Nieuwsbrief • Mei 2012

In gesprek met: Ahmet Almis, leidinggevende
team jeugd Stimulans
Ahmet Almis werkt bij Stimulans in Veldhoven als leidinggevende team jeugd
waar hij jongeren met vragen en problemen ondersteunt en indien nodig
begeleidt naar hulpverleners. Lees het interview hier verder.

Beste deelnemer,

Video. Haagse aanpak criminele jeugdgroepen

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.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

9 mei 2012
Bijeenkomst Wie let er op de
kleintjes?

10 mei 2012
Congres Nationale Politie,
Utrecht
10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012
Opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Utrecht
30 mei 2012
Congres Minimabeleid in
crisistijd, Nieuwegein

29 november 2012
Dag van de Jeugdzorg

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 10 mei
2012 gaat de 5-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start in Regard
La Vie in Utrecht. Deze opleiding leidt u in 5 dagen op tot regisseur in uw
gemeente. Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten
en inschrijven vindt u hier.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Opstelten meldt forse
daling criminele jeugdgroepen”
Het aantal criminele jeugdgroepen in
Nederland is fors verminderd. Van de
89 groepen die eind 2010 in kaart
werden gebracht, zijn er 62 aangepakt.
Lees hier verder.

Leeuwarden – “Gemeenten weten te
weinig over oud-bajesklanten”
Het tal criminelen dat na hun straf
opnieuw in de fout gaat, moet omlaag.
Maar veel gemeenten doen nog weinig
tot niets aan nazorg en dat kost geld.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg te bang voor
incidenten”
Volgens de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling kunnen gemeenten het
jeugdbeleid beter uitvoeren dan
momenteel wordt gedaan door
verschillende. Lees hier verder.
Maastricht – “OM onderzoekt rol
hulpverleners bij steekpartij”
Justitie bekijkt of de zelfmoord die
volgde op een steekpartij zondag in
Maastricht voorkomen had kunnen
worden. Onderzocht wordt of door
hulpverleners fouten zijn gemaakt. Lees
hier verder.

Roosendaal – “Veiligheidshuis:
maatwerk in straf en zorg”
Mensen die overlast bezorgen, maar
toch niet tot de categorie
veelplegers behoren, vallen in de
zorg en begeleiding vaak tussen wal
en schip. Lees hier verder.
Den Haag - “Nederland niet veiliger
door hardere aanpak jongere”
Het wetsvoorstel voor strafrecht van
jongeren en jongvolwassenen moet
niet worden ingevoerd. Dat zegt de
Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ). 'Nederland
wordt daar niet veiliger van,' stelt de
RSJ. Lees hier verder.
Almere – “Openbaar Ministerie:
Veiligheidsgevoel groter”
De officierszittingen in het
Veiligheidshuis in Almere waar
veelvoorkomende criminaliteit,
mishandeling, vernieling, openlijke
geweldpleging en overlast aan de
orde komen, hebben effect op het
veiligheidsgevoel. Lees hier verder.
Stadskanaal - “Centrum voor
Jeugd, Gezin en Veiligheid bron van
inspiratie”
Het Centrum voor Jeugd, Gezin en
Veiligheid (CJGV) in de gemeenten
Stadskanaal en Vlagtwedde is een
inspiratiebron voor andere
gemeenten. Lees hier verder.

Rotterdam-Rijnmond – “Regio wil
proeftuin voor jeugdzorg worden”
De 19 gemeenten in RotterdamRijnmond hebben een gezamenlijk
spoorboekje vastgesteld om van het
nieuwe takenpakket een succes te
maken. Lees hier verder.

Den Haag – “Onderzoek nodig naar
behandeleffecten jeugddetentie”
De overheid moet meer onderzoek
doen naar de behandeleffecten van
jeugddetentie. Lees hier verder.

Den Haag – “Ex-tbs'ers levenslang
onder toezicht”
Staatssecretaris Fred Teeven wil dat
mensen die zijn veroordeeld voor
ernstige gewelds- of zedenmisdrijven
levenslang onder toezicht kunnen
worden gesteld. Lees hier verder.

’s-Hertogenbosch – “Bendegedrag
op basisscholen”
Ouders van basisschoolleerlingen in
de wijk Kruiskamp zijn geïnformeerd
over signalen dat kinderen
gewelddadige rituelen van de
Amerikaanse jeugdbende MS-13
kopiëren. Lees hier verder.

Den Haag – “Meldcode Huiselijk
geweld is gereed”
De Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling is gereed.
Professionals in onder andere de zorg,
jeugdhulpverlening, het onderwijs en
de reclassering zijn straks bij signalen
van geweld verplicht gebruik te maken
van de meldcode. Lees hier verder.
Amsterdam – “Politie vreest voor
aanpak criminelen”
De politie in Amsterdam vreest voor
de aanpak van de Top 600 criminelen
in Amsterdam wegens de invoering
van de nationale politie. Lees hier
verder.
Woerden – “Probleemgezin kost
veertig mille per jaar”
Het bedrag is een optelsom van een
bijstandsuitkering plus de kosten van
onder meer maatschappelijk werk,
jeugdzorg, schuldhulpverlening en
geestelijke gezondheidszorg. Lees hier
verder.
Arnhem – “Vaker huisuitzettingen
voorkomen bespaart tegenslag”
Met een sluitende samenwerking,
effectieve preventie en vroegtijdige
signalering kunnen huisuitzettingen
vaker worden voorkomen. Lees hier
verder.

Culemborg – “Samenwerking CJG
intensiveren”
Sinds de vorming van een CJG in 2010,
is onder leiding van de gemeente een
netwerkorganisatie tot stand gekomen
en wordt er verder gewerkt aan een
intensievere samenwerking tussen
verschillende instellingen. Lees hier
verder.
Utrecht – “Ouderlijk verbod op
verkeerde vrienden werkt averechts”
Verkeerde vrienden zijn voor
adolescenten net als verboden
vruchten: gevaarlijk en
onweerstaanbaar. Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma:

Publicatie. Toekomst Veiligheidshuizen

Strafrechtpleging loopt
vast door inefficiënt
werken

Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten; er is niet één
soort Veiligheidshuis. Het veiligheidshuis ontwikkelt zich tot één van de
belangrijkste hulpmiddelen voor het lokaal (integraal) veiligheidsbeleid.
De VNG heeft een gemeentelijke toekomstvisie op de Veiligheidshuizen
opgesteld. In deze position paper komen onder andere de wettelijke taak en
regierol van gemeenten aan bod.

Deze week sprak ik wat
strafrechtadvocaten en een officier
van justitie. Deels toeval, deels min
of meer georganiseerd. Soms wil
een geïnformeerde lezer eens wat
terugzeggen, omdat ik niet alles zie,
of weet. En die mailt of twittert me
dan. Lees de blog hier verder.

Website.
Het Netwerk Werken met
Risicojongeren is een landelijk
online netwerk voor en door sociale
professionals werkzaam in diverse
disciplines zoals jongerenwerk,
jeugdzorg, GGZ, maatschappelijk
werk, onderwijs, arbeidstoeleiding,
justitie en politie. Het Netwerk is
een initiatief van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans
Hogeschool te 's-Hertogenbosch.

Lees de publicatie hier verder.

Instrument. “Matrix Vroegsignalering”
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een matrix
ontwikkeld die een overzicht geeft van alle organisaties die betrokken zijn bij
vroegsignalering. Het overzicht maakt per organisatie de taken en
verantwoordelijkheden bij vroegsignalering inzichtelijk.
Lees hier verder.

Terugblik. “17e Deutscher Präventions Tag”

Doe mee.
De LinkedIn groep ‘het
Veiligheidshuis, samenwerken aan
veiligheid’ is een ontmoetingsplaats
waar professionals die betrokken
zijn bij het Veiligheidshuis kennis en
ervaringen kunnen delen en op
deze wijze van elkaar kunnen leren.
De groep telt inmiddels meer dan
1000 deelnemers. Wilt u ook
meedoen?

Op 17 april 2012 verzorgde Julia Mölck, manager van het Veiligheidshuis
regio Alkmaar, een presentatie over het Veiligheidshuis op de 17e editie van
de Deutscher Präventions Tag in München. Op dit internationale congres
werd aandacht besteed aan initiatieven rondom criminaliteitspreventie uit
binnen en buitenland.

Lees hier verder.
Dan kunt u zich hier aanmelden
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

