Nieuwsbrief • Februari 2014

In gesprek met: Bart Lonterman
Bart Lonterman is werkzaam als jongerenopbouwwerker bij R-newt+ in
Tilburg. Hij houdt zich ondermeer bezig met de aanpak van snel opkomende
en aanhoudende jeugdoverlast. Lees het interview hier verder.

Beste deelnemer,

Opleiding ketenregisseur
risicojeugd

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.
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
8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein

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.

Terugblik.
Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid

25 september, 2, 9 oktober, 6, 13 en 14
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
7 november 2014
Terugkomdag opleiding coördinator
nazorg ex-gedetineerden, Nijmegen

Op vrijdag 24 januari 2014 vond op het gemeentehuis in Ede de
terugkomdag plaats voor (oud)deelnemers aan de afgelopen vier edities van
de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Voor
degenen die de terugkomdag hebben gemist of die deze nog eens rustig
willen terugkijken is hier het verslag van deze dag te vinden.

Den Haag – “Tbs-klinieken beoordeeld
op recidivecijfer”
Het recidivecijfer speelt vanaf volgend
Den Haag – “Bij een op vijf huisverboden jaar mee bij de beoordeling van tbstoch weer mishandeling”
klinieken. Lees hier verder.
Bij 21 procent van de gevallen waarbij
een mishandelaar een huisverbod kreeg
Almere – “Wethouder wil Oranje Huis”
opgelegd komt het opnieuw tot huiselijk De Almeerse wethouder Ineke Smidt
geweld. Lees hier verder.
heeft goede hoop dat er binnen een
jaar crisisopvang in Almere wordt
Den Haag – “Burgemeester moet
gerealiseerd voor slachtoffers van
overlastgever uit huis kunnen zetten”
huiselijk geweld.
De PvdA wil burenoverlast aanpakken
Lees hier verder.
door burgermeesters de mogelijkheid te
bieden mensen tijdelijk uit hun huis te
Den Haag – “Één gemeenteloket voor
zetten. Lees hier verder.
afspraken met reclassering”
De gemeente Amsterdam moet een
Tilburg – “Huiskamer voor slachtoffers
centraal loket krijgen om afspraken te
familiegeweld”
maken met de reclassering.
Met een huis- en speelkamer gaat het
Lees hier verder.
Zorg- en Veiligheidshuis aan de Spoorlaan
de hulpverlening aan slachtoffers van
Ede – “Huiselijk geweld en kerk een
familiegeweld verder verbeteren.
taboe”
Lees hier verder.
Huiselijk geweld, zowel lichamelijk als
psychisch, vindt vaak nog verborgen
Den Haag – “Grootschalig onderzoek
plaats. En in menige kerk wordt het niet
naar kindermishandeling”
gezien, onderkend, of is het een taboe.
Kinderombudsman Marc Dullaert gaat
Lees hier verder.
een grootschalig onderzoek doen naar
kindermishandeling. Hij gaat bij alle 408
Amsterdam – “VoorZorg effectief
gemeenten kijken naar hoe zij
tegen huiselijk geweld”
mishandeling proberen te voorkomen.
VoorZorg, een huisbezoekprogramma
Lees hier verder.
ter ondersteuning van gezinnen met
veel risico’s op opvoedingsproblemen,
Sittard – “Meer huiselijk geweld in
is effectief bij het verminderen van
regio”
huiselijk geweld tijdens de
Het aantal meldingen over criminaliteit,
zwangerschap. Lees hier verder.
onveiligheid en geweld in de regio Sittard
is vorig jaar met meer dan 10 procent
Den Haag – “Meer informatie over
toegenomen.
pedo's in gemeenten”
Lees hier verder.
Veel burgemeesters kunnen zich beter
informeren over de mogelijke terugkeer
Den Haag – “Aanpak criminele
van pedoseksuelen in hun gemeente.
jeugdgroepen”
Lees hier verder.
Sinds het begin van de aanpak van
criminele jeugdgroepen in 2011 zijn meer Utrecht – “Informatie ontkokeren in
dan 7000 strafzaken gevoerd tegen
het sociale domein”
criminele jongeren. De ongeveer 1500
Eén gezin, één plan, één regisseur'
leden van criminele jeugdgroepen waren klinkt mooi. Maar gaat dat werken
verantwoordelijk voor ruim 10.000
zonder één landelijk informatiestrafbare feiten. Lees hier verder.
systeem? Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Noordoostpolder – “Sociale
wijkteams voor transities”
Gemeenten kiezen vrij massaal voor
de inzet van sociale wijkteams. Wel
zijn er verschillen tussen de
samenstelling van de teams, en
risico's. Lees hier verder.
Gouda – “Methodiek JPT 12-min in
databank”
De methodiek JPT 12-min is recent
opgenomen in de databank
‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het
Nederlands Jeugdinstituut.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Intensieve aanpak
criminelen werkt”
Criminelen in Rotterdam die na hun
gevangenschap intensief worden
gevolgd, blijken afgelopen jaar bijna
niet meer in de fout te zijn gegaan.
Lees hier verder.
Den Haag – “Roma-gemeenten
centraal voor positieverbetering”
Minister Asscher stelt dat de
problemen van Roma en Sinti vooral
op lokaal niveau moet worden
aangepakt. Lees hier verder.
Utrecht – “Jeugdige veelplegers vijf
jaar later”
In het Veiligheidshuis Regio Utrecht
zijn onlangs de belangrijkste
bevindingen van het onderzoeksrapport 'Jeugdige veelplegers vijf jaar
later' gepresenteerd. Lees hier verder.
Tilburg – “Nieuw hulpaanbod
huiselijk geweld Veiligheidshuis”
Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg
wil de hulp aan slachtoffers van
huiselijk geweld toegankelijker
maken. Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg maakt te veel
fouten”
De rapportages van Bureau
Jeugdzorg bevatten te vaak fouten.
Lees hier verder.

Publicatie.

In gesprek met: Joost Vos

Effectief uit huis geplaatst?

Joost is adviseur bij TNO en docent op de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden. Hij heeft recent een onderzoek verricht naar de aanpak van
veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden.
Lees het interview hier verder.

De inzet van het huisverbod hangt
samen met minder herhaling van
huiselijk geweld. Als nieuw huiselijk
geweld plaatsvindt, gaat het
bovendien om een lager aantal
incidenten vergeleken met situaties
waarin geen huisverbod is opgelegd.
Daarmee lijkt het huisverbod een
effectief instrument in de strijd tegen
huiselijk geweld.
Lees de publicatie hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Blog.
De Uitspraak: het vervolgen
van een minderjarige?
Mag het Openbaar Ministerie langer
dan twee jaar wachten met het
vervolgen van een minderjarige?
Lees de blog hier verder.

Publicatie.
Portretten van notoire
ordeverstoorders
Portretten van notoire
ordeverstoorders is een onderzoek
naar kenmerken en achtergronden
van notoire ordeverstoorders binnen
het voetbal. Dit onderzoek geeft zicht
op verschillende risico-indicatoren en
biedt aangrijpingspunten voor de
aanpak en vroeg-signalering. Veel
notoire ordeverstoorders blijken
onderdeel uit te maken van een
hoog-risico dadergroep met
specifieke problematiek, waarvoor
een persoonsgerichte aanpak
noodzakelijk is. Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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. Het voorkomen van
herhalingscriminaliteit door een sluitende aanpak van exgedetineerden
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.
Voldoende redenen om recidive van ex-gedetineerden waar mogelijk te
voorkomen door het verlenen van nazorg na detentie.
Lees hier verder.

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

