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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. 

 
5 februari 2013 
Landelijk congres Veiligheidshuizen 
Rotterdam 
 
7, 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 
2013 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd 
Amsterdam 
 
11 april 2013 
Masterclass Integrale aanpak risicojeugd 
‘s-Hertogenbosch 
 
4, 11, 18, 25 april, 16, 23 en 30 mei 1013 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid 
Utrecht 
 
16, 23, 30 mei, 6, 13 en 20 juni 2013 
Opleiding regisseur multi-
probleemgezinnen 
Bunnik 
 
 
 

In gesprek met: Angela van Mersbergen 
Angela van Mersbergen is werkzaam als regiocoördinator Actieprogramma 
Problematische Jeugdgroepen Limburg bij het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Zij ondersteunt, mobiliseert en activeert gemeenten bij de aanpak 
van problematische jeugdgroepen. 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. 
 
 

Terugblik: landelijke studiedagen 
Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit 

 

Op 30 en 31 januari 2013 vonden in het NBC Nieuwegein de landelijke 
studiedagen Jeugdbeleid &  Jeugdcriminaliteit plaats.  
De presentaties van beide dagen vindt u hier. 
 

Publicatie. ‘Onmogelijke levens, botsende logica’s 

en eigenzinnige professionals’ 
Joost Vos, onderzoeker bij TNO, presenteerde op de landelijke studiedagen 
Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit de uitkomsten van een driejarig 
actieonderzoek naar de aanpak van zeer actieve veelplegers in de 
veiligheidshuizen Leiden en Rotterdam. Het onderzoek is verricht door TNO, 
Platform 31, Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. 
Lees het onderzoeksrapport hier. 
 
 
 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.congresveiligheidshuizen.nl/
http://www.sbo.nl/ketenregisseur
http://www.sbo.nl/zorg/masterclass-integrale-aanpak-risicojeugd/
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/nieuws/2012/leren-van-elkaar-angela-van-mersbergen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/probleemgezinnen
http://www.sbo.nl/jeugdbeleid
http://www.sbo.nl/media/cms_page_media/789/Veelplegers%20bw%202012%20website.pdf


 

  
 

Gouda – “Leefbaarheid als 
uitgangspunt voor aanpak 
jeugdoverlast” 
Iedere gemeente kent ze wel: 
groepen jongeren die rondhangen op 
straat. Soms gaat dit gepaard met 
overlast. Vuurtjes stoken, rotzooi op 
straat, vernielingen, intimidatie. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Risico’s aan nieuwe 
Jeugdwet” 
De Raad voor de rechtspraak 
adviseert het voorstel voor de nieuwe 
Jeugdwet niet in de huidige vorm aan 
te bieden aan de Tweede Kamer. 
Lees hier verder. 
 
Maastricht – “Meer overleg nodig bij 
aanpak huiselijk geweld” 
Instanties hebben bij herhaling langs 
elkaar heen gewerkt bij een geval van 
huiselijk geweld met dodelijke afloop 
in Maastricht. Dat zegt een 
onderzoekscommissie van justitie. 
Lees hier verder. 
 
Leeuwarden – “Loverboyslachtoffers 
hebben specialistische hulp nodig” 
Meiden die in handen zijn gevallen 
van een loverboy hebben 
specialistische hulp nodig. Deze 
conclusie trekt Fier Fryslân na analyse 
van de dossiers van honderd 
loverboyslachtoffers. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Verkorting 
terugkijktermijn VOG jeugdigen” 
Voor jongeren die een verklaring 
omtrent het gedrag (VOG) aanvragen 
en nog geen 23 jaar zijn, wordt de 
terugkijktermijn verkort van vier naar 
twee jaar. Lees hier verder. 
 
Gouda – Belangrijke rol school bij 
vroegtijdige signalering van 
jeugdcriminaliteit” 
Een beetje kattenkwaad is niet erg en 
hoort bij de ontwikkeling van een 
kind. Maar wanneer moet je je wél 
zorgen maken? Lees hier verder. 
 

Utrecht – “Krachtwijken: we zijn er nog 
lang niet” 
Het gaat beter met de 'krachtwijken' in 
Utrecht. Sinds de aanpak in 2008 is 
gestart, blijkt uit cijfers en onderzoeken 
onder bewoners dat er vooruitgang is 
geboekt.  Lees hier verder. 
 
De Wolden – “Jongerenwerker en 
wijkagent samen de straat op” 
De jongerenwerker en de wijkagent in 
gemeente De Wolden werken samen 
aan het voorkomen en terugdringen 
van overlast veroorzaakt door jongeren. 
Ze gaan samen de straat op om 
jongeren aan te spreken.  
Lees hier verder. 
 
Baarn – “Afspraken om jeugdoverlast 
aan te pakken” 
De gemeente Baarn heeft de krachten 
gebundeld met politie, Openbaar 
Ministerie (OM), jeugd- en 
jongerenwerk en de jeugdzorg om 
overlast van jeugdgroepen gezamenlijk 
aan te pakken. Lees hier verder. 
 
Weert – “Gemeente wil oplossing 
junkieprobleem” 
De gemeente Weert wil een structurele 
oplossing voor de problemen die een 
groepje junks in het park veroorzaakt. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Registreer kinderen van 
ggz-cliënten” 
Kinderen van ouders met een 
psychische aandoening of een 
verslaving moeten standaard 
geregistreerd worden binnen de GGZ 
en Verslavingszorg, stelt het Trimbos 
instituut. Lees hier verder. 
 
West-Friesland – “Toename 
huisverboden” 
Drank en drugs spelen steeds vaker een 
rol bij huiselijk geweld – vooral onder 
jongeren. Hulpverleners in West-
Friesland merken verder op dat het 
geweld verhardt. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
Zaanstad – “Opstelten brengt bezoek 
aan Veiligheidshuis” 
Minister Opstelten bezocht het 
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en 
de gemeente Zaanstad. Hij zal zich laten 
informeren over de aanpak van de 
jongerencriminaliteit in het 
Veiligheidshuis.  
Lees hier verder. 
 
Arnhem – “Huiselijk geweld komt vaak 
voor”  
In Gelderland wordt dagelijks drie keer 
aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dat 
blijkt uit cijfers van het Openbaar 
Ministerie. Lees hier verder. 
 
Nijmegen – “Veiligheidshuizen Nijmegen 
en Rivierenland gaan samenwerken” 
De Veiligheidshuizen Nijmegen en 
Rivierenland gaan vanaf volgend jaar 
nauw samenwerken. Vanaf 2013 krijgen 
de twee Veiligheidshuizen één 
stuurgroep en één managersoverleg van 
partnerorganisaties. Lees hier verder. 
 
Arnhem – “Vertrouwen essentieel bij 
aanpak achterstandswijken” 
Stadswijken zijn leefbaarder en veiliger 
naarmate bewoners meer collectief 
weerbaar zijn. Lees hier verder. 
 
Leeuwarden – “Gezamenlijke aanpak 
mensenhandel in Friesland” 
Mensenhandel verdient een (pro)actieve 
en brede ketenaanpak. Diverse Friese 
partijen ondertekenden daarom een 
intentieverklaring tegen mensenhandel. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gerichte actie tegen 
criminele jeugdgroep” 
De politie heeft in Den Haag een gerichte 
controleactie gehouden. Het doel van de 
actie was het tegengaan van 
woninginbraken, de bestrijding van 
overlast en het inwinnen van informatie 
over criminelen in de wijk. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 

http://www.jso.nl/1/Publicaties/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit,-november-2012/Leefbaarheid-als-uitgangspunt-voor-aanpak-jeugdoverlast.html
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raad-risico-s-aan-nieuwe-jeugdwet.8509031.lynkx?utm_source=BB%202012-11-30&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/4kds6e8g8ckdm2p6/e-nieuws-105/nieuws/2012/201112_meer-overleg-nodig-bij-aanpak-huiselijk-geweld
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/4kds6e8g8ckdm2p6/e-nieuws-105/nieuws/2012/051112_loverboyslachtoffers-hebben-specialistische-hulp-nodig
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/11/29/verkorting-terugkijktermijn-vog-jeugdigen.html
http://www.jso.nl/1/Publicaties/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit/Nieuwsbrief-Jeugdcriminaliteit,-november-2012/School-kan-belangrijke-rol-spelen-in-vroegtijdige-signalering-van-jeugdcriminaliteit.html
http://www.gemeente.nu/web/Ruimte-Milieu/Wonen-Artikel/56851/Krachtwijken-We-zijn-er-nog-lang-niet.htm
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/nieuws/2012/211112_jongerenwerker-en-wijkagent-de-wolden-samen-de-straat-op
http://www.hetccv.nl/nieuws/2012/11/baarn-maakt-afspraken-om-jeugdoverlast-aan-te-pakken.html
http://www.limburger.nl/article/20121127/REGIONIEUWS03/121129248/1004
http://www.jeugdzorginlimburg.nl/landelijk/trimbos-registreer-kinderen-van-ggz-clienten
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/4kds6e8g8ckdm2p6/e-nieuws-105/nieuws/2012/271112_toename-huisverboden-in-west-friesland
http://www.dichtbij.nl/zaanstreek/regionaal-nieuws/artikel/2582782/opstelten-brengt-bezoek-aan-zaanstad.aspx
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1898641/Huiselijk-geweld-komt-vaak-voor.htm
http://www.hetccv.nl/nieuws/2012/11/veiligheidshuizen-nijmegen-en-rivierenland-gaan-samenwerken.html
http://www.medicalfacts.nl/2012/11/15/vertrouwen-essentieel-bij-aanpak-achterstandswijken/
http://www.fierfryslan.nl/Gezamenlijke-aanpak-mensenhandel-in-Friesland-2.ashx
http://www.hetccv.nl/nieuws/2012/11/actie-tegen-haagse-criminele-jeugdgroep.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

‘Strafrechters moet je uit de 
wind houden’ 
Er komen naast schuldige ook feitelijk 
onschuldige verdachten voor de 
rechter. Niet vaak misschien, maar ze 
zijn er en ze worden niet altijd 
herkend. De maatstaf voor goed 
strafrecht is niet dat er zoveel 
mogelijk verdachten worden 
veroordeeld of slachtoffers gehoord. 
Maar dat het èchte verdachten 
schuldig verklaart. Rechters moeten 
daarom ruimte houden. Een 
verdachte moet ook vrijgesproken 
kunnen worden.  
Lees de blog hier verder. 

Video. Aanpak jeugdprostitutie en loverboys anno 2013 

 
Op 1 februari 2013 vond in het NBC Nieuwegein de verdiepingsdag 
Jeugdprostitutie en loverboys plaats, waarin de openingslezing werd verzorgd 
door Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen kinderen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Bekijk hier de presentatie van Corinne Detmeijer. 
 

 

 

 

 

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

 

Instrument. Privacy wegwijzer 

Om gezinnen en jongeren goed te kunnen helpen, kan het nodig zijn dat 
professionals in de jeugdketen informatie met elkaar uitwisselen. Dit draagt 
eraan bij dat hulpverleners goed op de hoogte zijn van de situatie en tijdig 
kunnen ingrijpen als dat nodig is. In de praktijk blijken hulpverleners 
terughoudend met het delen van informatie, omdat ze bang zijn de 
privacyregelgeving te schenden. Vaak weten zij niet goed welke persoons-
gegevens zij onder welke voorwaarden met elkaar mogen delen. Op grond van 
de privacyregelgeving is het nodig systematisch af te wegen of het delen van 
informatie in het belang van de jongere is. De Privacy wegwijzer helpt 
professionals stapsgewijs de bijbehorende afwegingen te maken. 
 
 

 
 

Column: Marc Chavannes: 

De minister van Veiligheid en 
Justitie is geen opperrechter 
Met hun voorkeur voor Veiligheid 
boven het begrip Justitie etaleren de 
huidige bewindslieden een 
benadering van de rechtsstaat die vrij 
makkelijk kan omslaan in rechts-
onzekerheid. De rechtsstaat 
aantasten om haar overeind te 
houden.  
Lees de column hier verder. 
 
 
 
 
 
Publicatie.  
‘Aandacht voor het eigen spoor!’  
Het Expertisecentrum Veiligheid van 
Avans Hogeschool voerde in opdracht 
van de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente 's-Hertogenbosch een 
onderzoek uit naar de effectiviteit van 
de Brabantse veiligheidshuizen. 
In dit onderzoek staat het casus- 
overleg centraal.  
Lees het onderzoeksrapport hier. 

In gesprek met: Marike van Deventer 

Marike van Deventer is projectleider Aanpak Mensenhandel bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en spreker op de verdiepingsdag 
Jeugdprostitutie en loverboys. Zij publiceerde in opdracht van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie de handreiking aanpak loverboyproblematiek. 
Lees het interview hier verder. 
 
 

Publicatie. ‘Mensen met onaangepast gedrag’ 

Het is essentieel om hardleerse overlastgevers te blijven volgen en begeleiden, 
ondanks de weerstand die de behandeling kan oproepen.  Lees het 
onderzoeksrapport hier. 
 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/10/27/strafrechters-moet-je-uit-de-wind-houden/
http://www.sbo.nl/jeugdbeleid
http://www.sbo.nl/jeugdbeleid
Loverboys_montage2PRORES%20Lite-H264%20MOV%201280x720%2016x9%20SvJ.mov
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://www.privacywegwijzer.yse.nl/cgi-bin/jeugdbescherming.cgi
http://www.nrc.nl/opklaringen/2012/10/20/de-minister-van-veiligheid-en-justitie-is-geen-opperrechter/
http://www2.avans.nl/avm/Lectoraat/Expertisecentrum_Veiligheid/12-0394%20Rapportage%20evaluatie%20casusoverleg.pdf
http://www.sbo.nl/jeugdbeleid
http://www.sbo.nl/jeugdbeleid
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/handreiking_aanpak_loverboyproblematiek.pdf
http://www.sbo.nl/blog/gesprek-met-marike-van-deventer-projectleider-aanpak-mensenhandel-bij-het-ccv/
http://www.veiligheidssocieteit-zhz.nl/documenten/Rapportage%20mensen%20met%20onaangepast%20gedrag.pdf
http://www.veiligheidssocieteit-zhz.nl/documenten/Rapportage%20mensen%20met%20onaangepast%20gedrag.pdf

