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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 

Agenda. 

 
27 september en 11 oktober 2012 
Cursus Kernbeleid Veiligheid 
 
1, 8, 15, 20, 29 november en 6 
december 2012 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid 
Utrecht 
 
8 en 15 november 2012 
Cursus Inzicht in de Jeugdzorg, 
Utrecht 
 
29 en 30 november 2012 
Nationale Jeugdzorgdagen, Utrecht 
 
7, 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 
2013 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
 
 

In gesprek met: Marjolein Vogel en Inge Zwaan 
Marjolein Vogel, beleidsmedewerker gemeente Weststellingwerf en Inge 
Zwaan, bestuurlijk functionaris Veiligheidshuis Groningen over het formuleren 
van een regionale veiligheidsstrategie. 
 
Lees hier verder. 
 

Publicatie. Transitie gemeentelijk sociaal domein  

De komende jaren verandert er veel in het gemeentelijke sociale domein. 
Gemeenten krijgen door de overheveling van de jeugdzorg en Passend 
Onderwijs nieuwe taken en bevoegdheden. Door de val van kabinet Rutte zijn 
de decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werken naar Vermogen 
(vooralsnog) uitgesteld. 
 
Lees de publicatie 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 rijk grote beleidsvrijheid aan gemeenten. 
Op 8 en 15 november 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. 
 
Meer informatie over het programma en docenten van de cursus vindt u hier. 
 

www.hetveiligheidshuis.com
http://www.sbo.nl/kernbeleidveiligheid
http://www.sbo.nl/cursussen/beleidsmedewerker-openbare-orde-veiligheid/?utm_source=direct&utm_medium=shortcut&utm_campaign=veiligheid
http://www.sbo.nl/cursussen/beleidsmedewerker-openbare-orde-veiligheid/?utm_source=direct&utm_medium=shortcut&utm_campaign=veiligheid
http://www.sbo.nl/cursussen/inzicht-jeugdzorg/
http://www.sbo.nl/ketenregisseur
http://www.sbo.nl/ketenregisseur
http://blog.euroforum.nl/veiligheid/regionaal-beleidsplan-kwestie-van-gewoon-doen/
http://k2.nl/media/55947/20120621_reader_transitie_gemeentelijk_sociaal_domein_-_versie_juni_2012.pdf
http://www.sbo.nl/cursussen/inzicht-jeugdzorg/


 

  
 

Den Haag – “Voorstel strafrecht voor 
jongvolwassenen” 
Het kabinet wil criminele jongeren 
tussen de 15 en 23 jaar steviger en 
consequenter aanpakken. De 
ministerraad heeft ingestemd met een 
voorstel van staatssecretaris Teeven 
(VenJ). Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Tachtig procent meldingen 
kindermishandeling terecht” 
Gemiddeld 80 procent van de 
meldingen bij een Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
blijkt na onderzoek terecht. Dat meldt 
Jeugdzorg Nederland. Lees hier verder. 
 
‘s-Hertogenbosch – “Een vuist tegen 
huiselijk geweld” 
Dit jaar heeft de gemeente ’s-
Hertogenbosch samen met 19 andere 
gemeenten in Noord Brabant de 
aanpak tegen huiselijk geweld hoog op 
de agenda staan. Lees hier verder. 
 
Groningen – “Ex-gedetineerden 
voortaan naar Paterswoldseweg” 
Het coördinatiepunt voor nazorg van 
ex-gedetineerden verhuist per 1 
januari naar het Veiligheidshuis aan de 
Paterswoldseweg.  Lees hier verder. 
 
Tilburg – “Sneller actie bij seksueel 
geweld Midden-Brabant” 
Het Steunpunt Huiselijk Geweld 
Midden-Brabant gaat meldingen van 
seksueel geweld beter en sneller 
aanpakken. Bij ernstige zaken, waar 
duidelijk sprake van misbruik is, 
moeten de belangrijkste ketenpartners 
binnen 24 uur om de tafel zitten.  
Lees hier verder. 
 
Hollands Kroon – “Gemeente sluit aan 
bij Veiligheidshuis Den Helder” 
Het college van Hollands Kroon heeft 
besloten om aan te sluiten bij het 
Veiligheidshuis Den Helder. Dit besluit 
moet de bestrijding van overlast en 
criminaliteit verbeteren. Lees hier 
verder. 
 

Den Haag – “GGZ Nederland neemt 
meldcode aan” 
De Algemene Ledenvergadering van 
GGZ Nederland heeft de ‘Meldcode 
huiselijk geweld en kindermis- 
handeling’ en de ‘Handreiking 
beroepsgeheim’ aangenomen. Lees 
hier verder. 
 
Den Haag – “Goede resultaten Tijd 
voor jeugd” 
Meer tijd voor kinderen en 
jongeren, betere en snellere hulp, 
en minder papierwerk voor 
professionals.  Dat zijn belangrijke 
resultaten van de teams die 
meededen aan de pilot ‘Tijd voor 
jeugd’. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Budget is niet de 
sleutel tot succesvolle Jeugdzorg” 
Het is een duizelingwekkend plaatje: 
de blokjes en pijltjes die 
schematisch laten zien hoe de 
Jeugdzorg wordt gefinancierd. 
“Gelukkig wordt het straks 
eenvoudiger.”  Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuwe jeugdbendes 
ondanks strengere aanpak” 
De strengere aanpak van 
jeugdbendes heeft de afgelopen 
twee jaar weliswaar gezorgd voor 
een flinke daling in het aantal 
problematische jeugdgroepen, 
tegelijkertijd zijn er 36 nieuwe 
criminele groepen ontstaan. 
Lees hier verder. 
 
Leeuwarden – “Opstelten bezoekt 
Fier Fryslân” 
Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie heeft op 4 juli in 
Leeuwarden een kennismakings- 
bezoek gebracht aan Fier Fryslân, 
een centrum dat opvang en 
hulpverlening biedt aan slachtoffers 
van loverboys, eer- gerelateerd 
geweld en buitenlandse kinder- en 
mensenhandel. Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Veenendaal -  “Persoonsgerichte 
aanpak voor overlast gevende 
jongeren” 
Er komt een nieuwe aanpak voor 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar 
die ernstige overlast veroorzaken. 
Volgens burgemeester Ties Elzenga is 
gekeken naar Zeist waar volgens deze 
methode succes is geboekt. Lees hier 
verder. 
 
Rotterdam – “Kopstukken 
jeugdcriminaliteit harder aangepakt” 
Om de jeugdcriminaliteit en overlast 
van probleemjongeren terug te 
dringen, gaat Rotterdam de kopstukken 
hard aanpakken met een combinatie 
van straf en zorg. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Rapporteur 
mensenhandel krijgt nieuwe taak” 
Seksueel geweld tegen kinderen wordt 
een nieuwe taak voor de Nationaal 
Rapporteur mensenhandel, Corinne 
Dettmeijer. Ze heet voortaan Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen kinderen. Lees hier 
verder. 
 
Leiden – “Onderzoek naar 
kindermishandeling” 
De cijfers over hoe vaak 
kindermishandeling voorkomt, zijn 
sterk afhankelijk van de gebruikte 
onderzoeksmethode. Dat blijkt uit het 
promotieonderzoek van pedagoge 
Marije Stoltenborgh, die promoveert 
aan de Universiteit Leiden. Lees hier 
verder. 
 
Amersfoort – “Buurtzorg Nederland 
ook in ggz en buitenland” 
Buurtzorg Nederland gaat over de grens 
naar andere landen én ook andere 
sectoren. In Zweden heeft de werkwijze 
al navolging gekregen en ook andere 
landen hebben interesse in de 
wijkteams. Lees hier verder. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/06/voorstel-strafrecht-voor-jongvolwassenen.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws-/Tachtig-procent-meldingen-kindermishandeling-terecht.htm
http://boxmeer.kliknieuws.nl/nieuws/143319/een-vuist-tegen-huiselijk-geweld
http://www.oogtv.nl/2012/07/ex-gedetineerden-voortaan-naar-paterswoldseweg/
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2012/120612_sneller-actie-bij-seksueel-geweld-midden-brabant
http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/2388380/hollands-kroon-sluit-aan-bij-veiligheidshuis-den-helder-.aspx
http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/2388380/hollands-kroon-sluit-aan-bij-veiligheidshuis-den-helder-.aspx
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/urbax94nesj7d2uv/e-nieuws-99/nieuws/2012/150612_ggz-nederland-neemt-meldcode-aan
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/urbax94nesj7d2uv/e-nieuws-99/nieuws/2012/150612_ggz-nederland-neemt-meldcode-aan
http://abonneren.rijksoverheid.nl/article/rap-regeldruk-aanpak-/nieuwsbrief-regeldruk-aanpak-in-de-jeugdsector-juni-2012/goede-resultaten-tijd-voor-jeugd-/1336/13287?mode=html_mail
http://www.gemeente.nu/web/Sociale-Zaken/Welzijn/Jeugd-en-onderwijs/Jeugdzorg-Artikel/56264/Budget-is-niet-de-sleutel-tot-succesvolle-Jeugdzorg.htm
http://www.destentor.nl/regio/11340430/Nieuwe-jeugdbendes-ondanks-strengere-aanpak.ece
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/05/opstelten-bezoekt-fier-fryslan.html
http://www.veenendaalsekrant.nl/lokaal/persoonsgerichte_aanpak_voor_overlast_gevende_jongeren_veenendaal_27953700.html
http://www.veenendaalsekrant.nl/lokaal/persoonsgerichte_aanpak_voor_overlast_gevende_jongeren_veenendaal_27953700.html
http://blog.euroforum.nl/veiligheid/kopstukken-jeugdcriminaliteit-rdam-harder-aangepakt/
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws-/Rapporteur-mensenhandel-krijgt-nieuwe-taak.htm
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws-/Rapporteur-mensenhandel-krijgt-nieuwe-taak.htm
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/onderzoek-naar-kindermishandeling-wereldwijd.html
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/onderzoek-naar-kindermishandeling-wereldwijd.html
http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws-/Buurtzorg-Nederland-ook-in-ggz-en-buitenland.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Regierol op 
veiligheid. 
Tips voor de gemeentelijke 
regierol op veiligheid 
Wat is regie? En hoe voer je de regie? 
Regie is sturing ten aanzien van een 
vooraf afgebakend geheel. Een goede 
regisseur heeft overzicht over de 
situatie en is in staat het handelen 
van verschillende partners af te 
stemmen tot een samenhangend 
geheel om zodoende de beoogde 
veiligheidsdoelen te realiseren.  
Lees hier verder. 
 

Publicatie. 
Samenleven met verschillen, 
onderzoek naar spanningen 
in Amsterdamse buurten  
Onderzoekers van het Verwey-Jonker 
Instituut namen spanningen en 
vertrouwen in Amsterdamse buurten 
onder de loep. Download het 
onderzoeksrapport hier. 
 

Video. 

 
Documentaire over 'De Veilige Veste',  een initiatief van Fier Fryslân dat 
gevestigd is in een oud politiebureau in de gemeente Leeuwarden, die 
bescherming en veiligheid biedt aan meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk 
geweld, loverboys en gedwongen prostitutie.  
Bekijk hier de video. 
 

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 7 februari 
2013 gaat de 2e editie van de 6-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van 
start in La Vie in Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw 
gemeente.  Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten 
en inschrijven vindt u hier. 
 

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

Website. 

Wat is jeugdzorg? Wat doet een 
gezinsvoogd zoal? Welke vormen van 
jeugdzorg zijn er? En hoe ervaren 
kinderen en ouders jeugdzorg? De 
website www.ditisjeugdzorg.nl, een 
initiatief van Jeugdzorg Nederland, 
geeft antwoord op deze vragen. 
 

Terugblik. Netwerkbijeenkomst ‘de Generalist’ 

Op 18 juni 2012 vond in de Hogeschool van Amsterdam de 
netwerkbijeenkomst ‘de Generalist’ plaats. Het verslag van 
de netwerkbijeenkomst vindt u hier. 

Terugblik. Bijeenkomst LVG Jongeren 

Op 28 juni 2012 vond de bijeenkomst LVG jongeren en 
criminaliteit plaats. Het verslag van de bijeenkomst vindt u 
hier. 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
http://blog.euroforum.nl/veiligheid/tips-voor-de-regierol-van-de-gemeente-op-veiligheid/?goback=%2Egmp_3676347%2Egde_3676347_member_128028579
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Samenleven_met_verschillen_Signaleren_spanningen_versterken_vertrouwen_in_Amsterdamse_buurten.pdf
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Samenleven_met_verschillen_Signaleren_spanningen_versterken_vertrouwen_in_Amsterdamse_buurten.pdf
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261263
http://www.sbo.nl/ketenregisseur
http://www.sbo.nl/ketenregisseur
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://mlr1.nl/r/pid220p/116571?q=http://www.ditisjeugdzorg.nl
http://eropaf.org/lib/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20juli_2012.pdf
http://eropaf.org/lib/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20juli_2012.pdf
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/nieuws/2012/050712_lessons-learned-lvg-jongeren-en-criminaliteit
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/nieuws/2012/050712_lessons-learned-lvg-jongeren-en-criminaliteit

