zijn verhaal deed op
televisie. Lees hier verder.
Den Haag – “Keihard rapport
jeugdzorg”
Als gemeenten in het huidige tempo
doorgaan met het
decentralisatieproces van de
Jeugdzorg, is de invoeringsdatum van
1 januari 2015 niet verantwoord.
Lees hier verder.
Den Haag – “Triage maakt wijkteam
overbodige schakel”
Robert Vermeiren, hoogleraar kinderen jeugdpsychiatrie, verzet zich tegen
de overheveling van de Jeugd-ggz.
Wijkteams kosten onnodig veel tijd en
geld. Lees hier verder.
Den Haag – “Rapport jeugdzorg
steunt pleidooi overgangstermijn”
Om de transitie Jeugdzorg veilig uit te
voeren, zonder dat kinderen tussen
wal en schip vallen, is het nodig dat er
extra maatregelen komen.
Lees hier verder.

Blog. Ongehoorde

In gesprek met: Henk Ferwerda

verhalen over transitie

Henk Ferwerda is directeur van onderzoeksbureau Beke, hij richt zich op de
aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
Lees het interview hier verder.

De transformatie in de jeugdzorg
krijgt genoeg aandacht in de media.
De toon is vaak zorgelijk. Cliënten van
de jeugd-ggz zijn bang dat zij straks
niet meer de ondersteuning krijgen
die zij nodig hebben. Is er dan nog
genoeg geld? En hoe kan een
gemeenteambtenaar straks bepalen
welke zorg iemand krijgt? Natuurlijk
liggen hier grote uitdagingen voor de
gemeenten. Lees de blog hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Handreiking.
Het adolescentenstrafrecht verruimt
de mogelijkheden om bij de
sanctionering rekening te houden
met de ontwikkelingsfase van
adolescenten. Het jeugdstrafrecht
kan toegepast worden bij
adolescenten tot 23 jaar.
Lees hier verder.

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag
wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een
sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw
samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van exgedetineerden in uw gemeente.
Op 25 september 2014 gaat de tweede editie van de opleiding coördinator
nazorg ex-gedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u in 5
dagen op tot regisseur voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Publicatie.

Video. Ouderenmishandeling

Adolescentenstrafrecht,
aanpak met perspectief

Eerstelijnswerk in de
veiligheidspraktijk
Jongerenwerkers, onderwijzers,
huismeesters, klantmanagers bij
sociale diensten, sociaal-medisch
verpleegkundigen. Het zijn
voorbeelden van de uiteenlopende
typen professionals die een rol –
kunnen – spelen in de
veiligheidspraktijk.
Lees de publicatie hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

In Nederland wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. Onderzoekers denken
dat die schatting nog aan de lage kant is. Ouderenmishandeling kent vele
vormen: verwaarlozing, financiële uitbuiting, fysieke, geestelijke en zelfs
seksuele mishandeling. Bekijk de video hier verder.

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

