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In gesprek met: Jantine Kriens

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 activiteiten en relevante
publicaties vindt u op onze website:
www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en 13
november 2015
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden,
Utrecht

Jantine Kriens is werkzaam als voorzitter van de directieraad van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en voormalig wethouder
Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang bij de gemeente
Rotterdam en voorzitter van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. De
VNG ondersteunt de Veiligheidshuizen bij de uitoefening van hun
activiteiten. Lees het interview hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
13 oktober, 3, 10 en 17 november 2015
Cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en
leefbaarheid in de openbare ruimte, Rotterdam
5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december
2015
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Utrecht
17, 24 november, 1, 8, 15 en 16 december 2015
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
15 en 16 december 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,

Utrecht
7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 en 4
maart 2016
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. Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe
u samen met uw samenwerkingspartners moet komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Nieuws uit het land
Apeldoorn – “Gemeente wil aso-huizen”
In navolging van Amsterdam, Utrecht en
Arnhem zoekt Apeldoorn nu ook ruimte
voor aso-huizen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Meer woonrechten voor
bewoners vrouwenopvang”
Alle gemeenten in Nederland moeten
urgentie verlenen aan slachtoffers van
huiselijk geweld die in de opvang
verblijven. Lees hier verder.

Den Haag – “Zorg verwarde personen
in elke gemeente”
Den Haag – “Jeugdzorgmedewerkers
Elke gemeente wordt in staat gesteld
geven transitie onvoldoende”
om voor het eind van het jaar te
Gezinnen die in problemen komen weten
beschikken over een voorziening die
de weg naar jeugdhulp nog niet goed te
een sluitende aanpak regelt voor de
vinden. Dat blijkt uit onderzoek onder
problematiek van verwarde personen.
750 medewerkers in de jeugdzorg.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Utrecht – “Verwarde personen minder
vaak in politiecel”
Verwarde personen die een bedreiging
vormen voor zichzelf of voor anderen
worden minder vaak opgesloten in een
politiecel.
Lees hier verder.

Den Haag – “RSJ wil vaker
ondertoezichtstelling ongeboren kind”
De Raad voor Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming wil meer
(gedwongen) hulp aan bepaalde
zwangere vrouwen in de eerste fase
van hun zwangerschap.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Slachtoffers loverboys
opgeleid als voorlichter”
Jonge vrouwen die te maken hebben
gehad met loverboys kunnen in
Rotterdam een speciale opleiding volgen.
Na de opleiding gaan de vrouwen zelf
voorlichting geven op scholen over
loverboys die jonge meisjes inpalmen.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Gemeente richt asodorp
op”
De gemeente Rotterdam heeft een
locatie aangewezen voor een 'asodorp'.
De stad gaat notoire overlastgevers
huisvesten op een industrieterrein in
het noorden van de stad.
Lees hier verder.

Den Haag – “Burgemeesters gelasten
vaker dwangopnames”
Het aantal mensen met een
psychiatrische aandoening dat
gedwongen wordt opgenomen, is in de
afgelopen vijf jaar met tien procent
gestegen. Lees hier verder.
Twente – “Eerste GGD met Keurmerk
Meldcode”
GGD Twente heeft als eerste GGD in
Nederland het Keurmerk Meldcode
gekregen. Dit keurmerk laat zien dat de
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling op de juiste manier
gehanteerd wordt. Lees hier verder.

Utrecht – “Meerderheid meldingen
Veilig Thuis her-meldingen”
Bijna 60% van alle meldingen van
huiselijk geweld die binnenkomen bij
Veilig Thuis zijn her-meldingen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Forse verschillen budget
jeugdzorg”
De invoering van een objectief
verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt
vanaf 2016 tot grote
budgetverschuivingen tussen
gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in
niets op de budgetten die gemeenten
dit jaar toegekend hebben gekregen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Gemeenten spelen
grote rol in bende-aanpak”
Het lokaal bestuur speelt een steeds
grotere rol in de strijd tegen allerlei
bendes. Lees hier verder.
Den Haag – “Politie steeds minder
zichtbaar”
De politie legt vooral de nadruk op de
opsporing van strafbare feiten en doet
steeds minder aan de leefbaarheid en
veiligheid in de wijken.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Jeugd wordt keihard
aangepakt”
De gemeente Rotterdam gaat
overlastgevende en criminele
jongeren de komende jaren keihard
aanpakken. Lees hier verder.
Nijmegen – “Nationale Politie is niet
onze politie”
Vooral in kleine gemeenten wordt de
afstand tot de politie gevoeld door de
burgemeester. Lees hier verder.
Den Haag – “Toegang en verwijzing
jeugdhulp niet op orde”
De toegang en verwijzing naar
jeugdhulp verloopt niet goed. Dit
concludeert de Monitor Transitie
Jeugd in haar kwartaalrapportage.
Gezinnen zitten soms maanden
zonder zorg.
Lees hier verder.
Den Haag – “Apart detineren van
terroristen werkt”
De concentratie van radicale
gedetineerden op terroristische
afdelingen is effectief.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente vraagt hulp
aan inwoners tegen criminaliteit”
Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat
Rotterdammers vragen mee te helpen
bij het bestrijden van ondermijnende
criminaliteit in de stad.
Lees hier verder.

Blog. Van onveilig naar
veilig, doorbreek de cirkel

Kinderen leven niet op een eiland. Ze
leven vaak in gezinnen, met 1 of beide
ouders, met broers en zussen, in een
gemeenschap. Daarom heeft een
systeemgerichte benadering de
voorkeur bij het aanpakken van
huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Lees de blog hier verder.

In gesprek met.
Aat de Jonge

Aat de Jonge is werkzaam als
burgemeester van de gemeente
Dronten en verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid.
Lees het interview hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Opleiding regisseur huiselijk geweld
en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in
Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers
en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk
geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke klachten, psychische
aandoeningen, isolement (door schaamte over het geweld en het fysieke
letsel) bij slachtoffers en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten.
Geweld achter de voordeur is daarmee niet alleen een privéprobleem maar
ook een publieke zaak. Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling leert u hoe u samenwerkt met uw partners aan de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.

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. 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. Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe
u informatie rechtmatig en doelmatig uitwisselt met uw veiligheidspartners.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

