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In gesprek met: Liesbeth Huyzer

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.
19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015
Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, Amersfoort

Liesbeth Huyzer is werkzaam als politiechef van de Eenheid NoordHolland, en portefeuillehouder Veiligheidshuizen bij de Nationale Politie.
Ze was betrokken bij de publicatie ‘Politie in Veiligheidshuizen’, waarin de
rollen en taken van de politie in het Veiligheidshuis staan beschreven.
Lees het interview hier verder.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

2, 9, 16 en 30 juni 2015
Opleiding wijk- en gebiedsmanagers, Utrecht
4, 11, 18 en 25 juni 2015
Cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en
leefbaarheid in de openbare ruimte,
Rotterdam
24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en 13
november 2015
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden,
Utrecht
6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december
2015
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Utrecht
15 en 16 december 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,

Utrecht

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. Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe
u samen met uw samenwerkingspartners moet komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten. Meer informatie over het
programma en de docenten van de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden vindt u hier.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Kennis huiselijk geweld bij
politiemedewerkers onvoldoende”
Ondanks de aandacht voor het thema
weten veel politieambtenaren niet
precies wanneer iets onder huiselijk
geweld valt én wanneer bij huiselijk
geweld sprake is van een strafbaar feit.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Agent krijgt hulp van
wijk-GGD’er bij verwarde personen”
In een aantal wijken in Amsterdam gaan
de GGD en de politie binnenkort samen
de straat op om verwarde personen te
helpen. Het gaat om een proef waarbij
naast de wijkagent een wijk-GGD'er
wordt ingezet. Lees hier verder.
Den Haag – “De Nieuwe Toekomst helpt
vrouwen uit de opvang”
In het project ‘De Nieuwe Toekomst’
helpen vrijwilligers (als coach) vrouwen
uit de vrouwenopvang naar werk.
Lees hier verder.

Den Haag – “Spoedhulp slachtoffers
verdubbelt in jaar tijd”
Slachtofferhulp Nederland stond vorig
jaar ruim 28.500 gedupeerden van
diefstal, inbraak, mishandeling en
vandalisme bij. Lees hier verder.
Den Haag – “Meer overlast van
verwarde personen”
De politie krijgt meer
overlastmeldingen over verwarde
personen binnen. Vorig jaar werd
59.699 keer een verward of
overspannen persoon bij de politie
doorgegeven. Lees hier verder.
Den Haag – “Verbeteren aanpak van
kindermishandeling”
Staatssecretaris Martin van Rijn van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG en
Augeo gaan samenwerken om de
signalering en aanpak van
kindermishandeling te verbeteren.
Lees hier verder.

Den Haag – “Maatregelen blijven
nodig voor veiliger werk prostituees’
Verdere maatregelen zijn nodig om te
zorgen dat prostituees op een
veiligere en gezondere manier hun
beroep kunnen uitoefenen.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente gaat harder
optreden tegen woonoverlast”
Meldingen van woonoverlast zullen
sneller worden opgepakt. Ook wordt
anoniem melden mogelijk en komt er
meer toezicht achter de voordeur
door de inzet van 25 zogenoemde
interventieambtenaren.
Lees hier verder.
Ede- “Ketenaanpak moet
kinderuitbuiting terugdringen”
Grenzen stellen en perspectief
bieden, dat is het uitgangspunt bij de
aanpak van multiprobleemgezinnen
met een Roma achtergrond.
Lees hier verder.

Den Haag – “Gemeenten verstrekken
minder vergunningen seksbedrijven”
Het aantal seksbedrijven met een
vergunning is de afgelopen jaren fors
afgenomen. In 2014 ging het om 674
seksinrichtingen terwijl dat er in 2006
nog 1127 waren. Lees hier verder.

Noordenveld – “Gemeente, politie, en
horeca pakken overlast aan”
In de weekenden ontstaat ’s nachts
regelmatig een grimmige sfeer. Een
groep jongeren maakt zich onder
invloed van drank en mogelijk drugs
schuldig aan vechtpartijen en
vandalisme. Lees hier verder.

Den Haag – “Minder problematische
jeugdgroepen in Nederland”
Er zijn steeds minder jongeren in
Nederland die zorgen voor overlast,
hinder en criminaliteit. Lees hier verder.

Den Haag – “Jeugdhulp is één grote
proeftuin”
De kinderombudsman constateert in
een rapport dat er te veel
onduidelijkheid is over de taken,
bevoegdheden en aanpak. Hij vreest
dat kinderen die hulp nodig hebben niet
tijdig in beeld zijn. Lees hier verder.

Den Haag – “Kleine ingrepen kunnen
slachtofferondersteuning
verbeteren”
Een paar eenvoudige aanpassingen
kunnen slachtofferondersteuning in
Nederland al verbeteren. Zoals
snellere en meer persoonlijke
communicatie. Lees hier verder.

Rotterdam – “Gemeente richt aandacht
op herhaling bij huiselijk geweld”
Hoewel huiselijk geweld in Rotterdam de
afgelopen jaren sneller wordt
gesignaleerd, vallen daders wel weer in
herhaling. In de helft van alle gevallen is
dat binnen twee jaar. Lees hier verder.

Zaanstreek-Waterland – “Onverwachte
afname huisverboden”
Na een jarenlange stijging, is het aantal
tijdelijke huisverboden in ZaanstreekWaterland plotseling flink afgenomen,
vooral in de gemeente Purmerend.
Lees hier verder.

Lingewaard – “Hulp bij burenruzies
nog nooit zo nodig”
Het aantal burenruzies waar
buurtbemiddeling voor is ingezet is in
Lingewaard en Overbetuwe vorig jaar
opnieuw toegenomen.
Lees hier verder.

Arnhem – “Samenwerking politie en
handhavers onvoldoende”
Handhavers en toezichthouders werken
te weinig samen met wijkagenten om
overlast en verloedering in Arnhem tegen
te gaan. De samenwerking is niet
structureel en duurzaam, de capaciteit
niet toereikend en bestuurlijke sturing
ontbreekt. Lees hier verder.

Publicatie. Nieuw type

In gesprek met: Ferry de Rijcke

veelpleger is slimmer en
flexibel

De politie krijgt steeds vaker te maken
met een nieuw type veelpleger. Zij zijn
flexibeler dan de traditionele
veelplegers in de delicten die zij
plegen. Ook zijn zij mobiel en
opereren niet alleen lokaal, maar ook
regionaal en landelijk. Een succesvolle
aanpak van deze groep begint met
een eenduidige registratie door de
politie, aldus Henk Ferwerda,
directeur van Bureau Beke en docent
op de opleiding ketenregisseur
risicojeugd.
Lees de publicatie hier verder.

Ferry de Rijcke is projectmanager Informatievoorziening bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Ferry richt zich op gegevensuitwisseling en informatie
delen tussen de samenwerkende partners binnen justitie, zorg en lokale
overheid. Lees het interview hier verder

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

Blog. Gegevens uitwisselen:
er kan meer dan u denkt!

Professionals zijn vaak
terughoudender met het uitwisselen
van gegevens over cliënten dan
ouders en jongeren nodig vinden.
Daardoor moeten ze vaker dan nodig
is hun verhaal doen. In het ergste
geval krijgen ze pas hulp als de
situatie al uit de hand gelopen is.
Jolanda van Boven, jurist en docent
op de cursus Informatie uitwisseling in
de veiligheidsketen, gaat in op de
ruimte die de wet biedt om adequaat
op te treden. Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de
oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen
van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw
veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke
relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te
pakken. Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe
u informatie rechtmatig en doelmatig uitwisselt met uw veiligheidspartners.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

