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Opleiding ketenregisseur risicojeugd

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:

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.

www.hetveiligheidshuis.com

In gesprek met:

Agenda.

Erik Gerritsen is werkzaam als directeur Jeugdzorg Amsterdam en pleitbezorger van vroegtijdig ingrijpen achter de voordeur bij multi-probleemgezinnen om te voorkomen dat problemen verergeren.

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
10 mei 2012
Congres Nationale Politie, Utrecht

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 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.

10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
30 mei 2012
Congres Minimabeleid in crisistijd,
Nieuwegeijn

Publicatie.
‘De pakkans vergroot’
‘De pakkans vergroot’ is het evaluatierapport van de pilot gepercipieerde pakkans jongeren in Tilburg. Het onderzoek
richt zich op de vraag of de subjectieve
pakkans van overlastgevende en criminele jongeren in Tilburg is toegenomen
als gevolg van de inzet van een pakket
aan maatregelen dat op landelijk niveau
is ontwikkeld.
Lees het evaluatierapport hier verder.

Erik Gerritsen, directeur Jeugdzorg
Amsterdam

Download de brochure hier.

Website.
Op de website www.jeugdzorginbeeld.nl vindt u
informatie over de transitie van de jeugdzorg.
Het platform Jeugdzorg in beeld is bedoeld om
professionals te informeren over de veranderingen in de jeugdzorg.

Nieuws uit het land.
Tilburg – “Krabbelaars die het
rechte pad zoeken”
Van delict tot delict, en geen leven. De meeste veelplegers blijven
in de criminaliteit hangen. Een
enkeling is wel vatbaar voor hulp
van het Veiligheidshuis.

Den Haag – “Vaste hulp voor
kinderen van gedetineerde
ouders”

Helmond – “Bewoner nog vast
voor vernielingen Veiligheidshuis”

De PvdA wil dat gedetineerde
ouders een vaste ondersteuning
krijgen, met name voor hun kinderen, in de vorm van een gezinscoördinator.

Een 31-jarige Helmonder zit nog
altijd vast op verdenking van vernielingen die hij aanrichtte aan
het pand van het Veiligheidshuis.

Lees hier verder.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Alkmaar – “Veiligheidshuis
succesvol naar nieuwe fase”
Het Veiligheidshuis regio Alkmaar
levert een belangrijke bijdrage
aan de veiligheid in Alkmaar.
Gemeenten, Politie, Openbaar
Ministerie en organisaties die bij
veiligheid en handhaving betrokken zijn, werken samen vanaf één
locatie.
Lees hier verder.

Middelburg – “Gemeenten
houden Zeeuwse Veiligheidshuis in de lucht”

Den Haag – “Van der Laan
voorzitter Actieplan aanpak
kindermishandeling”

Amsterdam – “Van der Laan
wil probleemgezinnen zelf bestrijden”

Het Veiligheidshuis Zeeland krijgt
een structureel karakter. De dertien gemeenten hebben toegezegd
een financiële bijdrage te willen
leveren aan de instandhouding
van de koepel, aldus ketenmanager Bruno Vanassche.

De Amsterdamse burgemeester
Eberhard van der Laan wordt
voorzitter van de werkgroep tegen kindermishandeling en seksueel misbruik.

Burgemeester Eberhard van der
Laan van Amsterdam laat juristen onderzoeken of hij voortaan
zelf kan ingrijpen als multiprobleemgezinnen hun buurt terroriseren.

Brabant Zuid-Oost- “Dankzij
social media minder overlast”
De afgelopen vier jaar is het aantal meldingen van overlast in de
politieregio Brabant Zuid-Oost
met een derde verminderd.
Lees hier verder.

Lees hier verder.
Lees hier verder.

Lees hier verder.
Ede – “Samenscholingsverbod
wijk Rietkampen opgeheven”
Het samenscholingsverbod in de
wijk Rietkampen in Ede wordt
opgeheven. De overlast is zover
gedaald dat het verbod op 25 februari, zes maanden na de start,
afloopt.

Utrecht – “Enkelband moet
jonge crimineel op rechte pad
houden”
Jeugdzorg Nederland gaat vanaf
deze zomer criminele jongeren die
opnieuw in de fout gaan, voorzien
van een enkelband als alternatief
voor een directe terugkeer naar
de gevangenis.

Vught - “Solliciteren vanuit
de gevangenis”
Gedetineerden in Vught mogen op
internet een baan zoeken, om recidive te voorkomen.
Lees hier verder.

Lees hier verder.

Elst –“Hangjongeren Overbetuwe en Lingewaard in
beeld gebracht”
Problematische jeugdgroepen in
de gemeente Overbetuwe worden
in beeld gebracht en onderverdeeld in hinderlijke, overlastgevende of criminele groepen.
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

