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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. 

 
30 en 31 januari 2013 
Landelijke studiedagen Jeugdbeleid en 
Jeugdcriminaliteit, Nijmegen 
 
1 februari 2013 
Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en 
loverboys, Nijmegen 
 
7, 14 februari, 7, 14, 21, 28 maart 2013 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd 
Utrecht 
 
4, 11, 18, 25 april, 16, 23, 30 mei 1013 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
 
 
 
 

In gesprek met: Thijs Vrijsen 

Thijs is werkzaam als adviseur jeugd bij de Politieacademie en docent op de 
opleiding ketenregisseur risicojeugd.  Thijs ondersteunt, mobiliseert en activeert 
politiekorpsen bij de aanpak van jeugdproblematiek.  
Lees het interview hier verder. 
 
 

 

 

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid & 
Jeugdcriminaliteit 

 
Jongeren staan op de rand van hun toekomst: het kan nog alle kanten met ze op. 
Voor sommige jongeren geldt helaas dat zij een grotere kans hebben om de 
verkeerde weg te kiezen. Ze maken hun school niet af, raken werkloos, 
veroorzaken overlast en/of belanden in de criminaliteit. Op 30 en 31 januari 
organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en  Overheid de landelijke 
studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit waar u van experts hoort op welke 
wijze u komt tot een solide jeugdbeleid en een effectieve integrale aanpak van 
jeugdcriminaliteit.  Meer informatie over het programma vindt u hier. 
 

Publicatie. Problematische jeugdgroepen synoniem 

voor maatschappelijke onrust? 
Wanneer afgegaan wordt op berichten in de media dan lijkt het gedrag van 
problematische jeugdgroepen of het gedrag van jeugdbendes – zoals de media 
het bij voorkeur pakkend verwoorden – synoniem te zijn voor maatschappelijke 
onrust. In deze publicatie  wordt ingegaan op de vraag wat problematische 
jeugdgroepen eigenlijk zijn, in welke mate ze voorkomen en wat de reikwijdte of 
actieradius van hun gedrag is. Lees de publicatie hier verder. 
 

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 6-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start.  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. 

Vacature. 
 
Ketenmanager Veiligheidshuis, 
Leeuwarden 
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’s-Hertogenbosch – “Justitie wil 
speciale interventieteams voor 
kampen” 
Er moet een speciaal 
bestuursrechtelijk interventieteam 
komen, dat in alle Brabantse 
gemeenten vrijplaatsen, zoals 
woonwagenkampen, snel kan 
aanpakken. Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Ambtenaren getraind op 
mensenhandel” 
Ambtenaren van de afdeling 
Burgerzaken in Utrecht gaan speciaal 
letten op signalen van mensenhandel. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Eén budget voor sociaal 
domein” 
Er komt één budget voor de taken 
binnen het sociaal domein die naar 
gemeenten worden overgeheveld: 
werk, begeleiding en jeugd. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Communities that Care 
beïnvloedt gedrag jongeren niet” 
Communities that Care (CtC) slaagt er 
in Nederland niet in om probleem-
gedrag van jongeren te beïnvloeden. 
Wel helpt CtC gemeenten om keuzes 
te maken in hun jeugdbeleid.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Minder minderjarige 
verdachten van misdrijven” 
Het aantal minderjarige verdachten 
van misdrijven nam de afgelopen 
jaren sterk af. Zo is het aantal 
vernielingen door minderjarigen in 
drie jaar tijd meer dan gehalveerd. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Korting budget 
jeugdzorg onbehoorlijk” 
De korting van 32 miljoen euro op het 
budget voor jeugdzorg per 2013 is 
onacceptabel. Het is onverenigbaar 
met de groei aan hulpvragen en 
daarmee maatschappelijk 
onverantwoord. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Rijke arrestant, mét 
uitkering?” 
De politie moet makkelijker en vaker 
informatie kunnen delen met de sociale 
dienst. Die oproep doet de Haagse 
wethouder Henk Kool aan kabinet en 
parlement. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “VNG: concept-Jeugdwet 
voldoet niet” 
De goede wil is er bij gemeenten om de 
jeugdzorg op zich te nemen en te 
verbeteren. Alleen biedt de 
voorgestelde Jeugdwet niet de juiste 
kaders. Aanpassingen zijn noodzakelijk.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag - ”VNG: beleidsvrijheid en 
ontschotte budgetten voor sociaal 
domein” 
Beleidsvrijheid en financiële 
ontschotting zijn essentieel bij de 
decentralisaties werk, zorg en jeugd 
naar gemeenten. In het regeerakkoord 
moeten daarover uitgangspunten 
worden vastgelegd.  Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Zorg voor overlastjongeren 
Kanaleneiland werkt nog niet” 
De nieuwe, harde aanpak van 
jeugdoverlast in Kanaleneiland lost 
problemen nog niet op. De betrokken 
partners hebben soms oeverloze 
discussies en ouders worden maar 
nauwelijks bereikt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanhouding criminele 
jeugdgroep uit Spoorwijk” 
Spoorwijk een probleemwijk in Den 
Haag en de thuisbasis van de 
spoorwijkgroep, een crimineel netwerk 
van families is de afgelopen tijd 
frequent in het nieuws geweest.  
Lees hier verder. 
 
Appingedam – “Gemeente besteedt 
zorg bajesklant uit” 
De re-integratie van ex-gedetineerden 
uit de gemeente Appingedam wordt 
voortaan verzorgd door het Veiligheids-
huis Groningen. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Rechters lopen in valkuil 
mensenhandelzaak” 
Er moeten rechters komen die zich 
specialiseren in rechtszaken over 
mensenhandel. Daarvoor pleit de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 
Corrine Dettmeijer. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Doelmatig sociaal domein 
gewenst” 
Binnen het sociale domein kan meer 
worden bereikt tegen lagere kosten.  
Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet 
opknipt in sectoren en instituties maar 
dat de capaciteiten en behoeften van 
burgers en hun lokale leefwereld centraal 
stelt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Centrum voor Jeugd en 
Gezin is meer dan een loket” 
Dure gezinscentra van Rouvoet blijken 
flop’ kopte NRC. In allerlei sociale media 
ontstonden stevige discussies. ‘Het is 
maar net hoe je het bekijkt’, vindt 
Marijke Vos, voorzitter van MOgroep. 
Lees hier verder. 
 
’s-Hertogenbosch – “Brabantse 
gemeenten nemen Jeugdzorg eerder 
over” 
Twintig Brabantse gemeenten worden 
vanaf volgend jaar al verantwoordelijk 
voor de jeugdzorg in hun regio. Ze nemen 
de taak versneld over van de provincie 
omdat ze denken sneller de juiste hulp bij 
een kind te krijgen.  Lees hier verder. 
 
Enschede – “Twentse Veiligheidshuizen 
gaan vanaf 2013 samen” 
De drie Veiligheidshuizen in de regio gaan 
met ingang van 1 januari  2013 op in het 
Veiligheidshuis Twente. Lees hier verder. 
 
Hilversum – “Geweldsgolf houdt aan” 
Hilversum wordt steeds onveiliger, met 
name voor jongeren. Nu zijn er weer 
twee meisjes mishandeld.  
Lees hier verder. 
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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:  

Nederland is veilig, streng en 
royaal met rechtshulp 
Het Nederlands Juristenblad bracht 
een wetenschappelijk artikel uit dat 
de meest gehoorde misverstanden 
over de strafrechtpraktijk 
ontkrachtte. Wat werkt er wel en wat 
niet? Is het hier echt onveilig? Zijn de 
straffen hier zo laag als iedereen 
denkt? Lees de blog hier verder. 

In gesprek met: Corinne Dettmeijer 
Corinne Dettmeijer is werkzaam als Nationaal Rapporteur Mensenhandel bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en spreker op de verdiepingsdag 
Jeugdprostitutie en loverboys in het Triavium in Nijmegen.  
Lees het interview hier verder. 
 

Verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys 

 
Jeugdprostitutie is een veel voorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks 
maken ongeveer 200 slachtoffers melding van misbruik en uitbuiting door 
loverboys. Naar verwachting is dit slechts het topje van de ijsberg. In het land 
vinden vele goede initiatieven plaats om jeugdprostitutie tegen te gaan en waar 
mogelijk te voorkomen. Maar wat werkt? En hoe kunnen we (potentiële) 
slachtoffers uit handen houden van loverboys? Op 1 februari 2013 organiseert 
het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de verdiepingsdag Jeugdprostitutie 
en loverboys waarin we samen met u op zoek gaan naar oplossingen voor deze 
problematiek. Meer informatie over het programma en sprekers vindt u hier. 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

Video. 

 
De Regionale Recherche Dienst van 
het politiekorps Rotterdam-Rijnmond 
heeft als proef een speciaal team 
samengesteld: het Loverboyteam. Het 
team zoekt naar nieuwe methoden 
om loverboys beter op te kunnen 
sporen en vaker veroordeeld te 
krijgen.  Bekijk hier de video. 
 

 

 
 

Handreiking. 
Aanpak loverboy 
problematiek 

De handreiking aanpak loverboy-
problematiek is een raamwerk voor 
een daadkrachtige aanpak van 
loverboys, waarbij alle betrokken 
partijen, integraal maar elk vanuit de 
eigen discipline, loverboys 
daadkrachtig kunnen bestrijden. 
Download de handreiking hier. 
 
 

Terugblik. Netwerkdag Veiligheidshuizen 

Procescoördinatoren van Veiligheidshuizen uit heel Nederland kwamen op 30 
oktober 2012 in het Galgenwaard Stadion in Utrecht bij elkaar om inspiratie op 
te doen.  Hoe werken de verschillende Veiligheidshuizen samen? Met partners 
en onderling? En welke invloed hebben Veiligheidshuizen concreet op de 
veiligheid van de samenleving? Bekijk hier het verslag van de netwerkdag. 
 
 

Terugblik. Bijeenkomst aanpak loverboyproblematiek 

Op 18 september 2012 organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid een bijeenkomst over de aanpak van loverboyproblematiek. 
Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst. 
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