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Programmaboek themamiddag
‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’

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

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak, waarbij zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. In de praktijk zien we dat organisaties in toenemende mate erin slagen om samenwerking te
organiseren langs verschillende domeinen zoals jeugd en veiligheid. Voorbeelden zijn Centrum voor
Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis en Zorg Adviesteams binnen onderwijs. De uitdaging is om samenwerking ook tussen verschillende domeinen tot stand te brengen.
Op 7 april 2011 organiseren wij samen met het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool
te ’s-Hertogenbosch de themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’ waarin we samen met
de deelnemers op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden om te komen tot een integrale aanpak
van risicojeugd.

Agenda.
7 april 2011
Themamiddag ‘Ketens risicojeugd sluitend verbinden’, ‘s-Hertogenbosch
21 april 2011
Workshop ‘1 gezin 1 plan 1 hulpverlener’, Den Haag
12 mei 2011
Congres ‘Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod’, Bussum
17 mei 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

Het programmaboek van de themamiddag vindt u hier.

Nollen, Projectcoördinator
In gesprek met: Mariëlle
‘Gevaarlijke Liefde’ bij Humanitas
Mariëlle is sinds november 2007 werkzaam als projectcoördinator ‘Gevaarlijke Liefde’ op de afdeling Preventie voorlichting & training van Humanitas te Eindhoven. In het project ‘Gevaarlijke Liefde’
worden vrijwilligers getraind en opgeleid om jongeren en hun ouders voor te lichten over jeugdprostitutie en loverboys. In het project werkt Humanitas nauw
samen met ketenpartners in het Veiligheidshuis Eindhoven.
Lees hier verder

Nieuws uit het land.
Leeuwarden - “Als de daders
hierheen
willen
komen,
hebben ze geen schijn van
kans!”
Slachtoffers van loverboys, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld
worden vanaf volgend jaar uit de
anonieme opvang gehaald. Expertise- en behandelcentrum Fier
Fryslân presenteerde deze week
samen met partner WoonFriesland de plannen voor de Veilige
Veste.

Oss - “Afname aantal gedetineerde veelplegers”

Den Haag – “Huisverbod vaker bij geweld tegen kind”

Het aantal gedetineerde veelplegers in Maas en Leijgraaf nam af
van 43 procent in 2008 naar 19
in 2010. Het aantal mensen dat
binnen drie jaar terugvalt in detentie is in dit district 15 procent,
en daarmee ongeveer aan derde
van het landelijk gemiddelde.

Burgemeesters kunnen vaker
een huisverbod opleggen aan
een ouder, als een kind slachtoffer van huiselijk geweld dreigt
te worden. Staatssecretaris Fred
Teeven (Veiligheid en Justitie)
gaat daarover overleggen met de
gemeenten.

Lees hier verder

Lees hier verder

Den Haag – “Gemeenten krijgen minder rijksgeld voor
veiligheid”
Het kabinet heeft de mond vol
over veiligheid, maar gemeenten
staan voor een enorme bezuinigingsoperatie op dit onderwerp.
‘Dat is moeilijk uit te leggen aan
de burgers’.
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

