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Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit

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:

De aanpak van jeugdcriminaliteit vormt een
belangrijk speerpunt van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid. Verschillende wijken
en buurten ondervinden overlast van criminele jongeren. Het gaat hier vaak ongrijpbare risicojongeren die overlastgevend zijn,
crimineel gedrag vertonen of zich in een
zorgwekkende situatie bevinden. Problemen
spelen vaak op verschillende leefgebieden
zoals onderdak, geld en schulden, school
en werk. Deze risicojongeren zijn gebaat bij
een integrale aanpak van de (meervoudige)
problematiek waarin zorg-, onderwijs- en
justitiepartners samenwerken.
Download hier de brochure.

www.hetveiligheidshuis.com

In gesprek met:

Agenda.

Marnix Eysink Smeets, lector Public Reassurance aan de Hogeschool InHolland

Marnix is werkzaam als lector Public Reassurance aan de Hogeschool InHolland en als voorzitter van
de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. Hij deed onderzoek naar onaantastbare criminele
jongeren die zich weinig aantrekken van hun omgeving en de overheid. Het onderzoek resulteerde in
de publicatie de “Onaantastbaren” .

7 februari 2012
Bijeenkomst Jeugdketens sluitend
verbinden, Leeuwarden

Lees het interview hier verder.

8 februari 2012
Landelijke studiedag Jeugdbeleid,
Nieuwegein
9 februari 2012
Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit,
Nieuwegein
13 februari 2012
Netwerkbijeenkomst Voorkomen huisuitzettingen!, Amsterdam

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 10 mei 2012 gaat de 5-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start in Regard La Vie in Utrecht. Deze opleiding leidt u in 5 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten en inschrijven vindt u hier.

28 en 29 maart 2012
Cursus Inzicht in de Jeugdzorg, Utrecht
5, 12, 19, 26 april en 10 mei 2012
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Blog.

Folkert Jensma: Bestaat een ‘onaantastbare’ ontspoorde
straatjeugd?

Gaat het goed met de veiligheid in rechtsstaat Nederland? De misdaadstatistieken zeggen al een
poosje van wel. De overbodige gevangenis in Tilburg wordt nu al twee jaar gehuurd door België. Per
1 januari zijn er vijf penitentiaire inrichtingen gesloten. In mijn straat is alles rustig. ’s Nachts loopt er
wel eens een student te schreeuwen. Dat is alles. En als de vuilniswagen is geweest, schoppen scholieren vanaf de fiets de lege containers om. Foei.

10 mei 2012
Congres Nationale Politie, Utrecht
10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Lees de blog hier verder.

Publicaties.

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg

‘Shortlistmethodiek in 7 stappen’
In deze publicatie wordt in zeven stappen
uiteengezet hoe de shortlistmethodiek
op lokaal niveau kan worden toegepast
opdat kan worden gekomen tot een gemeenschappelijke succesvolle aanpak
van problematische jeugdgroepen.

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 kabinet grote beleidsvrijheid aan gemeenten. Op 28 en 29 maart 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.
Download hier de brochure.

Lees de publicatie hier verder.

‘Jeugdprostitutie en loverboys’
Er bestaan talloze initiatieven voor
de aanpak van loverboys, maar het is
vooralsnog onduidelijk welke maatregelen in de praktijk werken. In deze publicatie lichten we een tweetal beproefde
initiatieven toe, gericht op het voorkomen van jeugdprostitutie en de opvang

Video.

en nazorg van slachtoffers.

Henk Werson, mensenhandel expert van het
Korps Landelijke Politiediensten, bij Pauw &
Witteman over zijn boek ‘De fatale fuik’ over
mensenhandel en gedwongen prostitutie in
Nederland.

Lees de publicatie hier verder.

Bekijk de video hier.

Nieuws uit het land.
Breda – Gemeente wil aanpak
overlast jongeren uitbreiden”

Hoorn – “West-Friesland start
veiligheidshuis”

De gemeente is van plan de aanpak van overlast gevende jongeren uit te breiden. Daarvoor
wordt met name gekeken naar
een project met zogenaamde
‘persoonsgerichte’ aanpak.

Vanaf het begin van dit jaar
werken zeven gemeenten samen
aan de veiligheid in de regio
West-Friesland. Het gaat om
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,
Koggenland, Medemblik, Opmeer
en Stede Broec.

Lees hier verder.

Den Haag – “Verwijsindex
verliest broertje en zusje uit
het oog”

Rotterdam – “‘Moderne’ veelpleger al vroeg bekend bij
jeugdzorg “

Het Rijk werkt aan een ‘gezinsfunctionaliteit’ in de Verwijsindex
risicojongeren (VIR). Nu is de
index alleen gericht op de individuele jeugdige, waarmee het systeem de broertjes en zusjes uit
het oog verliest.

De ‘ouderwetse’ veelpleger- de
drugsverslaafde
die
dagelijks
auto-inbraken pleegt om zijn verslaving te onderhouden - verdwijnt uit het straatbeeld. Daarvoor
in de plaats krijgt Nederland te
maken met een nieuwe veelpleger die jonger, sluwer en gewelddadiger is.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Lees hier verder.
Den Haag – “Straffen tot levenslang voor loverboys “

Zuidplas “pilotproject samen
met het Veiligheidshuis “

Groningen – “Bezwaar maken
tegen huisverbod loont”

Sittard-Geleen “Gemeente zet
pilot huisuitzettingen door”

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil mensenhandelaren en vooral zogenoemde
loverboys strenger laten straffen.
De maximale straf voor mensenhandel moet daarom van 8 jaar
nu omhoog naar 10 jaar in de
toekomst.

De gemeente Zuidplas gaat
samenwerken met het Veiligheidshuis Gouda en omstreken. Het
gaat om een pilotproject voor de
duur van één jaar.

Sinds 2009 legden burgemeesters
7700 huisverboden op zonder tussenkomst van de rechter. In een
evaluatieonderzoek zag hoogleraar bestuurssanctierecht Henny
Sackers dat maar in 2 procent van
de openbare gevallen bezwaar
werd ingediend.

De gemeente Sittard-Geleen gaat
zo veel mogelijk samenwerken
met ketenpartners om huisuitzettingen nog meer te voorkomen. “Om in de toekomst een
succesvol en betaalbaar sociaal
beleid te kunnen blijven voeren.”

Lees hier verder.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Lees hier verder.

Weert - “Naar Gouda voor tips
aanpak jeugdbende”

Utrecht – “Overlast jongeren
lastig aan te pakken”

Breda – “Veel partners in Veiligheidshuis”

Om de jeugdbende in Weert beter
aan te kunnen pakken, bezoeken
twee ambtenaren en een agent
uit Weert eind deze maand Gouda
voor een werkbezoek.

Jeugdoverlast in wijken is een zeer
lastig en hardnekkig probleem.
Jongeren weten precies hoever ze
kunnen gaan zonder strafbaar te
zijn. Velen zijn ook niet onder de
indruk van opgelegde sancties.

Het Veiligheidshuis in Breda wordt
één van de grootste van Nederland. Elf gemeenten sluiten zich
aan bij dit huis in het centrum van
de gemeente.

Lees hier verder.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Nijmegen – “Ubbergen sluit
aan bij Nijmeegs Veiligheidshuis”
Ubbergen is de nieuwste bewoner van het ‘Veiligheidshuis’
Nijmegen. In een Veiligheidshuis
werken gemeenten, jeugd- en
zorginstellingen, politie en justitie
samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com

