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In gesprek met: Noortje Schuddebeurs
Noortje Schuddebeurs is coördinator zorgnetwerk bij de gemeente
Winterswijk. Zij houdt zich bezig met de aanpak van kwetsbare jongeren.
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.
10 december 2013
Dag van het Veiligheidshuis, Eindhoven
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
1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid,
Amersfoort
25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Amersfoort

Dag van het Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis blijft de komende jaren volop in ontwikkeling. Daarnaast
is ook haar omgeving drastisch aan het veranderen. Hierbij valt te denken
aan de regionalisering van de Veiligheidshuizen, bezuinigingen rijksbreed en
bij diverse partners, de herziening van de gerechtelijke kaart, de wijzigingen
in het politiebestel en de decentralisatie van de jeugdzorg.
Op 10 december 2013 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid de Dag van het Veiligheidshuis waar we met elkaar bespreken hoe
het Veiligheidshuis van de toekomst eruit moet zien.
Meer informatie over het programma en de sprekers van de Dag van het
Veiligheidshuis vindt u hier.

Publicatie.
Doorontwikkeling Veiligheidshuizen door de bril van een
vijftal managers van Veiligheidshuizen
Met een vijftal managers van Veiligheidshuizen in de provincies Noord
Brabant en Limburg zijn gesprekken gevoerd over de verdere positionering
van de Veiligheidshuizen in relatie tot de transitie van de jeugdzorg. Welke
ontwikkelingen én welke kansen zien deze managers nu de gemeenten
verantwoordelijk worden over samenwerking in de Veiligheidshuizen én de
uitvoering van de jeugdzorg. Lees de publicatie hier.

Blog. Nachtmerrie
We zijn nog geen vijf minuten in dienst als we met spoed naar een adres in
Dordrecht moeten voor een melding huiselijk geweld. Lees de blog hier.

Nieuws uit het land

Amsterdam – “Onderzoek naar
preventie kindermishandeling”
Samenwerkend Toezicht Jeugd deed in
vier gemeenten onderzoek naar de
preventie van kindermishandeling.
Lees hier verder.

Den Haag – “Nieuwe leeromgeving voor
terugkeer ex-gedetineerden”
Gemeenten kunnen in een nieuwe
digitale leeromgeving kennis en
ervaringen delen over hoe te handelen bij Den Haag - “Jongeren ter beschikking
de terugkeer van ex-gedetineerden.
stellen aan onderwijs”
Lees hier verder.
Op grond van de wet Terbeschikkingstelling aan het Onderwijs kunnen
Den Haag – “Toename ernstige overlast jongeren vanaf 12 jaar worden verplicht
door 12-minners”
om onderwijs te volgen tot ze een
Gemeenten ervaren steeds vaker ernstige startkwalificatie hebben die hen
overlast van kinderen onder de twaalf
mogelijkheden biedt op de
jaar. Er tegen optreden wordt moeilijker arbeidsmarkt. Lees hier verder.
als Justitieminister Opstelten artikel 172b
uit de zogeheten voetbalwet schrapt.
Tilburg – “Kindermishandeling oorzaak
Lees hier verder.
probleemgedrag Marokkaanse
jongeren”
Groningen – “Regulering prostitutie: niet Er moet meer aandacht komen voor de
wachten op landelijke regeling”
invloed die kindermishandeling heeft
Gemeentebesturen moeten en kunnen
op het gedrag van Marokkaanse
zelf de misstanden rond prostitutie
probleemjongeren.
bestrijden. De wettelijke mogelijkheden
Lees hier verder.
bieden meer dan genoeg de ruimte voor
handhaving. Lees hier verder.
Den Haag – “Loverboyproblematiek
speelt dat bij ons?”
Rotterdam – “Nieuwe aanpak
Een minderjarige jongen die
probleemjongeren is succesvol”
gedwongen in de prostitutie werkt, of
Jongeren met beperkingen of
een meisje dat seksuele handelingen
verslavingsproblemen staan sneller op
verricht bij oudere jongens en daar een
eigen benen door een nieuwe aanpak van vergoeding voor krijgt.
de gemeente Rotterdam en elf
Lees hier verder.
zorginstellingen. Lees hier verder.
Hoogeveen – “Gemeente brengt
Den Haag – “Meldcode
jongeren met gebiedsverbod in contact
kindermishandeling te onbekend”
met hulpverlening”
Vermoedens van huiselijk geweld en
De gemeente start een proef waarbij
kindermishandeling worden nog te
jongeren die een gebiedsontzegging
weinig doorgegeven.
krijgen, automatisch in contact komen
Lees hier verder.
met een hulpverlener.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg niet alert genoeg
op slachtoffers loverboys”
Den Haag – “Deense waarschuwing
De jeugdzorg in Nederland is
voor overhevelen jeugdzorg”
onvoldoende alert op signalen dat
De Nederlandse Kinderombudsman
meisjes slachtoffer zijn van loverboys.
Marc Dullaert waarschuwt de Tweede
Signalen worden onvoldoende herkend
Kamer voor het overhevelen van de
en als dat wel gebeurt nauwelijks gemeld. jeugdzorg naar de gemeenten.
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Kind minder vaak uit
huis geplaatst”
Amsterdamse kinderen worden
steeds minder vaak uit huis geplaatst
of onder toezicht gesteld bij
problemen in het gezin.
Lees hier verder.
Den Haag – “Vijf fasen en
interventies bij huisuitzettingen”
Huisuitzettingen zijn meestal
gerelateerd aan schulden. In vijf
verschillende fasen zijn interventies
mogelijk om dit te voorkomen.
Lees hier verder.
Tilburg – “Kritisch rapport aanpak
kindermishandeling”
Instellingen in Tilburg die te maken
kunnen krijgen met kindermishandeling moeten de signalering,
samenwerking, informatieuitwisseling en regievoering
verbeteren. Lees hier verder.
Den Haag – “Wijkteams moeten
aansluiten bij burgerkracht”
Gemeenten zien de inzet van
wijkteams nogal eens als
wondermiddel om de veranderingen
in de zorgstaat zo te vertalen dat
mensen die hulp nodig hebben deze
op een goedkope en menselijke
manier kunnen krijgen.
Lees hier verder.
Emmen – “Veiligheid van
minderjarigen vergroten”
Gemeenten zijn meer en meer
verantwoordelijk voor de veiligheid
van minderjarigen. Het tegengaan van
mishandeling en misbruik zijn hier
voorbeelden van. Lees hier verder.
Amsterdam – “Waarom doen we niet
genoeg tegen huiselijk geweld?”
Geweld achter de voordeur is een
gigantisch probleem in Nederland.
Jaarlijks vallen in Nederland maar
liefst 50 doden wegens huiselijk
geweld. Lees hier verder.

Blog.

In gesprek met: Paul van der Aa

In gesprek met de jeugd van
tegenwoordig

Paul van der Aa is werkzaam als directeur bij JoU, een stedelijke organisatie
voor jongerenwerk in de gemeente Utrecht. Hij houdt zich bezig met de
aanpak van jongeren die lid zijn van een jeugdgroep en die zich schuldig
maken aan overlast, hinder en criminaliteit. Lees hier verder.

Jongeren die in het park rondhangen,
met brommers door de wijk scheuren
of bewoners intimideren. De ene
persoon heeft er meer last van dan de
ander. Feit blijft dat jongerenoverlast
altijd hoog scoort in de ergernissen
top 10 van burgers.
Lees hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Handleiding.
Voorkomen is beter dan uit
huis zetten
De handleiding ‘Voorkomen is beter
dan uit huis plaatsen’ gaat over de
aanpak van multiprobleemgezinnen
met woonproblematiek. Bureau DSPgroep heeft een inventarisatie
gemaakt van verschillende aanpakken
en van de juridische
(on)mogelijkheden als huisuitzetting
dreigt of als huurschulden stijgen.
Lees hier verder.

Publicatie. De aanpak
van jeugdgroepen in Den Haag
Problematische jeugdgroepen zijn al
jaren een hot topic en de aanpak van
deze groepen staat hoog op de
prioriteitenlijst van de politieke
agenda. Den Haag behandelt een
groot aantal problematische
jeugdgroepen en heeft tal van
aanpakken geïmplementeerd die
deze groepen op een duurzame
manier aan zouden moeten pakken.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 6
februari 2014 gaat de derde editie van de opleiding ketenregisseur risicojeugd
van start. Deze opleiding leidt u in 7 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Publicatie. Vallen en opstaan
Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens hun adolescentie een periode in
een justitiële jeugdinrichting verbleven, hebben op latere leeftijd meer
problemen op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting dan de
doorsnee Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit het onderzoek Vallen en
opstaan van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
en de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees de publicatie hier verder.

Toolbox. Veiligheidshuizen
De Toolbox Veiligheidshuizen bevat verschillende instrumenten die door het
landelijk Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie
van Veiligheid en Justitie en door de Veiligheidshuizen zelf zijn ontwikkeld.

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

