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Vooraankondiging Themamiddag

‘Huisuitzetting voorkomen’

Jaarlijks worden er in Nederland
enkele duizenden huishoudens uit
hun woning gezet. Huisuitzettingen
hebben veelal ernstige gevolgen
voor de direct betrokkenen. Ze leiden vaak tot dak- en thuisloosheid
en veroorzaken hoge maatschappelijke kosten.
In het land vinden vele initiatieven
plaats om huisuitzetting te voorkomen. Op 22 november 2011 organiseren wij, in samenwerking
met Stichting Eropaf!, de themamiddag ‘Huisuitzetting voorkomen’
waarin we samen met de deelnemers op zoek gaan naar oplossingen
voor deze problematiek.

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:

Meer informatie over de themamiddag vindt u hier.

www.hetveiligheidshuis.com

In gesprek met:

Thouraya Chaabane is projectleider Tandem bij Humanitas. Tandem
stelt zich ten doel om mensen die om verschillende redenen in een
sociaal isolement zijn geraakt door middel van een maatjescontact
in staat te stellen dit isolement te doorbreken en/of verdere vereenzaming te voorkomen.

Agenda.
22 september 2011
Bijeenkomst ‘Afzien van crimineel gedrag’, ‘s-Hertogenbosch
22 november 2011
Themamiddag ‘Huisuitzetting
men’, Nijmegen

Thouraya Chaabane, projectleider
Tandem bij Humanitas

Lees het interview hier verder.

voorko-

Publicatie:

29 november 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

‘Het project Gevaarlijke Liefde van Humanitas
gewaardeerd’

In het project ‘Gevaarlijke Liefde’ van Humanitas Eindhoven worden vrijwilligers getraind en opgeleid
om jongeren en hun ouders, docenten, hulpverleners en intermediairs (preventief) voor te lichten
over jeugdprostitutie en loverboys. In deze evaluatie zijn de maatschappelijke en financiële effecten
in beeld gebracht.
Lees de publicatie hier verder.

Nieuws uit het land.
Tilburg - “Tilburgse
kermis 2011: het Veiligheidshuis ook druk
bezocht!”

West Friesland – “Regio
krijgt
Veiligheidshuis”

Het was (roze) maandagmorgen the place to be
voor verdachten van lichte vergrijpen: het zorgen veiligheidshuis Tilburg.
Zes personen kregen een
likopstuk-reactie.

West-Friesland krijgt per 1
januari een Veiligheidshuis. Door nauwe samenwerking van hulpverlening en justitie moet het
huis een eind maken aan
de ad-hoc aanpak van
jongerenoverlast.

Lees hier verder.

Lees hier verder.

West Maas en Waal –
“Twee nieuwe bewoners veiligheidshuis Nijmegen”

Tilburg – “Geen apart
overleg
geweldplegers“

Apeldoorn – “Regio
neemt aanpak loverboys Apeldoorn over“

Het ‘veiligheidshuis’ Nijmegen krijgt er twee
nieuwe bewoners bij: de
gemeenten Beuningen en
West Maas en Waal.

Het Veiligheidshuis in
Tilburg speelt een belangrijke rol bij de Dadergerichte Aanpak Geweldplegers. Ze zoeken de juiste
hulp voor de cliënten.

De in Apeldoorn succesvolle aanpak van loverboys krijgt een regionaal
vervolg.
De
provincie
Gelderland ziet de de
‘Apeldoornse
methode’
als voorbeeld.

Lees hier verder.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com

