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In gesprek met: Peter Wiekenkamp
Peter is sinds 2007 werkzaam als algemeen directeur van Ecart en is tevens
docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd. Hij is bedreven in het
opzetten van samenwerkingsverbanden rond risicojeugd onder gemeentelijke
regievoering. 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.
27 september en 11 oktober 2012
Cursus Kernbeleid Veiligheid
Amersfoort
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
7, 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart
2013
Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Utrecht

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg

Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de jeugdzorg meer
en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel staan
beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”.
Voor de concrete invulling geeft het rijk grote beleidsvrijheid aan gemeenten.
Op 8 en 15 november 2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid de tweedaagse cursus Inzicht in de Jeugdzorg. Deze cursus leidt u
in 2 dagen op tot regisseur van de jeugdzorg. Meer informatie over het
programma en docenten van de cursus vindt u hier.

Stappenplan. Samenwerking rond jeugdzorg
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een
stappenplan opgesteld die gemeenten ondersteunt bij de samenwerking rond
jeugdzorg. Lees het stappenplan hier.

Publicatie. Minder ernstig Vaker gestraft
‘Minder ernstig Vaker gestraft’ is een onderzoek naar de aard en kwalificatie
van jeugdcriminaliteit. In dit onderzoek is nagegaan welke concrete delicten
jeugdigen plegen en of dit andere handelingen zijn dan tien jaar geleden.
Lees het onderzoeksrapport hier.

Nieuws uit het land
Hardenberg – “Gemeente sluit aan bij
Veiligheidshuis IJsselland”
De gemeente Hardenberg sluit zich aan
bij het Veiligheidshuis IJsselland. Dat
heeft de gemeente Hardenberg deze
week besloten. Lees hier verder.
Den Haag – “Een regeling voor sociaal
domein”
Eén regeling voor het sociaal domein,
waarin werken naar vermogen,
begeleiding en jeugdzorg zijn
geïntegreerd en waarbij ook wordt
gekeken naar samenhang met passend
onderwijs. Lees hier verder.
Limburg – “Mensenhandelaren ronselen
gehandicapten “
De politie gaat zorginstellingen wijzen op
de praktijk van mensen- handelaren, die
verstandelijk gehandicapte meisjes
ronselen. Bij de politie zijn gevallen
bekend waarbij deze meisjes werden
ingezet als prostituee. Lees hier verder.
Den Haag – “Werkloosheid allochtone
jongeren dramatisch probleem”
De werkloosheid onder allochtone
jongeren van 15 tot 25 jaar neemt in snel
tempo toe. Terwijl de werkloosheid
onder autochtone jongeren in het eerste
kwartaal van dit jaar naar 10 procent
steeg, nam die onder allochtone
leeftijdsgenoten toe van 22 tot 29
procent. Lees hier verder.
Utrecht – “Nieuwe aanpak
probleemgezinnen werkt”
Het werkt, de EOG-aanpak voor ernstig
overlastgevende gezinnen. Wat bepaalt
het succes? Lees hier verder.
Eindhoven – “Gemeente betrekt meer
partijen bij aanpak loverboys”
Er moeten meer partijen betrokken
worden bij de aanpak van jeugdprostitutie en loverboys in Eindhoven.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Gemeente vraagt hulp
voor opvang slachtoffers”
Burgemeester Eberhard van der Laan
van Amsterdam heeft zijn collega's van
16 omliggende gemeenten om hulp
gevraagd bij de opvang van slachtoffers
van mensenhandel. Lees hier verder.
Utrecht – “Veel schoolverzuim onder
Roma-jongeren”
Kinderen uit Roma-gezinnen spijbelen
naar verhouding veel vaker dan andere
jongeren. Het aantal Roma-jongeren
dat de laatste jaren het voortgezet
onderwijs met diploma heeft verlaten,
valt laag uit. Lees hier verder.
Amsterdam – “Gemeente kiest voor
lik-op-stuk”
In Amsterdam zitten 150 van de 600
ergste jonge criminelen vast. In Utrecht
hebben 600 leden van overlastgevende
en criminele jeugdgroepen een
waarschuwingsbrief gekregen. Beide
steden willen overlast en criminaliteit
van jongeren terugdringen door middel
van een lik-op-stuk-beleid. Lees hier
verder.
Leeuwarden – “Gezamenlijke aanpak
kindermishandeling”
Politie, justitie en de zorgsector gaan
samenwerken in de strijd tegen kindermishandeling. Friesland en ZuidKennemerland zijn aan- gewezen als
'proeftuin' om tot een betere aanpak te
komen. Lees hier verder.
Den Haag – “Verspilling bij hulp aan
probleemgezinnen”
Elk jaar wordt 2,5 miljard euro verspild
in de hulpverlening aan gezinnen met
meerdere problemen. Dat is een kwart
van de 10 miljard die daaraan op gaat.
Lees hier verder.
Tilburg – “Taakstraf voor overlast”
Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg
start met taakstrafzittingen voor
mensen die zich tijdens de kermis
misdragen. Lees hier verder.

Dordrecht – “Betere registratie
huiselijk geweld”
Door betere registratie behandelt het
Veiligheidshuis ZHZ steeds meer
gevallen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Lees hier verder.
Almelo – “Alle jonge verdachten
eerst naar psycholoog”
Verdachten van 16 tot 23 jaar worden
in Almelo en Groningen gescreend om
te bepalen of ze in het jeugdstrafrecht
of in het volwassenenstrafrecht
thuishoren. Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente pakt
draaideurcriminelen aan”
Met een 'persoonsgerichte aanpak'
gaat Rotterdam proberen zo'n 400
veelplegers van zware geweldsmisdrijven op het rechte pad te
krijgen. Lees hier verder.

Utrecht – “Jeugdzorg kan loverboy
problematiek beter melden”
Vanuit de jeugdzorg wordt nog
nauwelijks melding gedaan van loverboy problematiek. Daarom gaan er in
zes regio’s een pilot van start om het
signaleren en melden te verbeteren.
Lees hier verder.
Enschede – “Gemeente breidt succes
van wijkcoaches uit”
Enschede gaat in de hele stad
wijkcoaches inzetten als ‘sociale
huisarts’ om multi-probleemgezinnen
vooruit te helpen. Lees hier verder.
Den Haag – “Jaarlijks 7,7 miljoen
beschikbaar voor Veiligheidshuizen”
Minister Opstelten stelt jaarlijks 7,7
miljoen euro beschikbaar aan
gemeenten. De bijdrage is bedoeld
voor de basisfaciliteiten en de kosten
die voortkomen uit de samenwerking
in de veiligheidshuizen. Lees hier
verder.

Blog: Hans Visser: hoe
kinderen verdwalen in de
jeugdzorg

Video.

Het is een doolhof geworden, de
Jeugdzorg. Of gemeenten ouders en
kinderen sneller en beter gaan helpen
is een grote vraag. En wie heeft de
eindverantwoordelijkheid voor deze
transitie? Lees de blog hier verder.

Instrument. Interventiematrix jeugdgroepen
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft de
interventiematrix jeugdgroepen
ontwikkeld die een overzicht geeft
welke interventies ingezet kunnen
worden in de aanpak van
problematische jeugdgroepen.
Lees hier verder.

Aflevering van Spraakmakende Zaken over gevallen van extreme kindermishandeling. Wat gebeurd er na een melding van kindermishandeling? Is er
voldoende gespecialiseerde zorg voor een mishandeld kind? Hoe kan
kindermishandeling op zo'n grote schaal voorkomen in ons land? Hoe veilig of
onveilig zijn onze kinderen achter de voordeur van het ouderlijk huis? En wat
moet er gebeuren? Bekijk hier de video.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Trends bij aanpak
jeugdcriminaliteit.
De afgelopen jaren leren gemeente
en politie geleidelijk aan hoe de
criminaliteit gepleegd door jongeren
beter is te bestrijden. Zes trends
kenmerken deze handhaving.
Lees hier verder.

Adviezen aanpak
jeugdcriminaliteit.
Het kan een groot probleem zijn: de
criminaliteit gepleegd door jongeren.
Hoe pak je dit aan als gemeente? 4
adviezen van criminoloog en
bestuurskundige Eric Bervoets.
Lees hier verder.

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
Regard 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.

Terugblik. Actualiteitencollege Risicojongeren
Op 26 juni 2012 vond het Actualiteitencollege risicojongeren plaats waarin
het vinden van de juiste aanpak voor criminele jeugdgroepen en licht
verstandelijke gehandicapten centraal stond. Het verslag van de bijeenkomst
vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

