Nieuwsbrief • Juli 2013

In gesprek met: Edith Rikveld
Edith Rikveld is werkzaam als senior beleidsadviseur Maatschappelijke
ontwikkeling bij de gemeente Velsen. Zij houdt zich in samenwerking met de
politie, jongerenwerk, woningcorporaties en andere gemeentelijke diensten
bezig met de aanpak van jeugdoverlast en criminaliteit.
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.

Instrument: Toolbox persoonsgericht aanpak High
Impact Crimes
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Toolbox
persoonsgerichte aanpak High Impact Crimes laten ontwikkelen. De toolbox
biedt concrete handvatten om te komen tot een optimale persoonsgerichte
aanpak voor (potentiele) plegers van High Impact Crimes.
Bekijk hier de toolbox persoonsgerichte aanpak High Impact Crimes.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Meldrecht versus
meldplicht”
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met
het wetsvoorstel verplichte meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees hier verder.

Leidschendam-Voorburg – “Minder
meldingen jeugdoverlast”
Wat is de beste aanpak voor dit
onbeheersbare probleem. Dat was de
uitdaging waar de gemeente en politie
voor stonden.
Lees hier verder.

Den Helder – “Gemeente biedt
probleemgezinnen één
Amsterdam – “Iedere buurt een eigen
aanspreekpunt”
budget voor jeugdzorg”
1Gezin1Plan is een uitstekend
De Amsterdamse wethouder Pieter
voorbeeld van wijkgericht werken in de
Hilhorst heeft een plan gepresenteerd
praktijk en een uitdaging om dit in alle
voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. wijken toe te passen, zegt de Helderse
Lees hier verder.
wijkwethouder Pia Bruin.
Lees hier verder.
Den Haag – “Positionering
jeugdbescherming en-reclassering
Kampen – “Gemeente doet mee aan
vraagt om visie op sturing”
Veiligheidshuis”
Met de transitie jeugdzorg krijgen
Sinds kort ligt de verantwoordelijkheid
gemeenten de verantwoordelijkheid voor bij gemeentebesturen voor de
alle jeugdhulp. Maar wat betekent deze
uitvoering van Veiligheidshuis.
jeugdhulpplicht voor de positionering van Lees hier verder.
jeugdbescherming en jeugdreclassering?
Lees hier verder.
Den Haag – “Samenwerking bij
calamiteiten jeugd niet op orde”
Appeldoorn – “95.000 meldingen is topje Het Samenwerkend Toezicht Jeugd
van de ijsberg”
(STJ) heeft harde kritiek op instanties
De politie is het afgelopen jaar gemiddeld die bij calamiteiten samen moeten
iedere zes minuten uitgerukt voor
werken. Belangrijke informatie wordt
huiselijk geweld, aldus Mariette
niet gedeeld, het ontbreekt aan
Christophe, chef Landelijk Programma
onderlinge communicatie en acties
Huiselijk Geweld en de Politietaak.
worden niet goed op elkaar afgestemd.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Arnhem – “Skaeve huse zorgen niet voor
overlast”
Arnhem was in 2009 een van de eerste
gemeenten van Nederland die mensen
die overal voor te veel overlast zorgden,
liet wonen op een afgelegen plek in een
woning die ze nauwelijks kunnen slopen.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Nieuw hulpaanbod voor
jonge getuigen huiselijk geweld”
Jeugdhulpverleners kunnen vanaf deze
week het cursusprogramma ‘Storm en
Spetters’ aanbieden aan kinderen die
getuige zijn geweest van huiselijk
geweld. Lees hier verder.

Sassenheim – “Positieve aanpak moet
gedrag risicojongeren veranderen”
Een nieuwe aanpak die, gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten, het gedrag
van risicojongeren moet veranderen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Opstelten: Project Xgemeente moet procederen”
De eerstvolgende gemeente die in z'n
maag zit met de gevolgen van een
Twitteroproep voor een Project X-feest,
moet een rechtszaak beginnen.
Lees hier verder.

Gouda - "Als iemand bij je thuiskomt
heb je een andere band”
Begeleiding van gezinnen thuis werkt
vaak beter dan gesprekken in de
spreekkamer, zo blijkt uit onderzoek.
Lees hier verder.
Rotterdam - “Wijkscholen brengen
probleemjongeren in criminaliteit”
Wijkscholen in Rotterdam waar
jongeren met complexe problemen
zitten, helpen deze scholieren van de
regen in de drup. Lees hier verder.
Leiden – “Omgaan met vermoedens
van kindermishandeling”
De Wet Meldcode, die vanaf 1 juli van
kracht gaat, adviseert organisaties om
een aandachtsfunctionaris aan te
stellen. Lees hier verder.
Den Haag – “Toename aantal
huisverboden”
In Den Haag wordt gemiddeld 22 keer
per maand een tijdelijk huisverbod
voor plegers van huiselijk geweld
opgelegd. Lees hier verder.
Leiden – “Meer jongeren
doorverwezen naar bureau Halt”
Het aantal jongeren dat is verwezen
naar Bureau Halt is vorig jaar
toegenomen. Het is de eerste keer in
vier jaar dat het aantal verwijzingen
steeg. Lees hier verder.
Den Haag – “Landelijk beeld
Jeugdgroepen: aantallen blijven
dalen”
Het aantal problematische
jeugdgroepen in Nederland blijft
verder dalen, dit maakte minister
Opstelten van Veiligheid en Justitie
bekend. Lees hier verder.
Westland – “Jongvolwassenen en
strafbaar gedrag”
Adolescenten en jongvolwassenen
scoren relatief hoog als het gaat om
grensoverschrijdend en strafbaar
gedrag. Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma:
Heinekenrellen, een beter
etiket voor Haren

Over de Facebookrellen in Haren is al
veel geschreven, dus ik neem een
risico op afhakers. De echte daders,
de jongens die in de verkeersborden
hingen en bij Albert Heijn inbraken,
zijn nogal onderbelicht gebleven.
‘Gewone jongens’, die zich in de
rechtszaal hoofdzakelijk zaten te
schamen. Dat was het beeld.
Lees de blog hier verder.

Publicatie.
Maatwerk voor risicojeugd
Deze digitale handleiding is een
hulpmiddel voor gemeenten die een
aanpak willen ontwikkelen voor
risicojeugd of hun bestaande aanpak
willen versterken. De handleiding
bevat voorbeelden van aanpakken die
goed werken. Lees de publicatie hier.

Blog: Lucien Stöpler:
Informatiebehoefte politie
Hoewel in deze blog veel aandacht is
besteed aan samenwerking en
informatie ten behoeve van
veiligheid, is samenwerking om tot de
juiste informatie te komen nog geen
onderwerp. Toch is een begrip van
welke informatie echt nodig is en
welke dus niet, belangrijk om door de
bomen het bos te zien en
daadwerkelijk iets te doen met de
informatie. Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Terugblik Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd
Op 20 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in
samenwerking met Van Aetsveld en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een
terugkomdag voor oud-deelnemers aan de opleiding ketenregisseur risicojeugd.
Voor degenen die de terugkomdag hebben gemist of die alles nog even rustig
willen terugkijken zijn hier de presentaties te vinden.

Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid

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.

Terugblik congres Nationale Politie
Op 18 en 19 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid,
Van Aetsveld en BMC het congres Nationale Politie in het Mercure Hotel in
Amersfoort. Voor degenen die het congres hebben gemist of die de
presentaties nog eens rustig willen terugkijken is hier het verslag van het
congres Nationale Politie te vinden.

Instrument: Netwerkanalyse Jeugd en Veiligheid
De netwerkanalyse Jeugd en Veiligheid geeft jeugdregisseurs een compleet
beeld van het netwerk waarin zij zich met hun partners bewegen. Dit
instrument helpt bij het opstellen van een jeugdaanpak op individueel-,
domein- én groepsniveau. Bekijk hier de Netwerkanalyse Jeugd en Veiligheid.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

