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In gesprek met: Linda Dubbelman
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.
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12
december 2013
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Amersfoort
10 december 2013
Dag van het Veiligheidshuis, Eindhoven
9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2014
Verdiepingsmodules opleiding
beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Amersfoort
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en
10 april 2014
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
25 september, 2, 9 oktober, 6 en 13
november 2014
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Amersfoort

Linda Dubbelman is werkzaam als landelijk jeugdofficier van justitie voor het
Openbaar Ministerie. Zij houdt zich bezig met de aanpak van criminele
jeugdgroepen. Lees het interview hier verder.

Dag van het Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis blijft de komende jaren volop in ontwikkeling. Daarnaast
is ook haar omgeving drastisch aan het veranderen. Hierbij valt te denken aan
de regionalisering van de Veiligheidshuizen, bezuinigingen rijksbreed en bij
diverse partners, de herziening van de gerechtelijke kaart, de wijzigingen in
het politiebestel en de decentralisatie van de jeugdzorg.
Op 10 december 2013 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid de Dag van het Veiligheidshuis waar we met elkaar bespreken hoe
het Veiligheidshuis van de toekomst eruit moet zien.
Meer informatie over het programma en de sprekers van de Dag van het
Veiligheidshuis vindt u hier.

Publicatie. Aanpak veelplegers
Een zucht en een snelle blik van verstandhouding. Dat zagen we toen we aan
de teams van de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden vroegen naar
voorbeelden van de lastigste veelplegers. We vroegen ons af wat er schuil
ging achter deze reactie. Waarom is het zo taai om de levens van deze
mensen weer op de rails te krijgen? Waarmee kampen de professionals als ze
samenwerken over de grenzen van zorg en justitie? En wat vraagt het van hen
om bezig te zijn met de lastigste doelgroep? Tijdens een driejarig
actieonderzoek naar de aanpak van veelplegers vonden we antwoorden op
deze vragen. Lees de publicatie hier verder.

Nieuws uit het land
Amersfoort – “Burgemeesters
undercover voor veiligheid”
Negen burgemeesters hebben een dag
undercover meegelopen met diverse
hulpverlenende instellingen in
Amersfoort. Lees hier verder.
Den Haag – “Veilig verder na huiselijk
geweld”
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht willen een nieuwe aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze aanpak presenteren ze aan Rabin
Baldewsingh, wethouder in Den Haag.
Lees hier verder.
Utrecht – “Structurele inzet mobiele
teams kindermishandeling”
De Forensische Polikliniek
Kindermishandeling heeft besloten om de
combinatie van forensisch arts en
verpleegkundige bij vermoedens van
kindermishandeling structureel in te
zetten. Lees hier verder.
Twenterand – “Opstelten positief over
project Flashback”
Volgens de bewindsman zorgt het project
Flashback ervoor dat jongeren, die in een
groep overlastgevend gedrag vertonen,
niet verder in de problemen raken.
Lees hier verder.

Gouda – “Hoe voorkom je criminaliteit
bij meiden”
Steeds meer meisjes en vrouwen
komen in aanraking met politie en
justitie. Toch is veel criminologisch
onderzoek vooral gericht op mannen.
Lees hier verder.

Almere – “Regionale aanpak
criminaliteit”
Het Veiligheidshuis Almere krijgt een
regionaal karakter en gaat daarmee
ook het Veiligheidshuis Flevoland
heten.
Lees hier verder.

Zoetermeer – “Flinke stijging
huisverboden”
De burgemeester van Zoetermeer heeft
vorig jaar 45 huisverboden opgelegd.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Gemeenten en
verzekeraars bundelen krachten in
wijken”
Gemeenten en zorgverzekeraars
zoeken elkaar steeds vaker op, om
problemen vroeg te signaleren en de
kosten van zorg te drukken.
Lees hier verder.

Utrecht – “Fors minder probleemjongeren”
Het aantal groepen met probleemjongeren in de stad Utrecht is het
afgelopen jaar bijna gehalveerd.
Lees hier verder.
Den Haag – “Hellend vlak van
stadsverbod niet gekeerd”
Niet de staat maar de gemeenten zijn
primair verantwoordelijk voor de
opvang van ex-gedetineerden die zelf
geen huis kunnen vinden.
Lees hier verder.
Utrecht – “Jeugdzorg financieel
kwetsbaar naar gemeenten”
Een aanzienlijk deel van de zorg voor
jeugd gaat per 1 januari 2015 financieel
kwetsbaar over naar de gemeenten.
Lees hier verder.

Den Haag – “Ministerie anticipeert met
casusoverlegsysteem op decentralisatie
jeugdzorg”
Het nieuwe Geïntegreerd Casusoverleg
Ondersteunend Systeem GCOS van het
ministerie van Veiligheid en Justitie is al
volop in gebruik.
Lees hier verder.

Utrecht – “Einde stijging aantal
meldingen kindermishandeling”
Er is een einde gekomen aan de
jarenlange stijging van het aantal
telefoontjes dat het meldpunt
kindermishandeling (AMK) jaarlijks
binnenkrijgt.
Lees hier verder.

Arnhem – “Gemeente investeert in
aanpak huiselijk geweld”
De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5
ton extra in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Hoe voorkom je
huisuitzettingen?”
In 2012 vonden er in de sociale
huursector 6750 uitzettingen plaats,
tien procent meer dan in 2011.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Jeugdzorg dikt
rapportages nogal eens aan”
Hulpverleners uit de jeugdzorg en
gezinsvoogden leveren rapportages
aan die onder de maat zijn.
Lees hier verder.
Nijmegen – “Jeugdzorg kan kwart
goedkoper”
De jeugdzorg in Nederland kan veel
effectiever, efficiënter en daarmee
minstens een kwart goedkoper. Dat
stelt de Nijmeegse hoogleraar
speciale kinder- en jeugdzorg Jan
Willem Veerman.
Lees hier verder.
Almere – “Kliniek experimenteert
met smartphone voor tbs'ers op
verlof”
Tbs'ers uit de Oostvaarderskliniek in
Almere die op onbegeleid verlof
mogen, kunnen een smartphone
meekrijgen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Gevangenis niet zo
sober”
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid
en Justitie zegt dat de gevangenissen
niet zo sober worden als de Raad voor
Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming voorspiegelt.
Lees hier verder.

Blog. Niemand gebruikt

In gesprek met: Jack Mikkers

kennis van de straatagent

Jack Mikkers is burgemeester van de gemeente Veldhoven. Hij is
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in
de gemeente Veldhoven. Lees het interview hier verder.

De politieleiding gebruikt de straat
ervaringen niet om de kwaliteit van
het werk te vergroten. De politie
werkt verplicht ‘informatiegestuurd’
en dus ‘top-down’. Op basis van een
cijfermatig model dat ‘rationele
keuzes’ op basis van analyses maakt.
Dat betekent dat agenten tijdens
‘projectweken’ de opdracht krijgen
om parkeerontheffingen te
controleren, of taxi’s, of
overvalroutes af te lopen, of
veelplegers. Lees de blog hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Publicatie. Het
Veiligheidshuis en de aanpak
van veelplegers
Veelplegers hebben een groot
aandeel in de gepleegde criminaliteit
en ervaren overlast. Het
Veiligheidshuis speelt een belangrijke
rol in de aanpak van deze
stelselmatige daders. De
decentralisaties in het sociale domein
vormen een kans om deze
stelselmatige daders effectief aan te
pakken onder regie van de gemeente.
domein. Lees de publicatie 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 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 en de docenten van de opleiding
ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Video. Jeugdcriminaliteit

Blog. Positieve veiligheid
als nieuw begrip
Afgelopen week heb ik twee dagen
als voorzitter een groep
wetenschappers in bedwang
gehouden, terwijl zij elkaar in de
haren vlogen of ondersteunden in het
zoeken naar een nieuwe dialoog over
veiligheid. Lees de blog hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Wie is er verantwoordelijk te houden voor het criminele gedrag van kinderen?
Vooral de ouders of zijn er meer schuldigen? En wat moet er gebeuren om de
misdaden te voorkomen? Strenge straffen voor kinderen bijvoorbeeld, zoals
jeugddetentie en veroordelen via het volwassenenrecht. En als we het dan
toch over meerderjarigen hebben: kunnen we de ouders ook strafbaar stellen
voor de misdaden van hun kinderen? Bekijk de video hier.

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

