Nieuwsbrief • Juni 2013

In gesprek met: Judy Trouwborst
Judy Trouwborst is werkzaam als netwerker bij de Politie Brabant Zuid-Oost en
verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd in Eindhoven. Zij ondersteunt de
buurtbrigadier van de politie, de jongerenwerker en de wijkcoördinator bij de
aanpak van jeugdoverlast in de wijk.
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.
18 en 19 juni 2013
Congres Nationale Politie, Amersfoort
20 juni 2013
Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Amersfoort
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
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10
april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Opleiding coördinator nazorg 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. 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 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.

Video.

Aan het woord is Berry Duckers, ketenmanager van het Veiligheidshuis district
Bergen op Zoom over de top X aanpak.
Bekijk hier de video van het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom.

Amsterdam – “Aantal misdrijven van
jonge veelplegers daalt”
Criminele jongeren in Amsterdam gaan
Den Haag – “Teeven breidt
minder vaak de fout in door de
casemanagement uit naar slachtoffers
zogeheten Top 600-aanpak. Het aantal
van ernstige gewelds- en
misdrijven dat deze groep veelplegers
zedenmisdrijven”
op zijn naam heeft staan, is gemiddeld
Ook slachtoffers van ernstige gewelds- en met meer dan de helft gedaald.
zedenmisdrijven krijgen voortaan
Lees hier verder.
ondersteuning van een casemanager van
Slachtofferhulp Nederland.
Utrecht - “Meer tijd nemen voor
Lees hier verder.
multiprobleemgezinnen”
Sociale professionals die
Rotterdam - Ruim 1000 jongeren in
multiprobleemgezinnen begeleiden,
prostitutie”
zouden daar meer tijd voor moeten
In Rotterdam is een nieuwe vorm van
krijgen. Dat is een voorwaarde, wil de
prostitutie ontstaan onder jongeren in de Wrap Around Care-methode van Jo
leeftijd van 13 tot en met 25 jaar.
Hermanns werken.
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Nieuwegein – “Stevige en consequente
aanpak werkt voor Roma-kinderen”
Een steviger en consequentere
benadering van multi-probleemgezinnen
met een Roma-achtergrond helpt
kinderen in deze gezinnen aan een betere
toekomst. Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente haalt dader
mishandeling uit huis”
Niet het slachtoffer, maar de dader van
kindermishandeling moet in
voorkomende gevallen uit huis worden
geplaatst. De gemeente Rotterdam gaat
dat instrument nu definitief inzetten,
nadat een eerste proef daartoe is
geslaagd. Lees hier verder.
Appeldoorn – “Tips voor aanpak
probleemgezinnen Roma”
Voor hardnekkige problemen van
gezinnen met een Roma-achtergrond is
een speciale aanpak nodig, stellen
kenners van het onderwerp.
Lees hier verder.

Utrecht – “Trend: hulp van burgers bij
veiligheid”
Gemeenten zijn vaak nog zoekende,
maar hun inwoners willen steeds vaker
hun verantwoordelijkheid nemen als
het gaat om de veiligheid op straat en
dat niet alleen omdat gemeenten en
politie moeten bezuinigen.
Lees hier verder.
Bergen op Zoom – “Rucphen,
Stadlander en Traverse nieuwe
partners in Veiligheidshuis”
In het Veiligheidshuis, district Bergen op
Zoom werken zorg- en justitiepartners
uit het politiedistrict Markiezaten
samen om probleemsituaties aan te
pakken die zowel inzet van justitie als
van hulpverlening vragen.
Lees hier verder.

Utrecht – “Ouderen steeds vaker
slachtoffer geweld”
Mishandeling van ouderen in de
huiselijke kring is een groeiend
maatschappelijk probleem. Steeds
Bergen op Zoom – “Veiligheidshuis
vaker komen er verhalen in de media
verhuist naar BVG-gebouw”
van ouderen die financieel worden
Het Veiligheidshuis district Bergen op
uitgekleed door naasten. Of worden
Zoom verhuist naar het Bedrijfs Verzamel vastgebonden, opgesloten of geslagen.
Gebouw. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Verstandelijk beperkte
zwerfjongeren zonder hulp”
Zwerfjongeren met een licht
verstandelijke beperking konden door
lagere zorgindicaties vorig jaar
moeilijker terecht bij hulpinstellingen
in Amsterdam. Lees hier verder.
Utrecht – “Gemeenten samen voor
veilige regio”
De 26 regiogemeenten, politie,
Openbaar Ministerie en allerlei
hulpdiensten werken sinds kort
nauwer samen op het gebied van
veiligheid. Lees hier verder.
Den Haag – “Gerichte aanpak bij
bestrijding georganiseerde
criminaliteit”
Minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie wil bij de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit steviger
inzetten op de aanpak van zware
criminelen en bendes die zich
onaantastbaar wanen.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Pak je kans: exgedetineerden weer op rechte pad”
Burgemeester Van der Laan en
stadsdeelvoorzitter Nieuw-West
Achmed Baâdoud hebben de eerste
sleutels van het project Pak je kans
uitgereikt. Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg, laat zien hoe
je werkt”
Jeugdzorg moet de maatschappij laten
zien wat we doen, hoe we werken en
wat de keuzen zijn die we maken.
Lees hier verder.
Den Haag – “Criminelen langer onder
toezicht”
Zware gewelds- en
zedendelinquenten en tbs-gestelden
die onder voorwaarden terugkeren
naar de samenleving komen langer
onder intensief toezicht te staan om
te voorkomen dat zij recidiveren.
Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma: Oom
agent surft volautomatisch met
u mee
Hoe surveilleert de politie op
internet? Bestaat er al een
politiezoekmachine, een digitale
recherche? En wie let daar dan op?
Lees de blog hier verder.

In gesprek met: Gert Jan Nijpels
Gert Jan Nijpels is werkzaam als burgemeester van de gemeente Opmeer. Hij
heeft een duidelijke visie over de functie van het Veiligheidshuis.
Lees het interview hier verder.

Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid

Blog: Lucien Stöpler:
Strafrechtketenmanager
De wettelijke taak van de officier van
Justitie is die van de aansturing van de
strafrechtketen. Het resultaat is een
zaak die klaar is voor afdoening, zoals
vervolging, schikking of sepot.
Toen ik een officier zei dat een
belangrijke taak voor officieren van
Justitie keten-management is, keek hij
dus bedenkelijk. Lees hier verder.

Publicatie.
Signalen voor toekomstig
crimineel gedrag
Bureau Beke verrichte, in opdracht
van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, een onderzoek naar de
signaalwaarde van kinderdelinquentie
en probleemgedrag op basis van
casestudies van ernstig criminele
jongeren. Lees hier verder.

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. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?
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.

In gesprek met: Jeroen Anbergen
Jeroen Anbergen is werkzaam als hoofd toezicht en handhaving bij de gemeente
Ede. Hij houdt zich ondermeer bezig met de aansturing van de jeugd- en
wijkboa’s die nauw samenwerken met de politie bij de aanpak van
jeugd(groepen). Lees het interview hier verder.

In gesprek met:

Publicatie. Prioriteiten in Veiligheid

Barbara Schouten

Jasper van Gaalen, veiligheidsadviseur bij BMC en docent op de opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, verrichte in opdracht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten een onderzoek naar het lokaal
veiligheidsbeleid van gemeenten. Doel van het onderzoek was om een beeld te
krijgen welke veiligheidsthema’s er op dit moment spelen bij gemeenten en hoe
zij hierop anticiperen. Lees de publicatie Prioriteiten in Veiligheid hier.

Barbara Schouten is onderzoeker bij
de Universiteit van Amsterdam waar
zij onderzoek verricht naar
Marokkaanse probleemjongeren.
Lees het interview hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

