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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 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 
 
 
 
 
 

In gesprek met: Geeske Hoogenboezem 
Geeske is  onderzoeker bij JSO expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en 
Opvoeding, waar zij een van de trekkers is van het project Jeugd Preventie 
Team 12-min. Lees het interview hier verder. 

Landelijke studiedagen Jeugdbeleid, 
en 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  
2013 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 en sprekers vindt u 
hier. 
 

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. 

Methodiek. Hot  spotaanpak in vier stappen 

Deze handleiding, tot stand gekomen op initiatief van het politiekorps 
Haaglanden, geeft een praktische vertaling van een gebiedsgerichte probleem 
georiënteerde aanpak van criminele jeugdgroepen. Lees hier verder. 
 

Publicatie. De Poortmangroep? Zij pleegde voort… 
De Poortmangroep was een onverbeterlijke Amsterdamse jeugdgroep die het 
actiefst was tussen 2005 en 2009. Delicten werden stelselmatig ontkend en 
anderen – de boze buitenwereld, de Nederlandse samenleving – kregen de 
schuld. Lees de publicatie hier verder. 
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Den Haag – “Coördinatie 
decentralisaties bij Plasterk” 
Minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken wordt de 
coördinerend bewindspersoon voor 
de decentralisaties sociaal domein. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Ouwe meuk zit 
jeugdzorg dwars” 
De Bureaus Jeugdzorg zijn hard aan 
een nieuw informatiesysteem toe. 
Maar hoe pak je dat aan met de 
transitie van de jeugdzorg naar de 
gemeenten op komst? De bureaus en 
de gemeenten zetten de neuzen 
alvast één kant op. Nu de provincies 
nog. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Cameratoezicht op 
hangjongeren” 
Amsterdam is de eerste gemeente die 
cameratoezicht gaat inzetten voor 
overtredingen in de openbare ruimte, 
maakt burgemeester Eberhard van 
der Laan bekend. Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Sterkere schakels rond 
jeugd” 
Komen tot ketens van effectieve 
preventie- en behandelprogramma's: 
het doel van het project 'Sterkere 
schakels rond jeugd' waarvoor JSO en 
5 gemeenten veelvoorkomende 
problemen bij jeugdigen in kaart 
bracht. Lees hier verder. 
 
Breda – “OM en politie starten ZSM-
aanpak” 
Het Openbaar Ministerie Breda en 
Politie Midden en West Brabant zijn 
gestart met de ZSM-aanpak; de 
versnelde afdoening van zaken. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Oost heeft eigen 
versie Top 600” 
Stadsdeel Oost heeft in navolging van 
de Top 600 een Top Oost opgesteld 
van 45 overlastgevende jongeren. 
Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Veiligheid in Nederland 
kost 767 euro per persoon” 
Het veiligheidsbeleid in Nederland kost 
per hoofd van de bevolking 767 euro 
per jaar. De helft daarvan wordt 
besteed aan preventie.  
Lees hier verder. 
 
Amersfoort – “Federatie Opvang 
bezorgd over regeerakkoord” 
De Federatie Opvang maakt zich grote 
zorgen over de gevolgen van het 
regeerakkoord voor volwassenen, 
jongeren en kinderen die getroffen 
worden door huiselijk geweld of 
dakloosheid. Lees hier verder. 
 
Den Haag “Uitgaven van gemeenten 
aan veiligheid enorm gestegen” 
Van alle kostenposten van gemeenten 
zijn de uitgaven aan openbare orde en 
veiligheid de afgelopen 11 jaar relatief 
gezien het hardst gestegen. 
Lees hier verder. 
 
Haren – “OM laat relschoppers 
betalen” 
Het Openbaar Ministerie probeert 
opnieuw om relschoppers die zijn 
gepakt tijdens de Facebookrellen in 
Haren, te laten meebetalen aan de 
schade die is aangericht in het dorp. 
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 – “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. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Amersfoort – “Gezinnen sneller en vaker 
dakloos” 
Het aantal dakloze gezinnen neemt snel 
toe en is sinds 2009 met een derde 
gestegen. De daklozenopvang kan dat 
niet aan en slaat alarm. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “11 Miljoen voor Haagse 
Schilderswijk” 
Een actieplan van de gemeente Den 
Haag, politie en maatschappelijke 
organisaties moet de Haagse 
Schilderswijk leefbaarder maken.   
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Herhaling bij jonge 
zedendelinquent is beperkt” 
Een kleine 3% van veroordeelde jonge 
zedendelinquenten pleegt opnieuw een 
zedendelict. Wanneer jongeren weer de 
fout ingaan, waren er bij onderzoekers 
van de Raad voor de Kinderbescherming 
vaak al veel zorgen. Lees hier verder. 
 
Gouda – “Gas op decentralisaties sociaal 
domein” 
Gemeenten hoeven niet te wachten op 
‘Den Haag’, maar kunnen gewoon aan de 
slag met de decentralisaties van het 
sociaal domein. Lokale overheden 
moeten wel  samenwerken op het gebied 
van werk, zorg en jeugd. Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Onderzoek naar schulden 
verslaafde delinquenten” 
Wie een delict pleegt, recidiveert 
gemakkelijker als er schulden zijn. 
Bovendien staan schulden vaak een 
succesvolle re-integratie na detentie in de 
weg. Lees hier verder. 
 
Gouda – “Zieke Jeugdzorg zo snel 
mogelijk naar gemeente” 
Wachten op de nieuwe wet duurt te lang. 
Gemeenten moeten nu al met de 
betrokken partijen samenwerken om de 
stelselwijziging van Jeugdzorg zo snel 
mogelijk te realiseren. 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: ‘Hoe 

slachtoffers het strafproces 
stuk maken’ 
Richard Korver schetst in zijn boek 
‘Recht van spreken’ een strafproces 
met vier in plaats van met drie 
partijen. Dat kan, zacht gezegd, voor 
een andere dynamiek zorgen. De 
ruimte om de verdachte eventueel 
vrij te spreken, neemt automatisch af. 
De verdachte heeft twee partijen 
tegenover wie hij zich moet 
verantwoorden. Het slachtoffer 
schaart zich immers automatisch aan 
de kant van het OM.  
Lees de blog hier verder. 

In gesprek met: Annemieke Gijsbers 

Annemieke Gijsbers is projectleider Ervarend Leren bij Topaze waar jongeren 
vanaf 16 jaar met ernstige problematiek (thuis, werk, school en/of vrije tijd) 
deelnemen aan individuele woon-werktrajecten op boerderijen om te leren 
omgaan met hun problemen.  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. 

 
Een recordaantal prostituees klopte vorig jaar aan bij politie en hulpinstanties 
wegens dwang en uitbuiting. EU-lid Hongarije is het land waar inmiddels veruit 
de meeste slachtoffers van deze vorm van mensenhandel vandaan komen. 
Nieuwsuur-verslaggever Nicole Lefever ging op bezoek op de Wallen en in het 
oosten van Hongarije. Bekijk de video hier. 
 

Column. Hans 
Werdmölder: ‘Het geloof in de 
overheid als oplosser van alle 
problemen overheerst nog’  
Van een relatief klein probleem wordt 
een veelkoppig monster gemaakt, 
waar we vervolgens geen vat meer op 
hebben. Het jeugd‐ en welzijnsbeleid 
is niet voor niets een doolhof van 
projecten, organisaties en subsidies.  
Lees de blog hier verder.  
 
 
 

Terugblik. Regionale bijeenkomsten Veiligheidshuizen 
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie  van 
Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
organiseerden in november 2012 drie regiobijeenkomsten Veiligheidshuizen. 
Bekijk hier het verslag van de regionale bijeenkomsten Veiligheidshuizen. 
 

Blog. Nicole le Fever: 

Gedwongen of vrijwillig achter 
het raam? 
Hongarije is buiten Nederland het 
land waar veruit de meeste 
slachtoffers van mensenhandel 
vandaan komen. Nicole le Fever 
bezocht slachtoffers die in 
Amsterdam werken en maakten een 
portret van één van de belangrijkste 
bronnen achter deze mensenhandel: 
de stad Nyiregyháza. Lees hier verder. 
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