Nieuwsbrief • Januari 2014

In gesprek met: Marigo Teeuwen
Marigo Teeuwen is werkzaam als sociologe aan de Universiteit van
Amsterdam en auteur van het boek ‘Verraderlijk gewoon’ over criminele
jongeren met een verstandelijke beperking. 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

9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2014
Verdiepingsmodules opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Amersfoort

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.

6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10
april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Terugblik. Dag van het Veiligheidshuis

Agenda.

1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Amersfoort
8, 15, 22 mei, 26 en 27 juni 2014
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Op dinsdag 10 december 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf
en Overheid de Dag van het Veiligheidshuis, met Cyrille Fijnaut als een van
de sprekers. Voor degenen die deze dag hebben gemist of die de
presentaties nog eens willen terugkijken is hier het verslag van de Dag van
het Veiligheidshuis te vinden.

Nieuws uit het land

Utrecht – “tips om allochtone jongeren
met een LVB te ondersteunen”
Het Verwey-Jonker instituut geeft
enkele aanbevelingen over hoe
allochtone jongeren met een lichte
verstandelijke beperking zijn te
bereiken en te ondersteunen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Verscherpt toezicht exovervallers verlaagt kans op herhaling”
De kans op recidive bij overvallers is met
meer dan 50% groot. Om dat terug te
dringen hebben overvallers die hun
gevangenisstraf er op hebben zitten sinds
vorig jaar te maken met verscherpt
Utrecht – “Zachte landing bij
toezicht. Lees hier verder.
overdracht jeugdzorgtaken”
Het aantal residentiële zorgplekken
Zaanstad – “Wijkteams zorgen voor
voor kinderen in de provincie Utrecht is
maatwerk transities”
de afgelopen jaren met ruim 15 procent
De nieuwe taken in de praktijk? De
afgebouwd. Deze instellingszorg is
Zaanse wethouder Corrie Noom, ook
anders en vooral dichter bij huis
voorzitter van de Sociale Pijler van de
georganiseerd, en daarmee goedkoper.
G32, vindt dat je dit werkenderwijs moet Lees hier verder.
ontdekken. Lees hier verder.
’s-Hertogenbosch – “Brabantse steden
Den Haag – “Betrek gemeenteraad bij
niet klaar voor jeugdzorg”
transitie jeugdzorg”
De gemeenteraden van Eindhoven,
Gemeenten moeten hun raden betrekken Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch zijn
bij de transitie jeugdzorg en bovendien
nog niet klaar om de jeugdzorg over te
niet onderschatten hoe complex de
nemen van de provincie.
jeugdzorg in elkaar zit.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Den Haag – “Steeds minder kinderen
Amsterdam – “Vijf fasen en interventies onder toezicht gesteld”
bij huisuitzettingen”
Het aantal kinderen dat onder toezicht
Huisuitzettingen zijn meestal gerelateerd wordt gesteld is de afgelopen tijd
aan schulden. In vijf verschillende fasen
opnieuw gedaald. De eerste helft van
zijn interventies mogelijk om dit te
dit jaar werden ruim 29 duizend
voorkomen. Lees hier verder.
kinderen onder toezicht gesteld.
Lees hier verder.
Utrecht – “Te weinig aandacht voor
allochtone jongeren met beperking”
Gouda – “Karateproject voor
Allochtone jongeren met een lichte
probleemjongeren mislukt”
verstandelijke beperking kampen met
Het project van de gemeente Gouda
veel problemen, maar krijgen vaak niet
waarbij Marokkaanse
de aandacht die zij nodig hebben.
probleemjongeren karatelessen zouden
Lees hier verder.
krijgen om op het rechte pad te blijven
is mislukt. Lees hier verder.
Almere – “Gemeente wil aparte wijk
voor aso's”
Veenendaal – “Burgemeester wil
Het stadsbestuur van Almere wil
afspraken met pedoseksueel”
goedkope huurwoningen buiten de stad
Kan een burgemeester een
laten bouwen voor asocialen. Het gaat
pedoseksueel die zich na het uitdienen
om Almeerders die ernstige overlast
van zijn straf vestigt in zijn gemeente,
veroorzaken en hun buurt terroriseren.
dwingen tot het maken van afspraken?
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Marokkaanse jongeren
en burgerschap”
Waarom halen met name
Marokkaanse jongeren toch zoveel
rottigheid uit?
Lees hier verder.
Gouda – “Naar een effectieve aanpak
van kindermishandeling”
Signaleren en melden van
kindermishandeling gaat steeds beter,
maar nu moet worden ingezet op een
effectieve aanpak. Lees hier verder.
Den Haag – “Eerder ingrijpen bij
burenoverlast”
Minister Ivo Opstelten gaat kijken of
eerder ingegrepen kan worden
wanneer mensen zeer veel overlast
veroorzaken voor hun buren.
Lees hier verder.
Bergen op Zoom “Interventieteam
focust op dat doen wat werkt”
De regio West-Brabant kent sinds
begin dit jaar het Interventieteam
Huiselijk Geweld. Lees hier verder.
Zaanstad – Multiprobleemgezin of
multiprobleemoverheid?”
Zaanstad sprak tien gezinnen met
meerdere problemen. Doel was te
onderzoeken in hoeverre zij in staat
zijn zelf oplossingen aan te dragen
voor hun problemen. Lees hier verder.
Den Haag – “Veroordeelde binnen 30
dagen in cel”
Staatssecretaris Fred Teeven wil dat
veroordeelden voortaan binnen 30
dagen na de uitspraak beginnen aan
het uitzitten van hun straf.
Lees hier verder.
Den Haag – “Risico terugval gestopte
prostituee groot”
Instanties die uitstapprogramma's
voor prostituees aanbieden, verliezen
het zicht op de vrouwen, zodra ze
formeel uit de seksbranche zijn
gestapt. Lees hier verder.

Publicatie.

In gesprek met: Coen van Beers

Regiovisie huiselijk geweld
en kindermishandeling

Coen van Beers is werkzaam als coördinator Bureau Wijkzaken bij de
gemeente Hilversum. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van een
registratie- en volsysteem van problematische jeugdgroepen.
Lees het interview hier verder.

Gemeenten staan voor de opgave om
regiovisies te maken op het gebied
van geweld in huiselijke kring. Deze
publicatie is geen blauwdruk, maar
biedt gemeenten handvatten en het
geeft keuzemogelijkheden aan
waarbinnen de gemeenten in een
regio hun afwegingen kunnen maken
die passen bij hun situatie.
Lees de publicatie hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Blog.
Strafrechtspleging is een
treurige gatenkaas, al jaren
Het is vaker gesignaleerd – het
strafproces is aan het vastlopen. De
jongste bezuinigingen zullen het
‘primaire proces’ verder aantasten, zo
is vastgesteld.
Lees de blog hier verder.

Publicatie.
Je voelt je heel onveilig en
heel alleen...
Gemeenten en politie hebben nog
steeds moeite effectief antwoord te
geven op intimidatie en overlast in
buurten. Ze onderschatten de ernst
van de problematiek en vinden de
aanpak hiervan lastig. Daders wanen
zich daardoor onaantastbaar. Dit is de
belangrijkste conclusie van
dit onderzoek van de Landelijke
Expertisegroep Veiligheidspercepties.
Lees de publicatie 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 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.

Terugblik. Netwerkdag veiligheidshuizen
De ketenmanagers van de Veiligheidshuizen en de leden van de landelijke
stuurgroep, gingen donderdag 28 november 2013 met elkaar in gesprek over
de toekomst van het Veiligheidshuis. De ontmoeting tussen ketenmanagers en
stuurgroepleden stond centraal. In de middag werd een bezoek gebracht aan
het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.
Lees het verslag van de netwerkdag veiligheidshuizen hier verder.

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

