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In gesprek met: Marieke Zonnenberg
Marieke Zonnenberg is werkzaam als projectleider bij de Universiteit Utrecht
en maatschappelijk werker bij Bureau Jeugdzorg. Zij houdt zich bezig met het
programma ‘Ouders van tegendraadse jeugd’ waarin ouders een opvoedcursus
krijgen om afwijkend, crimineel gedrag van hun kinderen te voorkomen.
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.
15 maart 2013
Excursie Veiligheidshuis,
‘s-Hertogenbosch
4, 11, 18, 25 april, 16, 23 en 30 mei
1013
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid
Utrecht

Opleiding regisseur multiprobleemgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een 1 gezin 1 plan aanpak waarin
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Een sleutelrol ligt bij
de regisseur die de samenwerking tussen partners moet organiseren en
regisseren. Op 16 mei 2013 gaat de 6-daagse opleiding regisseur multiprobleemgezinnen van start in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Deze
opleiding leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur multi-probleemgezinnen vindt u hier.

Video. De rekening van Catelijne

11 april 2013
Masterclass Integrale aanpak
risicojeugd, ‘s-Hertogenbosch
16, 23, 30 mei, 6, 13 en 20 juni 2013
Opleiding regisseur multiprobleemgezinnen, Bunnik
26 september, 3, 10 oktober, 7 en 14
november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Catelijne, een bijstandsmoeder uit Amsterdam Noord, heeft vijf kinderen en
dertigduizend euro schuld. Ze wil afrekenen met haar verleden en droomt
ervan om een “normaal gezin” te zijn. Om uit de schulden te komen moet
Catelijne nu rondkomen van tachtig euro per week. Maar geldgebrek is niet
haar grootste zorg. Terwijl haar oudste zoon van dertien jeugdgevangenis
boven het hoofd hangt, dringt de vraag zich op of zijn broertje van negen
dezelfde kant op zal gaan. Bekijk de video hier.

Nieuws uit het land
Utrecht – “Meidencriminaliteit neemt
toe en problemen worden complexer”
Bij crimineel gedrag denken veel mensen
onbewust aan jongens. Meiden worden
snel vergeten als het gaat om het thema
jeugdcriminaliteit. Lees hier verder.

Groningen – “Weinig Wajongers doen
mee op arbeidsmarkt”
Veel jongeren in de Wajong kunnen qua
gezondheid wel werken, maar slechts
een beperkt deel van hen doet mee op
de arbeidsmarkt. Lees hier verder.

Utrecht – “Inspectie Jeugdzorg
publiceert onderzoek naar veiligheid
jongeren op wachtlijst”
Nijmegen – “Probleemgedrag is al bij
De Inspectie Jeugdzorg heeft een
peuter herkenbaar”
onderzoek gepubliceerd waarin de
Externaliserend probleemgedrag laat zich veiligheid van jongeren die wachten op
al op jonge leeftijd herkennen. Dat blijkt een plaats in de jeugdzorg werd
uit onderzoek van Anne-Claire Beernink, onderzocht. Lees hier verder.
die promoveerde aan de Radboud
Universiteit. Lees hier verder.
Groningen – “Mentoring bij
migrantenjongeren is geen kwestie
Amsterdam – “Openbaar Ministerie start van etniciteit”
lesprogramma Wie grijpt in?”
Bij mentoring ondersteunen vrijwilligers
Onder de naam ‘Wie grijpt in?’ is het
met hun kennis en ervaring jongeren bij
Openbaar Ministerie (OM) een
hun persoonlijke ontwikkeling.
lesprogramma gestart om scholieren
Lees hier verder.
bewust te maken van hun eigen rol in een
veilige samenleving. Lees hier verder.
Amsterdam - “WSG kondigt
jeugdzorgacademie aan”
Den Haag - “Hinderlijke jeugdgroepen
De William Schrikker Groep begint een
zorgen nauwelijks voor
‘jeugdzorgacademie’ voor
maatschappelijke onrust”
gezinsvoogden en pleegzorgwerkers.
Is het gedrag van problematische
Lees hier verder.
jeugdgroepen synoniem voor
maatschappelijke onrust? Afgaande op
Den Haag – “Jeugdzorg: kwaliteit in
berichten in de media lijkt dit wel zo.
geding door kortingen”
Lees hier verder.
Jeugdzorg Nederland maakt zich grote
zorgen om de kortingen waar de
Heerlen – “Veiligheidshuis moderniseert branche volgend jaar mee te maken
convenant over persoonsgegevens “
krijgt. Lees hier verder.
Het Veiligheidshuis in Heerlen heeft een
convenant gesloten met alle betrokken
Utrecht – “Politie én jongerenwerk
partijen om gemakkelijker persoonswaardevol voor jeugdbeleid”
gegevens uit te wisselen als een cliënt
Lokaal jeugdbeleid wordt steeds vaker
gebruik maakt van meerdere
ontwikkeld op basis van politieverschillende dienstverleners tijdens het informatie. Aan de praktijkkennis van
hulptraject. Lees hier verder.
jongerenwerkers wordt onvoldoende
waarde gehecht. Lees hier verder.
Den Haag – “Intensieve coaching mboleerlingen verlaagt schooluitval”
Hoorn – “Gemeente moet Project XIntensieve coaching van leerlingen in het kosten zelf betalen”
middelbaar beroepsonderwijs brengt de De gemeente Hoorn kan 30.000 euro
schooluitval omlaag en dat kan 27
aan kosten niet terughalen bij een 16
miljoen euro opleveren. Lees hier verder. jarige Twitteraar. Lees hier verder.

Utrecht – “Ex-gedetineerde moeders
helpen zelf gedragsproblemen bij hun
kinderen te voorkomen”
Opvoedondersteuning is effectief bij
(ex-)gedetineerde moeders. Het blijkt
mogelijk om de opvoeding door deze
moeders te verbeteren en gedragsproblemen bij hun jonge kinderen te
verminderen. Lees hier verder.
Den Haag – “Criminele jongere
verplichten tot onderwijs”
Het kabinet wil rechters de
mogelijkheid geven om veroordeelde
jongeren te dwingen onderwijs te
volgen. Lees hier verder.
Den Haag – “Niet alle gemeenten
bewust van mensenhandel”
Sommige gemeenten in ons land
onderschatten de problemen rond
mensenhandel. Lees hier verder.
Den Haag – “Limburg en Groningen
nemen korting jeugdzorg over”
De provincies Limburg en Groningen
gaan de extra korting op de jeugdzorg
die het rijk oplegt voor volgend jaar
uit eigen portemonnee bijleggen.
Lees hier verder.
Helmond – “Maatjesproject
kwetsbare jongeren”
Humanitas Eindhoven gaat het
maatjesproject ‘Match’ voor jongeren
uit de jeugdzorg uitbreiden in de regio
Helmond. Lees hier verder.
Eindhoven – “Smartphone-app moet
geweld in relaties stoppen”
Het klinkt bizar, maar een
smartphone-app is het nieuwste
middel in de strijd tegen huiselijk
geweld. Lees hier verder.
West-Brabant – “Het Interventieteam
Huiselijk Geweld gaat aan de slag”
In samenwerking met ketenpartners
is het Interventieteam Huiselijk
Geweld uitgewerkt.
Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma:
criminaliteit is zichtbaar puntje
van ijsberg

Terugblik. Landelijk congres Veiligheidshuizen

Wie almaar meningen over ‘de
rechtsstaat’ schrijft, moet ook cijfers
lezen. Ieder jaar verschijnt de bundel
‘Criminaliteit en Rechtshandhaving’,
waarin alle cijfers over veiligheid en
rechtshandhaving staan.
Lees de blog hier verder.

Publicatie.
Outreachend besturen in tijden
van transitie
Managers en bestuurders kunnen een
innovatie maken en breken. Als zij
kaders weten te stellen die ruimte
geven aan het lerend vermogen van
professionals, heeft een innovatie
kans van slagen. Ruimte geven
impliceert vertrouwen geven en los
laten. Lees de publicatie hier.

Blog. Maike Kooijmans:

Op 5 februari 2013 vond het in het World Trade Center in Rotterdam het
landelijk congres Veiligheidshuizen plaats met Ivo Opstelten, minister van
Veiligheid en Justitie, als spreker. Het congres werd georganiseerd door het
ministerie van het Veiligheid en Justitie. Voor degenen die de presentatie van
minister Opstelten nog eens rustig willen terugkijken of die het congres hebben
gemist is hier de lezing van ministerie Opstelten te vinden.

Publicatie. Landelijk kader Veiligheidshuizen
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van
Veiligheid en Justitie heeft met alle betrokken partijen gewerkt aan een
landelijk kader voor de regionale samenwerking in Veiligheidshuizen.
Bekijk hier het landelijk kader Veiligheidshuizen.

Video.

Harens facebookfeest als battle
Maike Kooijmans, docent en
onderzoeker bij het Expertisecentrum
Veiligheid van de Avans Hogeschool
en promovendus aan de Universiteit
van Amsterdam, over het Harense
Facebookfeest dat ontaarde in
ernstige rellen. Lees de blog hier.

Publicatie.
Ketensamenwerking
succesfactor huisverbod
Het WODC deed onderzoek naar de
succesfactoren van het huisverbod.
Lees het onderzoeksrapport hier.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

De Limburgse Veiligheidshuizen hebben een 'belevingsfilm' laten maken, die
een goed beeld geeft van de werkwijze van de Veiligheidshuizen in Limburg.
Deze film is bedoeld om partners en stakeholders op indringende wijze te
informeren en discussie en vragen op te roepen waarmee de samenwerking
verder verbeterd kan worden. Bekijk de film hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

