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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u 
graag op de hoogte van het laatste 
nieuws en actuele en interessante ont-
wikkelingen rond de veiligheidshuizen. 
Meer informatie over bijeenkomsten en 
relevante publicaties vindt u op onze 
website: www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 

 
4, 11, 18, 25 april, 16, 23 en 30 mei 
1013 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
14 mei 2013 
Congres multi-probleemgezinnen 
 
16, 23, 30 mei, 6, 13 en 20 juni 2013 
Opleiding regisseur multi-
probleemgezinnen,  
Utrecht 
 
18 en 19 juni 2013 
Congres Nationale Politie,  
Amersfoort 
 
26 september, 3, 10 oktober, 7 en 14 
november 2013 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden,  
Utrecht 
 
 
 

In gesprek met: Anita Ekas 

Anita Ekas is werkzaam als projectleider transitie Sociaal Domein bij de 
gemeente Almere. Zij houdt zich bezig met de transities jeugdzorg, AWBZ en 
Werk naar vermogen. Lees het interview hier verder. 
 

Opleiding regisseur multi-
probleemgezinnen 

 
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een 1 gezin 1 plan aanpak waarin 
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Een sleutelrol ligt bij 
de regisseur die de samenwerking tussen partners moet organiseren en 
regisseren. Op 16 mei 2013 gaat de 6-daagse opleiding regisseur multi-
probleemgezinnen van start in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Deze 
opleiding leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw gemeente.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
regisseur multi-probleemgezinnen vindt u hier. 
 
 
 
 Blog. De vergeten gezinnen 

Gemeenten zijn zich volop aan het voorbereiden op de transitie van de 
jeugdzorg. Vanaf 2016 gaan de taken, bevoegdheden en middelen voor de zorg 
voor jeugdigen over naar gemeenten. Het gaat dan om Bureau jeugdzorg, 
geïndiceerde jeugdzorg, jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapten. Gemeenten krijgen daarmee de verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor jeugdigen en gezinnen in brede zin, preventie, zorg bieden én 
beschermen. En voor dit laatste, de bescherming van kinderen, is helaas nog 
weinig aandacht. Lees de blog hier verder. 
 
 
 
 Video.  

 
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft een film laten maken om 
samenwerkingspartners en burgers een indruk te geven van haar activiteiten. 
Bekijk hier de video van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg/agenda/congres-achter-de-voordeurmulti-probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/nationalepolitie
http://www.sbo.nl/ex-gedetineerden
http://www.sbo.nl/ex-gedetineerden
http://www.jso.nl/1/Publicaties/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit,-november-2012/Perspectief-burgers-centraal-bij-transities-in-Almere---Interview-met-Anita-Ekas.html
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Opinie/2012/12/De-vergeten-gezinnen-1121145W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2012-12-10|De_vergeten_gezinnen
http://www.youtube.com/watch?v=kLFkxd5v47c&feature=youtube_gdata


 

  
 

Amsterdam – “Dagelijks melding 
seksueel geweld” 
Dagelijks komen er twee meldingen 
van seksueel geweld binnen bij de 
politie in Amsterdam. De slachtoffers 
én verdachten zijn vaak jong. De 
gemeente Amsterdam wil stevig 
inzetten op de aanpak van seksueel 
geweld. 
Lees hier verder. 
 
Hilversum – “Politie belt ouders 
misdragende jeugd uit bed” 
In Hilversum lopen ouders van 
kinderen tussen de veertien en 
zeventien jaar het risico dat ze op 
uitgaansavonden uit bed worden 
gebeld door de politie.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Probleemgezin gebruikt 
Jeugdzorg weinig” 
Gezinnen met veel problemen en 
migranten maken relatief weinig 
gebruik van jeugdzorgvoorzieningen. 
Lees hier verder. 
 
Inrichting één Veiligheidshuis in 
Noord-Holland Noord 
Er zijn drie Veiligheidshuizen in 
Noord-Holland Noord. In Den Helder 
en Alkmaar staan fysieke 
Veiligheidshuizen en West Friesland 
heeft een virtueel Veiligheidshuis. 
Lees hier verder. 
 
Amersfoort – “Jeugdbende zorgt voor 
overlast” 
De politie in Amersfoort heeft drie 
jongens van 15, 16 en 17 jaar uit die 
plaats opgepakt voor overlast, 
vernieling en bedreiging. 
Lees hier verder. 
  
Tilburg – “Eén loket voor slachtoffers 
huiselijk geweld” 
In Tilburg komt een zogeheten Family 
Justice Center, waar alle instanties die 
betrokken zijn bij het tegengaan van 
huiselijk geweld met elkaar 
samenwerken. Lees hier verder. 
 

Leeuwarden – “Inzet frontlijnteams 
succesvol” 
De inzet van frontlijnteams in 
Leeuwarden voorkomt escalatie en 
dure interventies. Zichtbare winst, want 
het bespaart niet alleen veel geld maar 
ook onnodig leed. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meer geweld in 
jeugdgevangenissen” 
Geweld in jeugdgevangenissen is de 
afgelopen jaren toegenomen. 45 
procent van de medewerkers heeft in 
2011 en 2012 te maken gehad met 
fysieke agressie door de jonge 
gedetineerden.  Lees hier verder. 
 
Roermond – “Proef met woningen voor 
noodsituaties” 
Woningcorporatie Wonen Limburg is 
een pilot gestart om mensen in 
moeilijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld wegens huiselijk geweld of 
eergerelateerd geweld, aan 
woonruimte te helpen.  
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Top of flop?” 
De Amsterdamse ‘Top 600 van meest 
overlastgevende criminele jongeren’ 
bestaat inmiddels ruim een jaar. Politici 
en beleidsmakers prijzen dit 
beleidsinstrument aan als het nieuwe 
wondermiddel tegen overlastgevende 
jongeren. Lees hier verder. 
 
Friesland – “Landelijke interesse voor 
aanpak jeugdbendes” 
Samen optrekken bij de aanpak van 
jeugdgroepen door gemeente, politie 
en Openbaar Ministerie (OM), is de 
sleutel tot een succesvolle aanpak van 
jeugdbendes. Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Minder zwerfjongeren” 
In de stad Utrecht zwerven ongeveer 
135 jongeren rond die geen onderdak 
hebben. Twee jaar geleden telde 
Utrecht nog bijna 150 zwerfjongeren en 
in 2008 waren het er nog 236. 
Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Amersfoort - “Samenleving moet 
verslaafde crimineel loslaten” 
‘Verslaving is geen stoornis, maar een 
keus’, stelde rechter Rinus Otte. 
‘Verslaafden die crimineel gedrag 
vertonen, verdienen niet in de eerste 
plaats zorg, maar straf.’ ‘Zinloos’, vindt 
directeur Paul van Rooij, directeur van 
GGZ Nederland.  
Lees hier verder. 
 
Groningen – “Gemeente evalueert 
aanpak Multiprobleemgezinnen” 
Een verbetering van de zelfredzaamheid 
en duidelijke vooruitgang op de 
leefgebieden opvoeden, inkomen, 
gezondheid, activering en werk. Deze 
conclusies komen uit de evaluatie van het 
pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De 
Ploeg’. Lees hier verder. 
 
Hilversum – “Burgemeester legt 100ste 
huisverbod op” 
De burgemeester van Hilversum heeft 
voor de 100ste keer een huisverbod 
opgelegd. Dit laat het zien dat de 
overheid ook achter de voordeur tegen 
geweld optreedt, slachtoffers beschermt 
en daders aanpakt.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vrouwenmishandeling 
meestal door een bekende” 
Bij het merendeel van de mishandelingen 
en bedreigingen bij vrouwen is de dader 
een bekende van het slachtoffer. Bij drie 
op de tien mishandelde vrouwen is de 
(ex-)partner of een familielid de dader. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Stadsdeel veiliger door 
snel combineren data” 
Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West 
kan bij problemen sneller ingrijpen door 
diverse databronnen over veiligheid van 
de eigen organisatie en ketenpartners te 
combineren. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 

http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/1/Dagelijks-melding-seksueel-geweld-in-Amsterdam-1142438W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-10|Dagelijks_melding_seksueel_geweld_in_Amsterdam
http://www.hetccv.nl/nieuws/2013/01/politie-belt-ouders-misdragende-jeugd-hilversum-uit-bed.html
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/1/Probleemgezinnen-vaak-niet-naar-Jeugdzorg-1161707W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-31|Probleemgezin_gebruikt_Jeugdzorg_weinig
http://www.veiligheidshuisalkmaar.nl/nieuwsbrieven/laatste+nieuwsbrief/e%2526eacute%253bn+vhh+nhn/
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/1/Jeugdbende-zorgt-voor-overlast-in-Amersfoort-1157780W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-28|Jeugdbende_zorgt_voor_overlast_in_Amersfoort
http://www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2013/2/Een-loket-voor-slachtoffers-huiselijk-geweld-1168495W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-02-07|E%e9n_loket_voor_slachtoffers_huiselijk_geweld
http://www.hetccv.nl/nieuws/2013/01/inzet-frontlijnteams-succesvol.html
http://www.zorgwelzijn.nl/Home/Nieuws/2012/12/Meer-geweld-in-jeugdgevangenissen-1136662W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-03|Meer_geweld_in_jeugdgevangenissen
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/p8g32d2ke7pdregu/e-nieuws-107/nieuws/2013/100113_proef-met-woningen-voor-noodsituaties
http://www.sbo.nl/blog/top-flop/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/landelijke-interesse-voor-friese-aanpak.8740355.lynkx?utm_source=BB%20week%202013-01-21&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/1/Minder-zwerfjongeren-in-Utrecht-1142310W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-10|Minder_zwerfjongeren_in_Utrecht
http://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2013/1/Samenleving-moet-verslaafde-crimineel-loslaten-1154834W/?cmpid=NLC|zorgwelzijn|2013-01-24|%27Samenleving_moet_verslaafde_crimineel_loslaten
http://gemeente.groningen.nl/persberichten/groningen-evalueert-aanpak-multiprobleemgezinnen
https://www.hilversum.nl/Nieuws/Nieuws_Archief/Nieuwsarchief_2012/Nieuwsarchief_december_2012/Burgemeester_legt_100e_huisverbod_op
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2012/111212_vrouwenmishandeling-meestal-door-een-bekende
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/stadsdeel-veiliger-door-snel-combineren-data.8780920.lynkx?utm_source=BB%202013-01-24&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Veiligheid wordt belangrijk 
gevonden, niet alleen door de 
Alkmaarders maar ook in de politiek 
en media. Maar wat nu precies 
onder ‘veiligheid’ verstaan wordt, 
verschilt per keer. Het gaat niet 
alleen om de bestrijding van 
criminaliteit, verloedering en 
overlast. Ook een ‘positieve’ 
opvatting van veiligheid doet zijn 
intrede.  

Lees hier verder. 

 

Blog: Folkert Jensma: ook 

ineffectief strafrecht schrikt 
kennelijk af 
Recent schreef ik dat de pakkans en 
strafkans in Nederland mij feitelijk 
verwaarloosbaar lijken. Van de maar 
liefst 8,2 miljoen misdrijven in 2011 
komen er maar 1,2 miljoen bij de 
politie terecht. De meeste 
criminaliteit incasseren we kennelijk 
gewoon. En van wat de politie wèl 
wordt gemeld blijft driekwart 
onopgehelderd. Een grote ijsberg met 
een heel klein puntje waarop justitie 
en politie zich enorm druk maken. En 
dus niet zo effectief. 
Lees de blog hier verder. 
 
 
 
 
 

In gesprek met: Merel van Groningen 

Merel is initiatiefnemer van het Merel van Groningen project. In dit project 
ontdekken jongeren van 12 tot 16 jaar op een confronterende manier of zij 
zelf mogelijk risico lopen om slachtoffer te worden van een loverboy. 
Lees het interview hier verder. 
 

Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden 

 
Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de 
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag 
wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een 
sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw 
samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-
gedetineerden in uw gemeente. Op 26 september 2013 gaat de opleiding 
coördinator nazorg ex-gedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze 
opleiding leidt u in 5 dagen op tot regisseur voor de nazorg van ex-
gedetineerden. Meer informatie over het programma en de docenten van de 
opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 
 
 
 

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com   Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

Terugblik. Excursie Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch 

 
Op vrijdagmiddag 15 maart 2013 vond, onder leiding van René van den 
Kerkhof , de excursie plaats in het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch. Voor 
degenen die de excursie gemist hebben of die de excursie nog eens willen 
terugkijken  is hier de presentatie te vinden. 
 

Publicatie.  

Leidraad in de keten, Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstraf-
rechtketen 
Deze leidraad geeft een toelichting op 
het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrechtketen (LIJ).  
Lees de publicatie hier verder. 
 

Publicatie. 
Veiligheidshuis is een netwerk, 
geen instituut 
De integrale en persoonlijke aanpak 
van Veiligheidshuizen heeft bewezen 
veelplegers te kunnen helpen en 
gemeenten veiliger te maken. Het Rijk 
wil dat elke veiligheidsregio straks ten 
minste één Veiligheidshuis heeft 
waarbij gemeenten zich kunnen 
aansluiten. Een landelijk kader biedt 
sinds kort houvast. Wat is de rol van 
gemeenten? Lees hier verder. 
 
 

 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/12/01/ook-ineffectief-strafrecht-schrikt-kennelijk-af/
http://www.sbo.nl/blog/gesprek-met-merel-van-groningen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://hetveiligheidshuis.com/agenda/
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/doc/criminele_jongeren/LIJ-Leidraad-in-de-Keten.pdf
http://www.vngmagazine.nl/archief/6723/%E2%80%98veiligheidshuis-een-netwerk-geen-instituut%E2%80%99

