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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 november 2012 
Dag van de Jeugdzorg, Utrecht 
 
30 november 2012 
Masterclass 1 gezin 1 plan 1 regisseur, 
Utrecht 
 
7, 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 
2013 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
 

In gesprek met: Annemieke de Winter, coördinator 

van het Veiligheidhuis Maas en Leijgraaf 
Annemieke, werkzaam als coördinator van het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, 
over de nazorg van uitbehandelde tbs’ers die terugkeren in de samenleving. Lees 
het interview hier verder. 

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. 
 

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 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. 
 

Publicatie. Samenwerking in het Veiligheidshuis 

Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van justitie, zorgpartijen, 
reclassering en gemeente. Het zorgt voor een gecoördineerde aanpak van 
(criminele) jongeren, veelplegers en mensen die betrokken zijn bij huiselijk 
geweld. Het idee is dat de partners samen meer impact hebben op de 
problematiek dan ieder apart. Ze vullen elkaar aan. Maar onderlinge verschillen 
maken dat samenwerking niet eenvoudig is. Lees het artikel hier verder. 
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Amsterdam – “Kwart van Top 600 zit 
vast” 
Pakweg een kwart van de 600 
zwaarste jonge criminelen van 
Amsterdam zit op dit moment vast. 
Om precies te zijn: 161. Lees hier 
verder. 
 
Rotterdam – “Pilot ZSM” 
Het Openbaar Ministerie is in 2011 
gestart met pilots voor ZSM (Zo 
Spoedig, Selectief, Slim, Samen en 
Simpel mogelijk). Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Therapie voor hele 
gezin probleemjongere” 
Niet alleen de criminele jongere 
helpen, maar het hele gezin therapie 
aanbieden. Dat is de basis van de 
‘Amerikaanse gezinstherapie’ die 
steeds meer probleemjongeren in 
Nederland op het rechte pad probeert 
te krijgen en te houden. Lees hier 
verder. 
 
Tilburg – “Sneller actie bij melding 
seksgeweld” 
Het Steunpunt Huiselijk Geweld 
Midden-Brabant gaat meldingen van 
seksueel geweld beter en sneller 
aanpakken. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Jeugdstrafrecht beter 
voor 18-24 jarigen” 
Jonge volwassen criminelen hebben er 
meer aan als zij volgens het 
jeugdstrafrecht worden berecht. Lees 
hier verder. 
 
Almere – “Inbraakaanpak moet 
landelijk” 
De campagne '112, daar pak je 
inbrekers mee' moet landelijk worden 
uitgerold. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kind vaker voor de 
geboorte al onder toezicht” 
De laatste jaren worden steeds vaker 
verzoeken gedaan om ongeboren 
kinderen onder toezicht te stellen. 
Lees hier verder. 

Almere – “Gemeente koppelt 
bestanden voor veldwerkers” 
Door het invoeren van een grote 
hoeveelheid gegevens over 
inwoners van Almere in een grote 
database, wil de gemeente sneller 
zicht hebben op problemen in 
wijken. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Wasstraat-actie 
Veiligheidshuis succesvol!” 
Op 24 en 25 mei vond de Wasstraat 
'een veiliger Openbaar Vervoer, een 
Veiliger Amsterdam' plaats. Lees 
hier verder. 
 
Den Haag – “Extra aandacht voor 
kindermishandeling buiten gezin” 
Extra aandacht voor signalen van 
kindermishandeling buiten het gezin 
of de school kan helpen bij de 
aanpak van kindermishandeling. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeenten hebben 
regie bestrijding loverboys” 
Gemeenten spelen een cruciale rol 
bij het bestrijden van loverboys, 
maar veel bestuurders zijn zich er 
onvoldoende van bewust dat er ook 
binnen hun gebied meisjes worden 
geronseld. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Grotere pakkans 
overvallers door nieuw 
videosysteem” 
Het nieuwe systeem Live View zorgt 
ervoor dat de politie via 
bewakingscamera's direct kan 
meekijken tijdens een overval op 
een winkel of horecaonderneming. 
Lees hier verder. 
 

Maarsen – “Jeugdzorg organiseer je 
niet achter de tekentafel” 
De G32 kwam onlangs met een plan 
om de Jeugdzorg te organiseren. Dit 
ins Blaue hinein, zonder het 
benoemen van de huidige 
problemen. “Dat is zorgelijk.”  Lees 
hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Landgraaf – “Lik op stuk in Waubach” 
Voor alle circa vijftig leden van de groep 
amokmakers in Waubach wordt een 
individueel plan opgesteld. Acht 
instanties werken samen om de 
overlast in de wijk tegen te gaan. Lees 
hier verder. 
 
Middelburg – “Loverboyproblematiek 
niet alleen probleem in grote steden” 
Loverboyproblematiek doet zich niet 
alleen voor in grote steden. Het komt 
ook voor in landelijke gebieden. Lees 
hier verder. 
 
Den Haag – “Focus op lichte hulp en 
preventie bij jeugd” 
Gemeenten richten zich bij de transitie 
van de jeugdzorg te veel op zwaardere 
jeugdzorg. In plaats daarvan zouden ze 
moeten investeren in preventie en 
lichtere zorg. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Eergerelateerd geweld 
tegen jonge meiden” 
De aanpak van eergerelateerd geweld is 
complex en vereist veel specialistische 
kennis. Zahir is een opvang- en 
behandelcentrum voor jonge meiden 
op dit vlak. Lees hier verder. 
 
Raalte – “Vele ogen op groep gericht” 
Voorkomen dat de jongeren die bij de 
groep horen die in Raalte overlast 
veroorzaakt, niet afglijden naar 
crimineel gedrag. Daarop concentreert 
de gemeente zich. Lees hier verder. 
 
Maastricht – “We hebben de jeugdzorg 
enorm ingewikkeld gemaakt” 
De verwachtingen rond de 
decentralisatie van de jeugdzorg zijn te 
hoog gespannen, maar een ander 
stelsel leidt niet als vanzelf tot betere 
zorg’, dat stelt Goos Cardol, lector 
Opvoeden in het pulieke domein. Lees 
hier verder. 
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Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Veiligheid wordt belangrijk 
gevonden, niet alleen door de 
Alkmaarders maar ook in de politiek 
en media. Maar wat nu precies 
onder ‘veiligheid’ verstaan wordt, 
verschilt per keer. Het gaat niet 
alleen om de bestrijding van 
criminaliteit, verloedering en 
overlast. Ook een ‘positieve’ 
opvatting van veiligheid doet zijn 
intrede.  

Lees hier verder. 

Column. Hans 

Werdmölder: 
talentontwikkeling bij 
risicojongeren 

Wat is de huidige taak van het 
jongeren‐ en welzijnswerk? Als ik 
mijn oor goed te luisteren heb 
gelegd, hoor ik steeds meer het 
woord talentontwikkeling. “Wat is 
dat precies?” heb ik mij vaker 
afgevraagd. Lees hier verder. 
 

Top 10. aanbevelingen 

voor de Jeugdzorg 
Tien pilotgemeenten hebben tien 
aanbevelingen voor de Jeugdzorg 
geformuleerd. “De pedagogische 
civil society is niet van bovenaf te 
regisseren.”  Lees hier verder. 
 

Video. 

 
Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren 
heeft een documentaire laten maken over straatcoaches. De documentaire 
maakt inzichtelijk op welke verschillende manieren gemeenten de inzet van 
straatcoaches vormgeven. Bekijk hier de video. 
 

Instrument. Handreiking aanpak loverboys 

 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) maakte, in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, de handreiking aanpak loverboys voor 
gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen. De handreiking beschrijft stapsgewijs 
hoe een raamwerk kan worden opgezet voor een daadkrachtige aanpak. Een 
aanpak waarmee alle betrokken partijen gezamenlijk, maar elk vanuit de eigen 
discipline, loverboys een halt toe kunnen roepen. Download de handreiking hier. 
 

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com   Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

Terugblik. Werkconferentie samenwerking  Veiligheidshuizen 

Oost Brabant 
De Veiligheidshuizen in Oost Brabant organiseerden 30 mei 2012 een 
werkconferentie waarbij werd gesproken over de samenwerking tussen de vier 
Veiligheidshuizen.  Het verslag van de werkconferentie vindt u hier. 
 

Blog: Folkert Jensma: De 

Uitspraak: Mag de overheid 
ingrijpen in het gezin als de 
kinderen te dik worden? 
Mag de overheid in een gezin 
ingrijpen als de kinderen te dik 
worden? Met commentaar van NJB-
experts Aart Hendriks, hoogleraar 
gezondheidsrecht en Michiel van 
Emmerik, universitair docent 
staatsrecht, beiden in Leiden.  
Lees  de blog hier verder. 
 

Terugblik. Congres Kansen voor Werk bij Multiproblematiek 

Op 31 mei vond in het NBC Nieuwegein het congres Kansen voor Werk bij Multiproblematiek  plaats met als centrale vraag: 
welke kansen biedt decentralisatie voor gemeenten om ook voor burgers met multiproblematiek een effectieve aanpak in de 
dienstverlening te organiseren? Download hier de verslagen van de workshops. 
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