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In gesprek met:

Simone Loonstra, projectleider Regeldruk
Aanpak in de brede jeugdketen

Simone Loonstra is projectleider Regeldruk Aanpak (RAP) in
de brede jeugdketen bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Zij richt zich op het terugdringen van
regeldruk en onnodige bureaucratie in de jeugdzorg.
Lees het interview hier verder.

Programma Themamiddag ‘Huisuitzetting voorkomen’

Beste deelnemer,

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.

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:

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.

www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
13 oktober 2011
Nationaal Eropaf! laboratorium, Amsterdam

Het programma van de themamiddag vindt u hier.

3 november 2011
Symposium ‘Multifocus, aanpak huiselijk
geweld’, Venlo
22 november 2011
Themamiddag ‘Huisuitzetting
men’, Nijmegen

Publicatie:

voorko-

‘Privacyprotocol bij gegevensuitwisseling’

Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in de jeugdketen is nodig om jongeren
efficiënte en effectieve zorg te kunnen bieden. Onduidelijkheid over wat kan en mag binnen de privacyregelgeving staat dit soms in de weg. Het Ministerie van VWS heeft een privacytool ontwikkeld om
professionals te helpen bij afwegingen rond gegevensuitwisseling.

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

Lees de publicatie hier verder.

Video.

Doe mee.

Het maatjesproject
Vrij & Verder van de
Vrijwillige Hulpdienst
Eindhoven voorziet in
een nazorgbehoefte
aan ex-gedetineerden,
TBS-gestelden en/of
hun relaties.

De LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis,
samenwerken aan veiligheid’ is een ontmoetingsplaats waar professionals die
betrokken zijn bij het Veiligheidshuis
kennis en ervaringen kunnen delen en
op deze wijze van elkaar kunnen leren.
De groep telt inmiddels meer dan 650
deelnemers. Wilt u ook meedoen?
Dan kunt u zich hier aanmelden

Nieuws uit het land.
Amsterdam
“Gemeente wil opvoedcampus voor jonge gedetineerden”

Den Haag – “Gemeenten krijgen te weinig
geld
voor
huisverboden”

Het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam NieuwWest broedt met de gemeente en het ministerie
van Veiligheid en Justitie
op een plan voor het realiseren van een opvoedcampus om jonge gedetineerden terug op het
rechte pad te krijgen.

Nederlandse gemeenten
krijgen te weinig geld om
huisverboden op te leggen. Dat hebben zij dinsdag per brief aan staatssecretaris Fred Teeven
(Veiligheid en Justitie)
laten weten. Ze willen
met Teeven in gesprek.

Eindhoven – “GeldropMierlo wil ook bij Veiligheidshuis”

Amsterdam - “Een arm
om de schouder van de
Jeugdcrimineel”

Rotterdam – “Meldcode
huiselijk geweld alvast
ingevoerd”

De gemeente GeldropMierlo wil aanhaken bij
het Veiligheidshuis Eindhoven. Hierin werken
onder meer politie, welzijn en overheid samen
op tal van terreinen die
criminaliteit en veiligheid
betreffen.

‘Ze komen er slechter uit
dan ze erin gaan.’ Een
veelgehoorde
uitspraak
over jongeren in gesloten justitiële instellingen.
Toch hoeft het niet zo te
zijn.

18 gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond zijn
alvast begonnen met het
gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Lees hier verder.

Lees hier verder.

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

