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In gesprek met: Martien Broekmans
Martien Broekmans is werkzaam als beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid bij de gemeente Landgraaf. Martien houdt zich ondermeer bezig
met de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
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

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Agenda.
26 september, 3, 10 oktober, 7 en 14
november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12
december 2013
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Amersfoort
14, 21 en 28 november 2013
Cursus Maatschappelijk
ondernemerschap in het sociale domein,
Amersfoort
9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2014
Verdiepingsmodules opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Amersfoort
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10
april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

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 26 september 2013 gaat de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden 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: Problematische jeugdgroepen aanpakken,
de praktijk van de burgemeester
De aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen staat hoog op
de lokale veiligheidsagenda. Burgemeesters spelen een cruciale rol in het
succesvol aanpakken van deze jeugdgroepen. In deze publicatie komen 14
burgemeesters aan het woord over de aanpak van problematische
jeugdgroepen. Lees de publicatie hier verder.

Nieuws uit het land
Utrecht - “Sociale wijkprojecten hebben
nauwelijks effect”
De Nederlandse achterstandswijken zijn
de laatste jaren overspoeld met sociale
projecten die de leefbaarheid moeten
verbeteren. Van straatbarbecues tot
burgerbesturen en van gedragscodeprojecten tot de inzet van straatcoaches.
Lees hier verder.
Bergen op Zoom – “Integrale aanpak
jeugdige veelplegers”
Het Veiligheidshuis gaat van start met de
TOP-X aanpak, een nieuwe methodiek
gericht op jonge veelplegers.
Lees hier verder.

Geel – “Hulpdiensten stellen zich voor”
De brandweer, de lokale politie, het
Rode Kruis en de dienst Gemeentelijke
Administratieve Sancties namen eerder
dit jaar hun intrek in het Veiligheidshuis
Ter Stokt. Lees hier verder.
Den Haag – “Criminelen makkelijker
uit achterstandswijk te weren”
Gemeenten krijgen meer
mogelijkheden om mensen met een
crimineel verleden uit een wijk te
weren. Ook notoire overlastgevers
mogen worden geweigerd.
Lees hier verder.

West-Brabant – “Interventieteam
Huiselijk Geweld timmert aan de weg”
Zacht voor de mens, maar hard op de
grens. Dat is de slogan van het
Rotterdam – “Jeugdhulp in wijken”
interventieteam Huiselijk Geweld dat
Rotterdam gaat wijkteams inzetten die zo dit jaar in West-Brabant van start is
veel mogelijk zelf jeugdhulp gaan
gegaan. Lees hier verder.
verlenen. Hierdoor kunnen jongeren
sneller, goedkoper en dichtbij huis
Delft – “Veiligheidsregio Haaglanden
worden geholpen. Lees hier verder.
krijgt eigen Veiligheidshuis”
De gemeenten Delft, Rijswijk,
Zeist – “Ouders verwaarlozen hun
Westland, Midden-Delfland, Pijnackerkinderen niet altijd doelbewust “
Nootdorp en Zoetermeer hebben, in
Emotionele verwaarlozing is de meest
samenspraak met de gemeente Den
voorkomende vorm van
Haag, besloten om een Veiligheidshuis
kindermishandeling in Nederland. Op de Haaglanden op te richten.
lange termijn is de schade bij emotionele Lees hier verder.
mishandeling groter dan bij fysieke
mishandeling. Lees hier verder.
Amsterdam – “Online seksueel
risicogedrag komt niet veel voor”
Utrecht – “Forse daling wachtlijsten
Online seksueel risicogedrag komt, in
jeugdzorg”
tegenstelling tot wat vaak in media
In de provincie Utrecht zijn de
gesuggereerd wordt, maar erg weinig
wachtlijsten in de jeugdzorg het
voor. Lees hier verder.
afgelopen jaar met bijna 80 procent
gedaald. Dat ondanks het feit dat de
Arnhem – “Kwart veelplegers stopt”
vraag gestegen is, meldt de provincie.
Het aantal veelplegers in Arnhem en
Lees hier verder.
omstreken is vorig jaar met een kwart
gedaald. Lees hier verder.
Den Haag – “Te veel informatie voor
burgemeesters over delinquenten”
Tiel – “Hoog op AD-Misdaadmeter”
Burgemeesters krijgen over een te grote Tiel staat, net als in 2012, op de achtste
groep zeden- of geweldsdelinquenten
plek in de AD-Misdaadmeter die werd
informatie als die terugkeren naar hun
gepubliceerd.
gemeenten. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Den Haag – “Ministerie anticipeert
met casusoverlegsysteem op
decentralisatie jeugdzorg”
Het nieuwe Geïntegreerd
Casusoverleg Ondersteunend Systeem
GCOS van het ministerie van
Veiligheid en Justitie is al volop in
gebruik. Lees hier verder.
’s-Hertogenbosch - “Als we jongeren
weten te ráken, dan komen we
ergens”
Tegen het probleem van
risicojongeren is niet één oplossing.
Elke doelgroep heeft een andere
aanpak nodig. Lees hier verder.
Gouda – “Gemeente gaat
persoonsgerichte aanpak
intensiveren”
Waar we in Gouda dalende
criminaliteitscijfers zien op veel
categorieën, blijft met name het
aantal woninginbraken hoog en
vertoont ook de jeugdoverlast weer
een lichte stijging. Lees hier verder.
Utrecht – “Nederland eerste ter
wereld met rechters gespecialiseerd
in mensenhandelzaken”
Nederland is het eerste land ter
wereld dat rechters met het
specialisme mensenhandel heeft,
aldus Corinne Detmeijer, Nationaal
Rapporteur Mensenhandel.
Lees hier verder.
Den Haag – “Hervorming jeugdzorg:
een regisseur in plaats van pillen”
De grootscheepse hervorming van de
jeugdzorg moet de hulpverlening
stroomlijnen. Dit kan het
medicijngebruik onder kinderen en
jongeren omlaag helpen.
Lees hier verder.
Hoorn –“Stichting Eropaf! helpt
huisuitzetting te voorkomen”
Het aantal huisuitzettingen nam de
afgelopen jaren toe.
Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma: Wie

In gesprek met: Suzanna Roffelsen

kan nog in Teeven en Opstelten
geloven?

Suzanna is werkzaam bij Driever’s Dale, een professioneel behandelcentrum
voor kinderen, jongeren en hun ouders. Ze richt zich op de hulpverlening aan
licht verstandelijke beperkte jongeren uit multi-probleemgezinnen.
Lees het interview hier verder.

Kun je zwaar bezuinigen op Justitie en
Gevangeniswezen én tegelijk
beweren dat je criminaliteit harder
aanpakt, meer doet voor slachtoffers
en betere resultaten boekt ?
Lees de blog hier verder.

Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid

Publicatie. Werk ter
voorkoming van
jeugdcriminaliteit
Jongeren krijgen gedurende hun
ontwikkeling te maken met veel
verleidingen die zij moeten
weerstaan. Voor sommige jongeren
geldt helaas dat zij een grotere kans
hebben om de verkeerde weg te
kiezen. Ze maken hun school niet af,
raken werkloos, veroorzaken overlast
en/of belanden in de criminaliteit.
Lees het artikel hier verder.

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal
veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij u
als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Uw rol en
verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe.
Samen met uw veiligheidspartners moet u komen tot een goed lokaal integraal
veiligheidsbeleid. Op 7 november 2013 gaat de vierde editie van de opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van start in het Mercure Hotel
Amersfoort. Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid vindt u hier.

Blog: Lucien Stöpler:

Video. Aanpakken! Loverboys

Professionele innovatie in
veiligheid
De meeste innovaties die in de
veiligheid gedaan worden hebben als
belangrijkste kenmerk dat ze steeds
grotere groepen mensen betrekken.
Ook waar dit het gevolg is van
technische vooruitgang staat het
combineren van kennis, vaardigheid
en waakzaamheid van steeds grotere
delen van de maatschappij voorop. Ik
noem hier drie terreinen waarop de
innovaties scherp in de gaten
gehouden moeten worden.
Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Linda Futa- van Goch is ervaringsdeskundige en initiatiefneemster van stichting
Open Ogen, zij zet zich in om jeugdprostitutie te voorkomen.
Bekijk hier het verhaal van Linda.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

