Regionale Masterclass-reeks ‘regie op jeugd’
Een coalitie voor vroegsignalering
Opening door de dagvoorzitter Sosha Duysker
Openingswoord door de bestuurlijk portefeuillehouder jeugd van de Politie Eenheid Den Haag
Burgemeester van Zoetermeer dhr. M.J. Bezuijen

Interview met een ervaringsdeskundige
Waarom is vroegsignalering zo belangrijk? Sosha gaat in gesprek met Peter Willems die vanuit eigen ervaring met jeugdzorg,
scholen en politie vertelt wat er volgens hem nog nodig is en waarom het zo belangrijk is om aan die voorkant te komen.

Project Dealbreakers Voorkómen is beter dan vóórkomen!
Hoe kunnen we dit doen? Om daar antwoord op te krijgen zal Chrissie van der Meijden, projectleider Dealbreakers ons meenemen
in de werkwijze en opbouw van het project Dealbreakers. Vertelt over de verschillende interventies (preventief, repressief en gericht
op perspectief) die momenteel worden ingezet in de 5 pilotgemeenten. Ook geeft zij aan hoe deze interventies in de eenheid
uitgerold gaan worden.

Tafelgesprek

met vertegenwoordigers uit het sociaal-, onderwijs- en veiligheidsdomein

Wat is er nodig om interventies betekenisvol in deze domeinen in te zetten? Om inzicht te krijgen in hoe deze interventies zo goed
mogelijk ingezet en geborgd kunnen worden in de lokale werkelijkheid gaat Sosha in gesprek met vertegenwoordigers uit deze drie
domeinen. Hanneke Knigge, sectorhoofd politie eenheid Den Haag, Nathalie Vriezelaar, programma manager sociaal
veiligheidsbeleid van Stichting School en Veiligheid en Thera Olthof, afdelingsmanager beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
gemeente Leiden, schuiven bij haar aan tafel en zullen in gesprek gaan over wat er nodig is om lokaal een stevige integrale aanpak op
vroegsignalering neer te zetten waarin deze interventies betekenisvol ingezet kunnen worden.

Tafelgesprek met een Privacy Officer
Hoe verhouden informatiedeling en privacy wetgeving zich tot elkaar? Wat kan en mag? En hoe pak je dit lokaal aan? Om hier
antwoord op te krijgen gaat Sosha in gesprek met Rozemarijn Smink, privacy-officer gemeente Leiden. Zij zal ons gaan vertellen wat
er wel kan, wat het doel van de AVG is en hoe deze in een gemeente werkt. Welke handvaten zijn er om deze domeinen hun
signalen te kunnen laten delen en nog beter samen te laten werken?

Tafelgesprek met de regionale partijen; Het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden, het Zorg en
Veiligheidshuis Hollands Midden, het RIEC Den Haag en het RSIV
Hoe verhoudt de lokale aanpak zich tot de regionale partijen en de samenwerkingsconvenanten? En hoe kunnen deze elkaar
versterken? Sosha gaat hierover in gesprek met Marleen Fretz-Stuivenberg, Manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands
Midden, Magda van de Lagemaat, procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, Ilona Kalksma, hoofd RIEC Den Haag en
Simone Hoogervorst, ketenregisseur Jeugd bij het RSIV.

Afsluiting door de dagvoorzitter

