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In gesprek met: Anton Wildoer
Anton, ketenregisseur van het Veiligheidshuis West-Friesland, over de opzet,
visie een aanpak van het Veiligheidshuis in de regio West-Friesland.
Lees het interview hier verder.

Nationale Jeugdzorgdagen
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.
1, 8, 15, 20, 29 november en 6
december 2012
Opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid
Utrecht
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
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.

Prinsjesdag 2012: wat zijn de plannen rond
veiligheid voor aankomend jaar?
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste plannen op
het gebied van veiligheid voor u op een rij. Opbouw van de nationale politie
voor een veiliger Nederland. Aanpak van criminele jeugdgroepen. Vergroting
van de slagkracht bij incidenten en rampen. Sterker optreden tegen
georganiseerde criminaliteit. En de aanpak van cybercrime. Lees hier verder.

Publicatie. Minder Stoornis en delict
Bij de aanpak van patiënten met ernstig psychische aandoeningen moet de
stoornis in plaats van het delict leidend zijn. Dit staat in het advies ‘Stoornis en
delict’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
Lees het rapport hier verder

Den Haag – “Problemen woonwagencentra niet langer negeren”
Woonwagenbewoners moeten net zo
Den Haag – “Nieuwe campagne tegen
worden aangepakt als mensen uit
huiselijk geweld”
andere bevolkingsgroepen. Gemeenten
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van en instanties moeten niet van de
Zanten (Volksgezondheid) en minister Ivo problemen op woonwagencentra
Opstelten (Veiligheid en Justitie) lanceren wegkijken. Lees hier verder.
vandaag een nieuwe publiekscampagne
waarin aandacht wordt gevraagd voor
Katwijk – “Pilot Nazorg exalle vormen van huiselijk geweld. Lees
gedetineerden”
hier verder.
Een tussentijdse evaluatie van de pilot
Nazorg ex-gedetineerden laat na 1 jaar
Den Haag – “Opstelten wil bij geweld
goede resultaten zien. Van de 51
drugs- of alcoholtest mogelijk maken”
bezochte gedetineerden is niemand
Verdachten van geweldsmisdrijven
teruggevallen in detentie. Lees hier
kunnen straks worden verplicht mee te
verder.
werken aan onderzoek om gebruik van
drugs of alcohol vast te stellen. Lees hier Den Haag – “Vrouwenopvang zit
verder.
overvol”
Het lukt de vrouwenopvang niet meer
Amsterdam – “Jonge slachtoffers
om zowel slachtoffers van huiselijk
mogelijk ook zelf dader”
geweld als van mensenhandel onderdak
Jonge slachtoffers van geweld hebben
te bieden. Het tekort aan beschikbare
een verhoogd risico zelf ook dader te
bedden is zo nijpend, dat de
worden. Ze vertonen duidelijk meer
verschillende groepen vrouwen in nood
risicogedrag dan jongeren die geen
met elkaar om de schaarse plekken
slachtoffer waren. Het gaat om zaken
concurreren. Lees hier verder.
zoals spijbelen, drugsgebruik en
wapenbezit, dat kan leiden tot
Arnhem – “Release nieuwe
(toekomstig) daderschap. Lees hier
schietgame: jeugdoverlast daalt”
verder.
Waar is de hangjongere? In Arnhem is
de overlast door jeugdgroepen sterk
Enschede – “Gemeente zet wijkcoaches
afgenomen. Met dank aan games en
in”
internet. Lees hier verder.
De inzet van wijkcoaches in de
Enschedese wijk Velve-Lindenhof heeft
Almelo – “Proef
de situatie van probleemhuishoudens
adolescentenstrafrecht”
aanzienlijk verbeterd. Dat blijkt uit
In Almelo is een proef met
onderzoek van de Universiteit Twente
adolescentenstrafrecht begonnen. Met
naar de effecten van de pilot 'Achter de
het proefproject wil staatssecretaris
Voordeur'. Wijkcoaches worden nu in de Fred Teeven alvast invulling geven aan
hele gemeente ingezet. Lees hier verder. het nieuw in te voeren adolescentenstrafrecht. Lees hier verder.
Amsterdam – “De buurtregisseur gaat
ten onder aan zijn eigen succes”
Arnhem – “Overlast door hangjeugd
Niet streven naar grootschalige
sterk afgenomen”
betrokkenheid van burgers bij
De overlast door jongeren op straat in
politiewerk, maar een lichtere vorm van
Arnhem is fors afgenomen. Dat stelt het
buurtregie, oftewel 'buurtregie met
Veiligheidshuis in de Gelderse
mate'. Lees hier verder.
hoofdstad. Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Den Haag – “Beroepscode jeugdzorgwerker is kompas in complexe
sector”
Voor het eerst is er een beroepscode
voor de Jeugdzorgwerker, zo laat de
Nederlandse Vereniging voor
Maatschappelijk Werkers (NVMW)
weten. Lees hier verder.
Rotterdam – “Keihard tegen
overvallen”
Minister Opstelten heeft het startschot gegeven voor de campagne
‘Keihard tegen overvallen'. Lees hier
verder.
Arnhem – “Nieuw tv-programma
over criminaliteit en veiligheid”
Dossier GLD is een ambitieus
programma, dat gaat over
criminaliteit en veiligheid. Met
reconstructies van ernstige, niet
opgeloste misdrijven in de provincie.
Lees hier verder.
Den Haag – “Bureau Halt
reorganiseert door financiële
problemen”
Het Bureau Halt verkeert in financiële
problemen en gaat reorganiseren.
'Een herstructurering', aldus het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees hier verder.
Hen Haag – “Pans: Jeugdwet is een
koude douche”
De concept-Jeugdwet is ter
consultatie het land in gestuurd. Dit
wetsontwerp is een koude douche
geworden, aldus VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans. Lees hier
verder.
Hoorn – “Strakke regie lokale
jeugdzorg scoort”
Strakke regie en nauwe
samenwerking van lokale zorg- en
hulpverleners werken om multiprobleemgezinnen weer op de rit te
krijgen. Lees hier verder.

Column: Hans
Werdmölder: Werkmeester
krijgt ze wel aan de slag

“Anders dan veel welzijnswerkers
slagen werkmeesters er wel in
'kansloze' jongeren te laten werken.
Gebruik hun vakmanschap.“
Lees de column hier verder.

Video.

Aan het woord is Henk Ferwerda criminoloog en directeur van bureau Beke,
de initiatiefnemer en ontwikkelaar van de shortlistmethodiek om
problematische jeugdgroepen in beeld te brengen en aan te pakken.
Bekijk de video hier.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Blog: Folkert Jensma:
Wanneer is een verdachte
(wel) ontoerekeningsvatbaar?
De Noorse rechtbank vond massamoordenaar Anders Breivik
toerekeningsvatbaar. Tegelijk vinden
velen zijn gedrag zo afwijkend dat hij
wel gestoord ‘moet’ zijn.
Lees de blog hier verder.

Doe mee.
De LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ is
een ontmoetingsplaats waar
professionals die betrokken zijn bij
het Veiligheidshuis kennis en
ervaringen kunnen delen en op deze
wijze van elkaar kunnen leren.
De groep telt inmiddels meer dan
1300 deelnemers. Wilt u ook
meedoen?
Dan kunt u zich hier aanmelden.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 in La Vie
in Utrecht. 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.

Publicatie. Ketenen of ontketenen?
Gemeenten moeten alleen met ketensamenwerking beginnen als aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat blijkt uit onderzoek "Ketenen of
ontketenen?" van Diana Vonk.
Lees het rapport hier verder.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

