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In gesprek met: Berith Josefsson
Berith Josefsson is expert jeugdzorg en kindermishandeling in de nationale
commissie van gezondheid en welzijn en lid van de enquêtecommissies
van het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken in Zweden.
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.
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6
maart 2015
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht
5, 12 februari, 5, 12 en 19 maart 2015
Cursus Big Data in het veiligheidsdomein,
Utrecht
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

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
8 januari 2015 gaat de vierde editie van de opleiding ketenregisseur
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 8 dagen op tot regisseur in
uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van
de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Cursus Inzicht in dwingende
groepsculturen

3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
5, 12, 19 en 26 maart 2015
Opleiding regisseur veelplegers, Utrecht
10 en 11 maart 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,
Utrecht
9, 16, 23 en 30 april 2015
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht

In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief.
Verschillende van deze bewegingen maken zich schuldig aan misstanden
in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling,
bedreiging en zedendelicten. Op 10 en 11 maart 2015 vindt de cursus
Inzicht in dwingende groepsculturen plaats. Op deze cursus leert u hoe u
dwingende groepsculturen herkent , hulp biedt aan (ex)volgelingen van
dwingende groepen en misstanden aanpakt. Meer informatie over het
programma en de docenten van de cursus Inzicht in dwingende
groepsculturen vindt u hier.

Den Haag – “Daling criminaliteit zet
door”
Nederland heeft in de eerste helft van
Noord-Holland Noord – “Aanpak
dit jaar opnieuw minder te maken
loverboyproblematiek”
gehad met criminaliteit. Dat blijkt uit de
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord halfjaarlijkse criminaliteitscijfers van de
voert casusoverleg met de Jeugdzorg Plus politie.
instelling Transferium.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Wijk-GGD’er naast
Groningen – “Rechtbankkamer
wijkagent nodig”
mensenhandel en seksuele uitbuiting”
Net zoals er op elke 5000 inwoners een
De rechtbank Noord-Nederland gaat in
wijkagent werkt, zou er ook een partner
Groningen een mensenhandelkamer
van de GDD en GGZ beschikbaar
vormen, waar alle grote strafzaken op het moeten zijn.
gebied van mensenhandel en seksuele
Lees hier verder.
uitbuiting in de noordelijke provincies
zullen worden behandeld.
Den Haag – “App informatie
Lees hier verder.
uitwisseling hulp- en zorgverleners”
De rijksoverheid heeft een app
Den Haag – “De verwarde mens is terug ontwikkeld die duidelijkheid geeft over
op straat”
de informatie uitwisseling bij signalen
Psychiatrische patiënten zijn steeds meer van kindermishandeling tussen hulp- en
zichtbaar in de wijk, omdat ze vaker thuis zorgverleners.
behandeling of begeleiding krijgen. Maar Lees hier verder.
zijn hun buurtgenoten wel toe aan buren
die zich soms anders gedragen?
Enschede – “Pedo’s huisvesten in eigen
Lees hier verder.
gemeente”
Mensen die een straf hebben
Rotterdam – “Nederlandse jihadisten
uitgezeten voor pedoseksuele
plegen verraad”
handelingen moeten zoveel mogelijk
Mensen die oproepen tot een
worden gehuisvest in hun eigen
gewelddadige strijd of het afreizen naar
gemeente of woonplaats.
oorlogsgebieden om de wapens op te
Lees hier verder.
pakken, plegen verraad.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Aboutaleb gebruikt
grote woorden”
Den Haag – Elektronische detentie
Burgemeester Ahmed Aboutaleb en
verworpen”
wethouder Joost Eerdmans van de
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel
gemeente Rotterdam hebben te grote
invoering elektronische detentie
woorden gebruikt om duidelijk te
verworpen.
maken dat extremisten in de havenstad
Lees hier verder.
niet welkom zijn.
Lees hier verder.
Den Haag – “Brandbrief gemeenten over
cijfers jeugdzorg”
Den Haag – “Noorse criminelen in
De opgaven van de zorginstellingen over Nederlandse cellen”
de jeugdzorg kloppen niet met de
Honderden Noorse criminelen zullen in
gegevens die gemeenten eerder kregen
Nederland hun straf gaan uitzitten. Dat
van het rijk en waar ook het budget voor heeft staatssecretaris Teeven
2015 op is gebaseerd. Lees hier verder.
aangekondigd. Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Gelderland-Midden – “Jihadgangers
in de regio”
In de regio Gelderland-Midden wonen
22 mensen die in de gaten worden
gehouden wegens hun sympathie
voor de strijd van de terroristische
organisatie Islamitische Staat.
Lees hier verder.
Den Haag – “Landelijk beeld
huwelijksdwang en achterlating”
Professionals schatten dat er in ons
land tussen de 674 en 1914
slachtoffers van huwelijksdwang zijn.
Lees hier verder.
Den Haag – “Deense missers
jeugdzorg wijze les”
Doordat gemeenten in Denemarken
veel vrijheid kregen bij de uitvoering
van de jeugdzorg, ontstonden daar na
de decentralisatie grote verschillen in
aanbod en kwaliteit van de zorg.
Lees hier verder.
Twente – “Aantal incidenten huiselijk
geweld blijft stijgen”
Het aantal bij de politie geregistreerde
incidenten van huiselijk geweld in
Twente is tussen 2012 en 2013
opnieuw gestegen.
Lees hier verder.
Amersfoort – “Jihadistenaanpak stelt
raad gerust”
Het overleg bleef geheim, maar de
fractievoorzitters in Amersfoort zijn
tevreden over hoe burgemeester
Bolsius omgaat met de situatie rond
het gezin dat naar Syrië is vertrokken.
Lees hier verder.
Den Haag – “Raad
Kinderbescherming krijgt minder
zaken”
Het aantal gevallen van
kindermishandeling dat door de Raad
voor de Kinderbescherming moet
worden behandeld is de afgelopen
jaren gedaald, blijkt uit de cijfers van
Bureau Jeugdzorg. Lees hier verder.

Publicatie.

In gesprek met: Omar Ramadan

Effectief uit huis geplaatst?

Omar Ramadan is directeur van Radar Advies. Hij adviseert overheden bij het
voorkomen van radicalisering door middel van preventie.
Lees het interview hier verder.

De inzet van het huisverbod hangt
samen met minder herhaling van
huiselijk geweld. Als nieuw huiselijk
geweld plaatsvindt, gaat het
bovendien om een lager aantal
incidenten vergeleken met situatie
waarin geen huisverbod is opgelegd.
Daarmee lijkt het huisverbod een
effectief instrument in de strijd tegen
huiselijk geweld.
Lees de publicatie hier verder.

Blog. Jihadjongeren zijn
proeftuin van de staat
Een vage minister Opstelten van
Veiligheid en Justitie en twee harde
plannen roepen vragen op over
privacy en rechtstaat: het massaal
opslaan van reisgegevens (gestuit in
de Tweede Kamer) en het innemen
van paspoorten door de minister
zonder tussenkomst van de rechter
(hangt nog). Lees de blog hier verder.

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

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. Op 8 mei 2014 gaat de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start waar u leert hoe u
informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw veiligheidspartners.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier.

Publicatie. Informatie uitwisseling in de zorg- en
veiligheidsketen

Handreiking.
Uitvoering jeugdbescherming
en jeugdreclassering
In het nieuwe jeugdstelsel is de
gemeente verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp voor jeugdigen
en het gedwongen kader:
jeugdbescherming en
jeugdreclassering. In deze handreiking
is te lezen welke afspraken
gemeenten met instellingen moeten
maken in aanloop naar het nieuwe
jeugdzorgstelsel.
Lees de publicatie hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Om als gemeente zorg- en veiligheidsproblemen in buurten en wijken gericht
aan te pakken is informatie een cruciale factor. Het is noodzakelijk om te
weten waar de zorg- en veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de
oorzaken zijn voordat deze kunnen worden opgelost. Om een compleet beeld
te krijgen van de zorg- en veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling
met ketenpartners noodzakelijk. Ketenpartners beschikken vaak over
belangrijke relevante informatie die van belang is om de problematiek gericht
aan te pakken. Lees de publicatie hier verder.

Blog. Big Data in het veiligheidsdomein
Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen
effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big Data kan hier een
belangrijke rol in spelen. Lees hier verder.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

