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Prinsjesdag: wat zijn de plannen
van de regering op veiligheid?

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

Voor het eerst presenteert de minister van Veiligheid en Justitie op
Prinsjesdag een Veiligheidsagenda. Voor de periode 2015-2018 biedt de
agenda een overzicht van de doelen waarop politie en justitie zich speciaal
zullen gaan richten. Maar wat zijn nu de belangrijkste plannen van de
regering op het terrein van veiligheid voor de aankomende vier jaar? Het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste
ontwikkelingen in het veiligheidsdomein voor u op een rij.
Lees hier verder.

Agenda.

In gesprek met: Marja Vos

6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2014
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6
maart 2015
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht

Marja Vos is werkzaam als jeugdrechter en is tevens voorzitter van het
team Jeugd van de Rechtbank in Zutphen. Zij richt zich op het vinden van
de juiste aanpak voor risicojongeren. Lees het interview hier verder.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

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
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

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.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Topoverleg over
jihadstrijders in wijken”
De Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick
Schoof overlegt met acht Nederlandse en
drie Belgische burgemeesters over de
terugkeer van jihadstrijders.
Lees hier verder.

Den Haag – “Hulp gemeenten
onmisbaar voor aanpak Jihadisme”
De preventieve aanpak van Jihadisme
op lokaal niveau is essentieel om het
probleem in Nederland en Europa te
kunnen aanpakken. Lees hier verder.

Zoetermeer – “Gemeente pakt
jeugdoverlast- en criminaliteit aan”
Als het aan de gemeente Zoetermeer
ligt, wordt de aanpak van criminele
jongeren geïntensiveerd en
Rijen – “Regiogemeenten betalen nazorg jeugdgroepen integraal aangepakt.
ex-gedetineerden”
Lees hier verder.
De kosten voor nazorg voor exgedetineerden komt vanaf volgend jaar
Voorne Putten – “Gemeenten pakken
op het bordje van de regiogemeenten te huiselijk geweld samen aan”
liggen. Lees hier verder.
De gemeenten op de Zuid Hollandse
eilanden kwamen bij elkaar voor een
Den Haag – “Burgemeester moet exconferentie over de aanpak van
gedetineerden kunnen weigeren”
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lokale politici willen dat gemeenten de
Lees hier verder.
mogelijkheid krijgen om exgedetineerden te weigeren als hun
Den Haag – “Maak van een gevangenis
aanwezigheid zorgt voor
een behandelkliniek”
maatschappelijke onrust.
‘Normale’ gedetineerden krijgen
Lees hier verder.
doorgaans geen intensieve vorm van
behandeling als een TBS. Terwijl deze
Den Haag – “Nieuw meldpunt huiselijk
juist van grote positieve invloed zou
geweld”
kunnen zijn. Lees hier verder.
Door het samengaan van het Steunpunt
Huiselijk Geweld en het Advies- en
Den Haag – “Deadline budgetten
Meldpunt Kindermishandeling ontstaat
jeugdzorg niet gehaald”
een nieuw meldpunt. Lees hier verder.
Jeugdhulporganisaties weten niet
hoeveel geld ze krijgen voor hun werk.
Den Haag – “Op weg naar effectievere
Lees hier verder.
interventies huiselijk en seksueel
geweld”
Rotterdam – “Opvang voor slachtoffers
Het ministerie van VWS heeft onlangs het loverboys”
startschot gegeven voor het
Fier Fryslan en Horizon Jeugdzorg en
stimuleringstraject ‘op weg naar
Onderwijs openen dit najaar een
effectievere interventies huiselijk en
speciale opvang voor slachtoffers van
seksueel geweld’. Lees hier verder.
loverboys in Rotterdam.
Lees hier verder
Den Haag – “Meer rechten voor
slachtoffers”
Amsterdam – “Camera's op
Slachtoffers van delicten krijgen straks bij probleemjongeren”
hun eerste contact met politie en
Enkele groepen jongeren in Amsterdam
Openbaar Ministerie direct alle
Noord zorgen voor veel overlast bij het
informatie over hun rechten.
plaatselijke winkelcentrum en in de wijk
Lees hier verder.
Plan en Gool. Lees hier verder.

Almelo – “Gemeente pakt criminele
jeugdgroep aan”
De gemeente Almelo stelt 88.500
beschikbaar voor extra inzet bij het
bestrijden van een criminele
jeugdgroep. Lees hier verder.
Enschede – “Goed resultaat aanpak
probleemjongeren”
De nieuwe aanpak van jeugdproblematiek in Enschede werpt haar
vruchten af. Een klein jaar nadat in
stadsdeel Zuid gestart werd met de
aanpak, is het aantal hinderlijke
jeugdgroepen met de helft
afgenomen. Lees hier verder.
Den Haag – “Gemeenten onder
toezicht om jeugdzorg”
Staatssecretarissen Van Rijn en
Teeven willen van een kwart van de
jeugdzorgregio’s meer zekerheid over
de continuïteit van jeugdzorg.
Lees hier verder.
Huizen – “Gemeente laat paspoorten
Jihadgezinnen vervallen”
De gemeente Huizen heeft de
paspoorten van vier volwassenen en
zes kinderen vervallen verklaard,
omdat er aanwijzingen bestonden dat
zij voorbereidingen troffen om naar
Syrië af te reizen. Lees hier verder.
Den Haag – “Kabinet versterkt
integrale aanpak jihadisme en
radicalisering”
In Nederland is er geen ruimte voor
haatzaaien of extremisme. De
jihadistische beweging is in alles het
tegenovergestelde van waar onze
democratie voor staat.
Lees hier verder.
Den Haag – “Spieken bij de jeugdzorg
in Denemarken”
Een Nederlandse delegatie brengt een
bezoek aan Denemarken om te zien
wat er te leren valt van de hervorming
van het jeugdzorgstelsel daar.
Lees hier verder.

Publicatie.

In gesprek met: Chris Klomp

Rolmodellen en het risico op
recidive

Chris Klomp is werkzaam als journalist op het gebied van misdaad en
rechtspraak. Hij richt zich ondermeer op de effectiviteit van straffen.
Lees het interview hier verder.

Mentoren, die als rolmodel optreden
voor jonge veelplegers, kunnen
bijdragen aan een positieve
gedragsverandering. Criminoloog Jan
Dirk de Jong onderzocht in opdracht
van de gemeente Amsterdam onder
welke voorwaarden dit kan binnen de
Top600 aanpak. Lees hier verder.

Cursus Inzicht in dwingende
groepsculturen

Blog. Je kunt niet alles
overlaten aan gemeenten
Berith Josefsson is expert jeugdzorg
en kindermishandeling in de nationale
commissie van gezondheid en welzijn,
en lid van enquêtecommissies van het
ministerie van Gezondheid en Sociale
Zaken in Zweden. Berith Josefsson
vertelt over de rol, positie en taken
van de sociaal werker in haar land.
Lees de blog hier verder.

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.

Doe mee.

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

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 2500
leden. Wilt u ook meedoen?
Dan kunt u zich hier aanmelden.
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. 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.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

