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In gesprek met: Saartje Sondeijker, onderzoeker
bij SmartAgent en spreker op de Nationale Jeugdzorgdagen.
Saartje is in 2009 gepromoveerd op transitiemanagement aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam bij het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT).
Haar promotie onderzoek gaat over het aanjagen van beweging in vastgelopen
systemen. 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

Nationale Jeugdzorgdagen

Agenda.
6, 15 en 29 november 2012
Regionale bijeenkomsten
Veiligheidshuizen, Amsterdam, Zwolle
en Eindhoven
8 en 15 november 2012
Cursus Inzicht in de Jeugdzorg, Utrecht
29 en 30 november 2012
Nationale Jeugdzorgdagen, Utrecht
30 en 31 januari 2013
Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en
Jeugdcriminaliteit, Nijmegen
1 februari 2013
Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en
loverboys, Nijmegen
7, 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart
2013
Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Utrecht

Met de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk
voor de zorg van de jeugd. Het nieuwe stelsel voor de zorg voor de jeugd moet
een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Tegelijkertijd legt het rijk de gemeenten een
forse efficiëntiekorting op. Op donderdag 29 en 30 november 2012 organiseert
het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de Nationale Jeugdzorgdagen waar
u van experts van binnen en buiten de jeugdzorg hoort hoe uw gemeente de
nieuwe jeugdzorg organiseert met minder (financiële) middelen.
Meer informatie over het programma en de sprekers op de Nationale
Jeugdzorgdagen vindt u hier.

Publicatie. 1 gezin 1 plan 1 regisseur aanpak van
multi-probleemgezinnen
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze
samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen
niet adequaat worden aangepakt en er elk jaar 2,5 miljard euro wordt verspild
in de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen.
Lees de publicatie hier verder.

Amsterdam – “Criminoloog houdt
professionals spiegel voor”
"De wereldvreemdheid waarmee we
Rotterdam – “Aan de slag met toekomst jeugdcriminaliteit proberen aan te
jeugdbescherming en jeugdreclassering” pakken, dat staat centraal in mijn hele
Hoe kunnen gemeenten in de toekomst
boek", aldus Eric Bervoets.
omgaan met de verantwoordelijkheid
Lees hier verder.
voor kwalitatief hoogwaardige
jeugdbescherming en jeugdreclassering? Den Haag – “politie maakt top-50
Lees hier verder.
criminelen”
De politie in Den Haag heeft een lijst
Stadskanaal – “Burgemeester spreekt
van vijftig criminelen opgesteld die een
probleemjongere”
belangrijke rol spelen in de criminaliteit
De gemeenten Stadskanaal en
in de Haagse Schilderswijk en Transvaal.
Vlagtwedde hebben een zeer succesvolle Lees hier verder.
aanpak van jeugdbendes ontwikkeld. Een
persoonlijke benadering, waarbij de
Sneek – “Politie trekt lering uit
burgemeester zelf met de jongeren aan
moordzaak”
tafel zit. Lees hier verder.
De politie trekt lering uit de gang van
zaken rond de moord op Aswintha
Gouda – “Hoe sluiten we aan bij ouders Dijkstra in Sneek. Vooral de
die niet willen? ”
communicatie tussen de
Het valt niet altijd mee om ouders van
hulpverleningsinstanties en politie en
delinquente jeugd te bereiken. En als ze
justitie moet beter. Lees hier verder.
bereikt zijn, om ze te motiveren om naar
hun eigen positie als ouder te kijken.
Den Haag – “12-min maakt doorstart
Lees hier verder.
in 2013 en 2014”
De begeleiding door Bureau Jeugdzorg
Den Haag – “Miljoenen voor
van 12-minners die in aanraking zijn
invoeringskosten jeugdzorg”
gekomen met de politie krijgt een
Gemeenten krijgen in 2013 € 15,75
nieuwe impuls. Lees hier verder.
miljoen aan invoeringsmiddelen voor de
decentralisatie jeugdzorg.
Amsterdam – “Gemeente houdt broers
Lees hier verder.
en zussen Top 600-jongeren in de
gaten”
Roosendaal – “Extra opvangplaatsen “
De gemeente Amsterdam houdt broers
Susan Rose, de nieuwe vestiging van
en zussen van Top 600-jongeren
Safegroup, stelt geleidelijk steeds meer
nauwlettend in de gaten. Onderzoek en
kamers beschikbaar aan slachtoffers van hulp moeten voorkomen dat ook zij op
huiselijk geweld. Op dit moment gaat het het criminele pad komen.
om zeven extra kamers die bezet mogen Lees hier verder.
worden. Lees hier verder.
Arnhem – “Veiligheidshuis’ moet
Tiel – “Workshops veiligheid voor
overvallen voorkomen”
inwoners”
Het Veiligheidshuis, de organisatie die
Om inwoners en andere belangstellenden groepen jongeren in de stad
voor te lichten over hoe er in de
nadrukkelijk volgt om te voorkomen dat
gemeente Tiel aan veiligheid gewerkt
ze in de criminaliteit terechtkomen, kan
wordt, houdt de gemeente twee
vanaf 2013 rekenen op een jaarlijkse
bijeenkomsten met workshops.
bijdrage van 279.000 euro uit het
Lees hier verder.
gemeentefonds. Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Arnhem – “Gemeente schiet
bedreigde vrouwen te hulp”
De gemeente Arnhem wil niet dat
slachtoffers van huiselijk geweld die
gevaar lopen, op straat komen te
staan. Lees hier verder.
Roosendaal – “Bewoners gaan zich
steeds veiliger voelen in de wijk”
Het bewonersplatform is onlangs
begonnen met buurtpreventieteams
in de straten Saskiadonk en
Suzannadonk. "Wij willen
preventieteams in heel de wijk en
roepen bewoners op om mee te
doen". Lees hier verder.
Hengelo – “Aanmoedigingsprijs voor
aanpak jeugdgroepen”
De gemeente Hengelo doet het goed
op het gebied van de aanpak van
problematische jeugdgroepen volgens
het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorg naar
gemeenten enorm risico”
Het plan om de jeugdzorg van de
landelijke overheid naar de
gemeenten over te hevelen is een
enorm risico voor de betrokken
kinderen, aldus Kinderombudsman
Marc Dullaert. Lees hier verder.
Maastricht – “Jongerenbuurtbemiddeling”
Tien jongeren gaan in Maastricht aan
de slag als jongerenbuurtbemiddelaar voor Welzijnsorganisatie
Trajekt . Lees hier verder.
Utrecht – “Onvoldoende kennis over
eerwraak”
Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk
werk, Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) en het
Steunpunt Huiselijk Geweld hebben
onvoldoende deskundigheid op het
gebied van eergerelateerd geweld,
aldus Petra Snelders.
Lees hier verder.

Blog: Folkert Jensma:
Verspilling is een kenmerk van
de strafrechtpraktijk
Sommige journalistieke vragen
leveren altijd wat op. Vorig weekend
had RTL Nieuws beet. Desgevraagd
legde het Centraal Justitieel
Incassobureau uit dat in de afgelopen
vijf jaar tienduizend veroordeelden
niet zijn gestraft wegens verjaring. Zij
bleken definitief onvindbaar. Althans,
ze waren stilletjes verhuisd, tijdelijk
geëmigreerd of anderszins tactisch
afwezig als de politie langskwam.
Lees de blog hier verder.

In gesprek met: Henk Korvinus, hoofdofficier en
landelijk portefeuillehouder jeugd
Henk is werkzaam als hoofdofficier bij het arrondissement Den Haag en
landelijk portefeuillehouder jeugd. Hij houdt zich met name bezig met de
strafrechtelijke aanpak van criminele jongeren. Lees het interview hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Project. Columbus
In gesprek met Willy Vandamme over
het project Columbus, een innovatief
en vooruitstrevend experiment in
België om door middel van positieve
heroriëntering de instroom van
gezinnen in de Bijzondere Jeugdzorg
te reduceren evenals de wachtlijsten
die hier een gevolg van zijn.
Lees hier verder.

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 7 februari
2013 gaat de 6-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start. Deze
opleiding leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten en
inschrijven vindt u hier.

Website voor de jeugd

Video.

Op de website www.voordejeugd.nl
vindt u informatie over de transitie én
transformatie van het oude naar het
nieuwe jeugdzorgstelsel. De website
is een initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), het ministerie van Veiligheid
en Justitie (V en J) en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De website is bedoeld voor iedereen
die professioneel betrokken is bij de
uitvoering van de stelselwijzing jeugd.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

De ervaringen van jongeren zijn van het grootste belang bij de transitie én
transformatie van het oude naar het nieuwe jeugdzorgstelsel waarin
participatie, eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en het sociale netwerk
van jeugdigen en hun omgeving een grote rol spelen. Bekijk hier het interview
met Marcel René Bamberg voorzitter NJR, de landelijke koepelvereniging van
jongeren(organisaties), over hoe het jeugdzorgstelsel van de toekomst eruit
moet komen te zien. Bekijk de video hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

