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In gesprek met: Renee Siep en Jan Dirk de Jong
Jan Dirk de Jong is criminoloog bij Rebond, een onderzoeksbureau op het
terrein van jeugdcriminaliteit. Renee Siep is programmamanager van het
Actieprogramma Risicojeugd en Risicogroepen bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie. 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.
1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Amersfoort
8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
24 juni 2014
Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Apeldoorn
25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13
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
ex-gedetineerden, Nijmegen

Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van
openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe weten regelgeving (o.a. Politiewet, Jeugdwet, Prostitutiewet).
Op 1 april 2014 gaat de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en
Veiligheid van start in het Hotel Mercure Amersfoort Centre. Op deze cursus
leert u in 6 dagen 12 wetten toe passen.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Weten regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid vindt u hier.

Publicatie. Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod
Hoe beleven en waarderen zowel achterblijvers als uithuisgeplaatsten het
tijdelijk huisverbod? De Wet Tijdelijk Huisverbod is sinds 1 januari 2009 van
kracht en alle partijen in de regio Den Haag die bij de uitvoering ervan
betrokken zijn, hadden behoefte aan meer inzicht in deze vraag. Reden voor
de Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden om opdracht te geven tot een
onderzoek. Lees hier verder.

Publicatie. Zorgen voor morgen
Een serie prikkelende (en een paar overbekende) observaties over de trends
in veiligheidshuizen. Dat is de uitkomst van een serie van 15 gesprekken
met diverse ketenmanagers (en bovendien enkele wethouders en
medewerkers) van veiligheidshuizen. Lees hier verder.

Den Haag – “Kinderombudsman gaat
vechtscheidingen onderzoeken”
Kinderombudsman Marc Dullaert start
Utrecht – “Gemeenten al in 2014 aan de een onderzoek naar de mogelijkheden
lat voor jeugdzorg”
om kinderen te beschermen in
Als eerste provincie draagt Utrecht per
vechtscheidingen.
januari de jeugdzorg al helemaal over aan Lees hier verder.
de gemeenten, met bijbehorend budget
en beleidsvrijheid. Dat is een jaar voor de Den Haag – “Opstelten en Teeven:
officiële decentralisatie in 2015.
dader betaalt eigen bijdrage”
Lees hier verder.
Een deel van de kosten die de overheid
maakt voor de opsporing, vervolging en
Amsterdam – “Themazitting huiselijk
berechting van strafbare feiten en voor
geweld”
het verblijf in een justitiële inrichting
Tijdens een speciale themazitting
wordt op de daders verhaald.
huiselijk geweld heeft de Amsterdamse
Lees hier verder.
rechtbank vijf zaken behandeld.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg in de bres voor
slachtoffers loverboys en
Leeuwarden – “Persoonlijk plan voor
mensenhandel”
iedere zwerfjongere”
De jeugdzorg maakt zich zorgen over de
Voor iedere zwerfjongere moet een eigen aanpak van loverboy- en
plan komen om hem van de straat te
mensenhandelproblematiek in
krijgen en te houden. Het Noorden is
Nederland.
proefregio voor de aanpak Van de Straat. Lees hier verder.
Lees hier verder.
Alkmaar – “Ouders uit Overdie in
Bergen op Zoom – “Ivo Opstelten
gesprek met politie en
heropent Veiligheidshuis”
welzijnsorganisaties”
Minister van Veiligheid en Justitie Ivo
De politie organiseert voor bewoners
Opstelten kwam woensdag 15 januari
van Overdie bijeenkomsten voor
naar Bergen op Zoom om het
ouders van kinderen uit de wijk.
Veiligheidshuis-nieuwe stijl te heropenen. Lees hier verder.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Minder
Amsterdam – “Gemeente start
uithuisplaatsingen door inzet eigen
dierenopvang bij huiselijk geweld”
netwerk”
Honden en katten in Amsterdamse
Het aantal uithuisplaatsingen van
gezinnen die het slachtoffer zijn van
kinderen in probleemgezinnen is bij de
huiselijk geweld, kunnen opvang krijgen. William Schrikker Groep sinds 2012 met
De gemeente Amsterdam begint met een 30 procent afgenomen.
proef om dergelijke huisdieren op te
Lees hier verder.
vangen. Lees hier verder.
Genk – “Vernieuwd drugsbeleid”
Den Haag – “Netwerkberaad
We leven in een wereld waar
jeugdbescherming wordt voorlopig niet genotsmiddelen steeds meer
ingevoerd”
ingeburgerd geraken. Legale en illegale
Staatssecretaris Fred Teeven van
drugs zijn tegenwoordig wijdverspreid
Veiligheid en Justitie gaat het
en niet meer weg te denken uit onze
netwerkberaad in de jeugdbescherming
maatschappij.
nog niet invoeren. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Enschede – “Pilot Code Rood wordt
uitgebreid”
De pilot Code Rood van de gemeente
Enschede is sinds dit jaar ingebed in
de werkwijze van het Veiligheidshuis
Twente. Lees hier verder.
Veendam – “Gemeente vernieuwt
aanpak huiselijk geweld”
De gemeente Veendam stelt geld
beschikbaar voor een nieuwe aanpak
van huiselijk geweld.
Lees hier verder.
Westland – “Jongerenoverlast in
Naaldwijk”
De gemeente Westland voerde in
Naaldwijk met succes verschillende
interventies uit om jongerenoverlast
aan te pakken. Er zijn sindsdien geen
overlastmeldingen meer
binnengekomen.
Lees hier verder.
Den Haag – “aanpak veelplegers
werkt”
De persoonsgerichte aanpak van
veelplegers door politie, Openbaar
Ministerie en andere justitiële
partners, werkt.
Lees hier verder.
Den Haag – “Aanhoudingen na
onderzoek politie en justitie naar
crimineel jeugdnetwerk”
Na een groot voorbereidend
onderzoek zijn in totaal 11 verdachten
aangehouden op verdenking van 25
woninginbraken, openlijk geweld,
oplichting en verzekeringsfraude.
Lees hier verder.
Den Helder – “Jongeren krijgen een
waarschuwing uit de bajes”
Het project Waarschuwing uit de
Bajes komt naar Den Helder. De
gemeente heeft besloten mee te
doen aan een pilot, samen met de
penitentiaire inrichting Zuyderbos in
Heerhugowaard.
Lees hier verder.

Blog.

In gesprek met: Paul Morsch

De regisseur in spagaat

Paul Morsch is werkzaam als officier van Justitie waar hij zich richt op de
afhandeling van zaken volgens de ZSM methode.
Lees het interview hier verder.

Zie je het al voor je, iemand in
spagaat? Figuurlijk gesproken sta je
als regisseur vaak in een spagaat van
keuzes. Dat is dagelijkse kost en
eigenlijk ‘ part of the job’. Maar dat
wil niet zeggen dat het een prettige
positie is. Als regisseur ben je wel
gewoonweg verantwoordelijk voor
focus en structuur in de aanpak.
Lees hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Handreiking.
Aanpak Kindermishandeling
voor gemeenten
Gemeenten zijn vanaf 2015, met de
stelselwijziging jeugd, meer dan
voorheen verantwoordelijk voor de
aanpak van kindermishandeling. De
nieuwe handreiking ‘Aanpak
kindermishandeling’ helpt gemeenten
bij de beleidsontwikkeling en is een
hulpmiddel bij het opstellen van hun
beleidsplan. Lees hier verder.

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.

Blog.

Video. Levensgevaarlijke pubers

Criminaliteit daalt, veiligheid
stijgt, Justitie doet steeds
minder
Ieder jaar komt de cijferbijbel
Criminaliteit en Rechtshandhaving uit
en ieder jaar weet ik wéér niet of ik
moet janken of juichen. Maar laat ik
beginnen met het goede nieuws. Net
als in de meeste andere Westerse
landen daalt hier het slachtofferschap
van criminaliteit. Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Een vijftienjarige jongen steekt bij een gewelddadige roofoverval een caissière
dood. Hij krijgt jeugd-tbs opgelegd. In de gevangenis wordt hij behandeld,
belooft de kinderrechter. Maar is dat wel zo? Na het verlaten van de
gevangenis pleegt ruim 70 procent van deze jeugd-tbs'ers opnieuw een ernstig
misdrijf. Niemand lijkt te weten welke behandeling effectief is voor deze
groep gevaarlijke jongens.
Bekijk de video hier.

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

