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In gesprek met: Jeanet Zonneveld
Jeanet Zonneveld is werkzaam als landelijk projectmanager aanpak multiprobleemgezinnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jeanet
ondersteunt, mobiliseert en activeert gemeenten bij de aanpak van gezinnen
met meervoudige problematiek. 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.
14 mei 2013
Congres Multi-probleemgezinnen,
Amersfoort
18 juni 2013
Congres Nationale Politie, Amersfoort
19 juni 2013
Masterclass gemeentelijke regierol op
veiligheid, Amersfoort
20 juni 2013
Terugkomdag opleiding ketenregisseur
risicojeugd, Amersfoort

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. Geweld achter de Nederlandse voordeur

26 september, 3, 10 oktober, 7 en 14
november 2013
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 10
april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Bij de politie komen dagelijks meer dan honderdvijftig meldingen binnen van
huiselijk geweld. Filmmaakster Jessica Villerius geeft een kijk achter de
voordeur. Bekijk hier de video ‘Geweld achter de Nederlandse voordeur’.

Nieuws uit het land
Groningen – “Eén gezin, één plan, één
regisseur”
Veerkracht, dat is wat de drie Groningse
gemeenten Delfzijl, Appingedam en
Loppersum willen tonen. Hoe? Door als
gemeente één stap terug te doen.
Lees hier verder.
Pilot “Nazorg ex-gedetineerden een
succes!”
De pilot 'Nazorg ex-gedetineerden' laat
na 2 jaar goede resultaten zien. Van de
77 bezochte gedetineerden is slechts 10%
na vrijlating teruggevallen in detentie.
Lees hier verder.

Den Haag – “Kritisch rapport over
voortgang jeugdzorg”
De afgelopen twee jaar is onvoldoende
voortgang geboekt bij de
decentralisatie jeugdzorg. De meeste
gemeenten zitten nog in de fase van
visieontwikkeling, de kaderstelling
vanuit het rijk laat te lang op zich
wachten en de continuïteit van zorg is
niet afdoende geregeld.
Lees hier verder.

Den Haag – “Nationaal Rapporteur
doet beroep op burgemeesters in
aanpak mensenhandel”
Burgemeesters zijn onmisbaar in de
aanpak van mensenhandel, maar zien
dat zelf nog niet voldoende in. Dat is de
kernboodschap van het nieuwste
Groningen – “Noord-Nederland start met rapport van de Nationaal Rapporteur
ZSM-aanpak”
Mensenhandel en Seksueel Geweld
In Noord-Nederland is deze maand de
tegen Kinderen. Lees hier verder.
ZSM-aanpak geïntroduceerd. De afkorting
ZSM staat voor Zo Simpel, Spoedig,
Tiel – “Veiligheidshuis pakt inbraak bij
Samen en Selectief Mogelijk zaken
de wortel aan”
afdoen. Lees hier verder.
Alles moet uit de kast om criminaliteit
onder jongeren in Tiel uit te bannen.
Nijmegen – “Positief oordeel voor
Lees hier verder.
Jeugdzorg Dichtbij”
Het experiment Jeugdzorg Dichtbij wordt Rotterdam – “Pedagogische hulp
goed ontvangen door ouders en
voetbalclubs werkt goed”
jongeren. In het experiment worden
Een pedagogisch coördinator kan op
jongeren zonder tussenkomst van Bureau lange termijn een positieve bijdrage
Jeugdzorg verwezen naar ambulante
leveren aan de opvoeding en het
zorg. Lees hier verder.
opgroeien van kinderen bij
sportverenigingen.
Bergen op Zoom – “Persoonsgerichte
Lees hier verder.
aanpak”
Plegers van een woninginbraak, overval
Rotterdam – “Veiligheidshuis alleen
of straatroof – de zogenaamde WOSvoor extreme multiproblemen”
delicten – kunnen in de Politieregio
Gemeenten, hulpverleners en justitie
Zeeland West-Brabant rekenen op een
komen soms hardnekkige problemen
persoonsgerichte aanpak.
tegen die niet op de reguliere manier
Lees hier verder.
opgelost kunnen worden. Zij kunnen
dan een beroep doen op het
Velsen – “Minister Opstelten tevreden
Veiligheidshuis. Lees hier verder.
over aanpak jeugdoverlast”
Minister Opstelten van Veiligheid en
Rotterdam – “Kansen voor aanpak
Justitie heeft een aantal ‘hangplekken’ in ‘onmogelijke’ veelplegers”
Velsen bezocht.
De beste aanpak bestaat niet. Een
Lees hier verder.
goede aanpak wel. Lees hier verder.

Rotterdam – “Kwaliteit
veiligheidshuizen moet beter”
In overleg met partners in de
veiligheidshuizen is een landelijk
kader gemaakt dat de kwaliteit en
effectiviteit van de veiligheidshuizen
moet vergroten.
Lees hier verder.
Nijmegen – “Gemeente laat straf
voor overvallers zien”
De gemeente Nijmegen gaat
publiceren wat de straf is voor
veroordeelde overvallers, om te laten
zien dat er veel aandacht is voor
veiligheid in de stad.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Snellere inzet
jeugdzorg”
Door een nieuwe werkwijze komt de
jeugdbescherming in Rotterdam nu
eerder op gang als een kind in nood
verkeert.
Lees hier verder.
Utrecht – “Uitstel decentralisatie
Jeugdzorg is beter”
André Rouvoet, voormalig minister
voor Jeugd en Gezin, zou het beter
vinden om de transitie jeugdzorg uit
te stellen. Lees hier verder.
Amsterdam – “Jonge veelplegers
minder in de fout”
Criminele jongeren in Amsterdam
gaan minder vaak de fout in door de
zogeheten Top 600-aanpak. Het
aantal misdrijven dat deze groep
veelplegers op zijn naam heeft staan,
is gemiddeld met meer dan de helft
gedaald. Lees hier verder.
Utrecht – “Redenering achter
wijkproject vaak wetenschappelijk
onhoudbaar”
Sportprojecten leren
probleemjongeren normen en
waarden en bovendien is het goed
voor je gezondheid. Toch?
Lees hier verder.

Blog: Lucien Stöpler:
Aanpak jeugdgroepen
Het is net als opvoeden van kinderen:
als je contact houdt en consequent
bent zijn jeugdgroepen het best te
beheersen. Voor een soepel verloop
van analyse naar aanpak is het van
belang dat alle ketenpartners als één
optreden. Dat is niet makkelijk.
Hieronder geef ik drie situaties uit
mijn praktijk weer en hoe ze naar
mijn idee goed zijn opgelost.
Lees de blog hier verder.

In gesprek met: Noëlla Moen
Noëlla Moen is werkzaam als coördinator van het Coördinatiepunt Leefbaarheid
en Veiligheid in de gemeente Epe. Zij richt zich op de aanpak van (hardnekkige)
overlast veroorzaakt door jongeren. Lees het interview hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Publicatie.
Instrumentarium aanpak van
jeugdgroepen
Het aanpakken van een
problematische jeugdgroep vergt een
integrale aanpak. Dit betekent dat
diverse instanties nauw met elkaar
moeten samenwerken. Maar hoe
krijgt zo’n aanpak vorm? Deze
publicatie biedt een overzicht van het
instrumentarium voor de aanpak van
jeugdgroepen. Lees de publicatie hier.

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 6 februari 2014 gaat de derde editie van de opleiding ketenregisseur
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 7 dagen op tot regisseur in uw
gemeente. Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten
en inschrijven vindt u hier.

Column: Youssef

Instrument: matrix nazorg: wie doet wat bij de nazorg

Azghari: Wees niet bang om je
met elkaar te bemoeien

van criminele jongeren?

Het woord 'bemoeial' is in Nederland
al heel lang een scheldwoord. Sinds
de jaren zestig zijn mensen allergisch
geworden voor de preken en
bemoeienis van de ander. Het niet
willen bemoeien met de ander is een
uitvloeisel van leven in een iets te
doorgeschoten ik-cultuur, waar een
'ieder-voor-zich-en-laat-ieder-doenwat-ie-wil'-mentaliteit domineert.
Lees de column hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

De matrix Nazorg van het CCV biedt veiligheidsprofessionals een actueel
overzicht van de samenwerkende partners in een nazorgtraject. De matrix geeft
een overzicht van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die de diverse
partners in een nazorgtraject hebben. Bekijk de matrix nazorg hier.

Blog. Zeven agendapunten voor een effectievere jeugdzorg in
tijden van transitie
Er wordt op veel plekken hard gewerkt aan een effectievere jeugdzorg. Op de
gemeenschappelijke agenda van alle betrokkenen moeten minimaal zeven
punten staan. Lees de blog hier verder.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

