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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. 

 
26 september, 3, 10 oktober, 7 en 14 
november 2013 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden,  
Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 
december 2013 
Opleiding beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 
Amersfoort 
 
14, 21 en 28 november 2013 
Cursus Maatschappelijk 
ondernemerschap in het sociale 
domein,  
Amersfoort 
 
6, 13 februari, 13, 20, 27 maart, 3 en 
10 april 2014 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,  
Utrecht 
 
 
 

In gesprek met: Janneke van der Zalm 
Janneke is werkzaam als ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands 
Midden. Zij houdt zich bezig met het samengaan van  het Veiligheidshuis Gouda 
en het Veiligheidshuis Leiden tot het Veiligheidshuis Hollands Midden.  
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. 
 
 
 
 E-book: 1 gezin 1 plan aanpak van multi-probleemgezinnen 
De afgelopen tien jaar besteden beleidsmakers, bestuurders, hulp-, zorg- en 
dienstverleners steeds meer aandacht aan gezinnen met meerdere problemen, 
de zogenaamde multi-probleemhuishoudens. Vanaf 2015 krijgen de gemeenten 
een groot deel van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg op hun bord. 
Daarbij is het volgens het kabinet van belang dat gezinnen niet meer met een 
wirwar aan hulpverleners te maken krijgen. Één gezin, één plan, één regisseur 
zou voortaan het uitgangspunt van de integrale hulp aan gezinnen moeten zijn. 
Lees de publicatie hier verder. 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.sbo.nl/ex-gedetineerden
http://www.sbo.nl/ex-gedetineerden
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.sbo.nl/openbareorde
http://www.sbo.nl/overheid/maatschappelijk-ondernemerschap-in-het-sociale-domein/
http://www.sbo.nl/overheid/maatschappelijk-ondernemerschap-in-het-sociale-domein/
http://www.sbo.nl/overheid/maatschappelijk-ondernemerschap-in-het-sociale-domein/
http://www.sbo.nl/zorg/opleiding-ketenregisseur-risicojeugd/
http://www.veiligheidshuizen.nl/nieuwsbrief_veiligheidshuizen/interviews/interview-janneke-van-der-zalm#.Ubw7MOcvmSo
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/blog/e-book-1-gezin-1-plan-aanpak-van-multi-probleemgezinnen/


 

  
 

Gouda – “Op het rechte pad met het 
Jeugd Preventie Team” 
Kinderen jonger dan 13 jaar die in 
aanraking komen met de politie, 
worden doorverwezen naar Bureau 
Jeugdzorg. Het Jeugd Preventie Team 
12-min biedt ondersteuning aan deze 
kinderen, en aan hun ouders, school 
en sociale netwerk.  
Lees hier verder. 
 
Groningen – “Zorg dat 
probleemgezin niet de dupe wordt 
van transitie”  
Probleemgezinnen kunnen de dupe 
worden van de decentralisatie van 
Jeugdzorg. Daarvoor waarschuwt 
orthopedagoog  Tom van Yperen als 
bijzonder hoogleraar Monitoring en 
innovatie zorg voor jeugd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Lees hier verder. 
 
Gouda – “Eigenkracht verhoogt 
effectiviteit aanpak huiselijk geweld” 
Bij de aanpak van kindermishandeling 
gaat het om het beschermen van 
kwetsbare kinderen tegen hun 
tekortschietende ouders of 
verzorgers. Zij worden aangesproken, 
krijgen oplossingen aangereikt en zo 
nodig opgelegd.  
Lees hier verder. 
 
Breda- “Interventieteam Huiselijk 
Geweld West-Brabant timmert aan 
de weg” 
Zacht voor de mens, maar hard op de 
grens. Dat is de slogan van het 
interventieteam Huiselijk Geweld dat 
dit jaar in West-Brabant van start is 
gegaan. Lees hier verder. 
 
Gouda “Passende hulp voor 
kwetsbare jongere” 
Met de decentralisatie komt de 
verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking bij de 
gemeenten te liggen.  
Lees hier verder. 
 
 

Culemborg – “Burgemeester blij met 
aanpak jeugdbende” 
Burgemeester Roland van Schelven van 
Culemborg noemt het 'buitengewoon 
goed nieuws' dat de politie zeven 
verdachten heeft opgepakt die bij een 
criminele jeugdbende zouden horen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vaker veroordeling 
mensenhandel” 
Het lukt steeds vaker om tot een 
veroordeling voor mensenhandel te 
komen. Dit blijkt uit onderzoek naar 
cijfers van het Openbaar Ministerie 
over vervolging en berechting van 
mensenhandelzaken. Lees hier verder. 
 
Waalwijk – “Twijfel over daling 
huiselijk geweld” 
Het aantal meldingen van huiselijk 
geweld in de gemeente Waalwijk 
neemt al enkele jaren af.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Checklist voor beleidsplan 
Jeugdzorg” 
De Jeugdwet verplicht gemeenten een 
beleidsplan voor de zorg voor jongeren 
op te stellen. Een checklist van het 
transitiebureau moet daarbij helpen. 
Lees hier verder. 
 
Groningen – “Afdoening jeugdzaken in 
Noord-Nederland ook in ZSM” 
De Raad van de Kinderbescherming is 
aangesloten bij ZSM Noord-Nederland. 
Alle misdrijven in Noord-Nederland 
waarbij minderjarige verdachten zijn 
betrokken, kunnen nu ook volgens de 
ZSM-aanpak worden afgedaan. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag - “Afspraken maken melding 
kindermishandeling duidelijker” 
Verschillende partijen in de (geestelijke) 
gezondheidszorg en jeugdzorg hebben 
landelijke afspraken gemaakt over de 
uitwisseling van persoons- en medische 
gegevens bij vermoedens van 
kindermishandeling. Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Ridderkerk – “Wijkgerichte aanpak 
tegen overlast” 
Het aantal problematische jeugdgroepen 
daalt. Zo blijkt uit het rapport 
‘Problematische jeugdgroepen in 
Nederland’. Lees hier verder. 
 
Almelo – “Wijk De Riet herbergt veel 
persoonlijk leed” 
Armoede, schulden, huiselijk geweld, 
onderdrukking, vervuiling en verslaving. 
De Riet herbergt veel persoonlijk leed. 
Lees hier verder. 
 
Zaltbommel – “Gezinscoach gaat 
problemen achter de voordeur 
aanpakken” 
Nog dit jaar start een gezinscoach in de 
gemeente Zaltbommel om problemen 
achter de voordeur aan te pakken bij 
gezinnen. Lees hier verder. 
 
Dordrecht – “Nazorg ex-gedetineerde 
jongeren” 
Nederland heeft het hoogste aantal 
kinderen tussen de 12 en 18 jaar in 
detentie. Daarnaast wijst onderzoek uit 
dat de recidive hoog is. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Problemen na verblijf 
jeugdinrichting” 
Jongeren die in een jeugdinrichting 
hebben gezeten, hebben ook op latere 
leeftijd problemen om hun leven op de rit 
te houden. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Nazorg aan 
gedetineerden verloopt moeizaam” 
Amsterdam heeft moeite met het bieden 
van goede nazorg. Beleid, budget, 
uitvoering en samenwerking leveren 
knelpunten op. Lees hier verder. 
 
Gouda - “Meldcode en Verwijsindex” 
De introductie van de Verwijsindex 
Risicojongeren en de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling leidt tot 
vragen bij professionals. 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.  
Nazorg ex-gedetineerden 
anno 2013: trends en actuele 
ontwikkelingen 
Heeft u te maken met de nazorg van 
ex-gedetineerden? Wij vroegen drie 
experts en docenten op de opleiding 
coördinator nazorg ex-gedetineerden 
over de belangrijkste ontwikkelingen 
in uw vakgebied en hoe u en uw 
gemeente hierop kunt anticiperen? 
Lees de blog hier verder. 
 

In gesprek met: Gert Rademaker 

Gert is werkzaam als verbindingsofficier Aanpak Problematische Jeugdgroepen 
bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij ondersteunt lokale partners in 
hun aanpak van problematische jeugdgroepen. Lees het interview 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 6 
februari 2014 gaat de derde editie van de opleiding ketenregisseur  risicojeugd 
van start. Deze opleiding leidt u in 7 dagen op tot regisseur in uw gemeente. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
ketenregisseur risicojeugd vindt u hier. 
 
 
 
 
 

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

 

Publicatie.  
De aanpak van huiselijk 
geweld in de Brabantse 
veiligheidshuizen 
Hoe effectief zijn de casusoverleggen  
binnen veiligheidshuizen?  
Onderzoekers  van de Avans 
Hogeschool hielden de aanpak van 
huiselijk geweld in de Brabantse 
veiligheidshuizen tegen het licht en  
presenteren vier voorwaarden voor  
effectief casusoverleg.  
Lees de publicatie hier verder. 

Publicatie. Landelijk beeld Jeugdgroepen 

Het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland blijft verder dalen, aldus 
minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De jongeren worden aangepakt 
door het opleggen van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke interventies, 
waardoor de criminele jeugdgroepen zich niet meer als zodanig op straat 
kunnen manifesteren. Lees de publicatie hier verder. 

Handreiking. 
Voorkomen huisuitzettingen 
Voor de direct betrokkenen heeft een  
huisuitzetting ingrijpende gevolgen.  
Ook de sociaal-maatschappelijke 
schade van een ontruiming is hoog. 
Ingrijpen bij  dreigende 
huisuitzettingen is een gerichte 
manier om dak- en thuisloosheid en 
andere maatschappelijke 
problematiek  te voorkomen.  
Lees de handreiking hier verder. 

E-book. 4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen 

Ben jij bezig om een of meerdere jeugdgroepen aan te pakken? Werk je samen 
met de juiste partners? Hoe wisselen jullie informatie uit en hoe gaat dat? Heb 
je de burgemeester, lokale driehoek en het college van B en W in de goede 
positie gezet? Op deze en meer vragen krijg je antwoord in dit E-book ‘4 sleutels 
voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen’.  
Lees het E-book hier verder. 
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