Nieuwsbrief • Juni 2014

In gesprek met: Marion Biezen
Marion Biezen is werkzaam als wijkveiligheidsregisseur bij de gemeente ’sHertogenbosch, waar zij zich richt op de aanpak van onveiligheidsproblemen 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.
24 juni 2014
Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Apeldoorn
25 september, 2, 9 oktober, 6, 13 en 14
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2014
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht
7 november 2014
Terugkomdag opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Nijmegen

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 25 september 2014 gaat de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 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.

Blog. Trends en actuele ontwikkelingen op openbare orde
en veiligheid

8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6
maart 2015
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht
3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van openbare orde
en veiligheid? En nog belangrijker wat betekent dit voor u en uw
organisatie? Aan het woord zijn enkele experts. Lees de blog hier verder.

Nieuws uit het land
Zuid-Holland Zuid – “Politie
voornaamste melder bij AMK”
Het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Zuid-Holland Zuid
heeft vorig jaar 4099 meldingen
ontvangen. Het grootse deel daarvan
komt van de politie.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Top X aanpak is sexy
maar werkt het ook?”
Lijstjes met de top van voetbalhooligans,
raddraaiers en drugscriminelen. Elke
risicogroep kan tegenwoordig rekenen op
z’n eigen Top-X.
Lees hier verder.

Limburg – “Miljoenenstrop dreigt om
herverdeling budget jeugdzorg”
De verdeling van het budget Jeugdzorg
pakt mogelijk voor gemeenten in
Limburg zeer nadelig uit.
Lees hier verder.
Den Haag – “Verplicht gemeenten tot
huisvesting pedo's”
Gemeenten moeten om de beurt
worden verplicht tot het huisvesten van
pedofielen. Lees hier verder.
Den Haag – “Autoriteit jeugdzorg gaat
aan de slag”
Instellingen voor jeugdzorg die denken
dat ze in de problemen komen door alle
veranderingen in de jeugdzorg, kunnen
terecht bij de zogeheten Transitie
Autoriteit Jeugd. Lees hier verder.

Den Haag – “Ambtenaren kunnen
vermoedens misstand melden”
Ambtenaren die vermoeden dat
kinderen om oneigenlijke redenen
uitgeschreven worden uit de
gemeente, mogen daarvan melding
maken bij een Steunpunt Huiselijk
Geweld of het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.
Lees hier verder.
Den Haag – “Ruim 100.000 Jongeren
in de jeugdzorg”
In 2012 ontvingen 103 duizend
jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op
een aandeel van ongeveer 3 procent.
Lees hier verder.
Den Haag – “Loverboy maar moeilijk
te bestrijden”
Loverboys of mensenhandelaren,
vormen al twintig jaar een hardnekkig
probleem. Lees hier verder

Den Haag –“Recidive moet omlaag door
vrijwilligers”
Vier landelijke vrijwilligersorganisaties die
(ex-)gedetineerden begeleiden willen hun
vrijwilligersbestand verdubbelen naar
7000 vrijwilligers in 2017.
Lees hier verder.

Den Haag – “Afspraken bureaus
Jeugdzorg op schema”
Gemeenten hebben tijdig regionale
afspraken gemaakt met de bureaus
Jeugdzorg over de continuïteit van de
zorg. Lees hier verder.

Zoetermeer – “Gemeente wil
meldingsbereidheid verhogen”
De gemeente Zoetermeer wil dit jaar de
meldingsbereidheid bij huiselijk geweld
vergroten door middel van (betere)
voorlichting.
Lees hier verder.

Nieuwegein – “Gemeenten zetten zorg
voor Roma kinderen door”
Nieuwegein, Ede, Lelystad en
Veldhoven gaan de komende 3 jaar
door met hun project om de uitbuiting
van Roma-kinderen tegen te gaan.
Lees hier verder.

Den Haag – “Preventieve rol gemeenten
bij vechtscheidingen”
Staatssecretarissen Fred Teeven en
Martin van Rijn nemen maatregelen om
de penibele positie van kinderen in een
vechtscheiding te verbeteren.
Lees hier verder.

Leiden – “Vervolging bij mishandeling
kind vaak stap te ver”
Kinderen blijven bij mishandeling vaak
loyaal aan de dader. Vooral als het om
een ouder gaat.
Lees hier verder.

Den Haag – “Steun voor uitbreiding
Rotterdamwet”
De Rotterdamwet is verder
uitgebreid. Daarmee houden
gemeenten een aanvullend
instrumentarium om ernstige
leefbaarheidsproblemen aan te
pakken als andere, minder ingrijpende
maatregelen onvoldoende effect
hebben. Lees hier verder.

Den Haag - “1 miljoen slachtoffers
huiselijk geweld”
In 2012 registreerde de politie in totaal
ruim 95.000 incidenten van huiselijk
geweld. Het gros van het geweld is
gericht op de partner of ex-partner.
Lees hier verder.

Utrecht – “OM en politie meldden
mensenhandel aan gemeente”
Het Openbaar Ministerie en de politie
in Utrecht hebben de gemeente en
waterschap Amstel, Gooi en Vecht
diverse rapportages gestuurd over
misstanden bij de raamprostitutie.
Lees hier verder.

Almere – “Woninginbraken flink
gedaald dit jaar”
Het aantal woninginbraken in Almere
is in het eerste kwartaal van dit jaar
flink gedaald. De daling die eind 2013
werd ingezet, heeft zich daarmee
verder voortgezet.
Lees hier verder.

Den Haag – “Meer jongeren voor
zwaardere delicten naar Halt”
Justitie kiest er steeds vaker voor om
jongeren die een zwaar misdrijf
hebben gepleegd toch een Halt-straf
in plaats van een taakstraf te geven.
Lees hier verder.

Publicatie. De

In gesprek met: Erik Jan Kornman

terugkeer van zedendelinquenten in de wijk

Erik Jan is gezondheidszorgpsycholoog bij forensisch psychiatrische polikliniek
de Waag, waar hij zich richt op de behandeling van zedendaders.
Lees hier verder.

De terugkeer van een
zedendelinquent in de wijk leidt
regelmatig tot de ongewenste en
uiterst pijnlijke situatie dat dader en
slachtoffer gewoon weer naast of
vlakbij elkaar komen te wonen.
Begrijpelijkerwijs zorgt dit voor grote
spanningen bij zowel het slachtoffer,
de familie en omwonenden.
Lees de publicatie hier verder.

Column. Monitoren
biedt krachtige kansen.
Gewoon doen!
De meeste mensen ervaren
monitoren en evalueren als lastige
onderwerpen, ook in de aanpak van
problematische jeugdgroepen. Terwijl
monitoren laat zien wat je hebt
bereikt, en wie wil dat nu niet?!
Lees hier verder.

Blog. Een stappenplan voor

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

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 8
januari 2015 gaat de vierde editie van de opleiding ketenregisseur
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 8 dagen op tot regisseur in
uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Video.

gezamenlijke criminaliteitsbestrijding
In criminaliteitsbestrijding zijn de
gezamenlijke ambities vaak zo
algemeen dat mensen die denken
hetzelfde te doen, eigenlijk heel
andere doelen nastreven. Met de
koppen tegen elkaar is vaak een eyeopener omdat inzichtelijk wordt
waarom de samenwerking maar niet
tot stand komt. Deze conflicten zijn
vaak noodzakelijk om tot een gedeeld
proces te komen.
Lees hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Met de huidige middelen staat de overheid machteloos tegenover de nieuwe
generatie jonge, gewelddadige criminelen, stelt Marjolein Smit van de
Amsterdamse recherche. Alleen 'een breder scala' aan straffen en
maatregelen kan helpen. Smit doet haar uitspraken in het boek
'Doorgeschoten'. Dit nieuwe boek van misdaadverslaggever Paul Vugts
beschrijft aan de hand van elf misdaadzaken hoe het mis ging de afgelopen
jaren. Bekijk hier de video over het boek ‘Doorgeschoten’.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

