Quickscan jeugd
en veiligheid
Gemeenten hebben de wettelijke taak
om ervoor te zorgen dat jongeren veilig
opgroeien. De gemeente heeft hierin de
regierol. Adviesbureau voor Veiligheid en
Handhaving (AVH) gelooft in een praktijkgerichte en domeinoverstijgende aanpak.
Onze quickscan helpt uw gemeente om
urgentie te creëren, prioriteiten te stellen
en de vervolgstappen te bepalen.

Quickscan jeugd en veiligheid
Van de grote steden tot in de kleine dorpen, de invloed van
de straatcultuur op jongeren is steeds groter. Jongeren
nemen razendsnel het negatieve gedrag over dat ze zien op
straat, op social media en in videoclips. Zij hebben daarbij
onvoldoende inzicht in de gevolgen. Er bestaat een geromantiseerd beeld van criminaliteit: het is ‘cool’, misdaad
loont, de gevangenis is net een hotel en slachtoffers en spijt
bestaan niet. De politie registreerde in 2019 landelijk 18.000
minderjarige verdachten, 1000 (6,5 procent) meer dan in
2018. Om het tij te keren zijn alle opvoeders nodig. Dat zijn
niet alleen de ouders, onderwijzers, jongerenwerkers, politie, handhaving, welzijn en zorg, maar ook de bestuurders en
leidinggevende van gemeenten en de partners. Dit vraagt
om een cultuuromslag in de samenwerking.
De gemeente heeft een regierol als het gaat om het veilig opgroeien van jongeren. AVH gelooft in een praktijkgerichte en domeinoverstijgende aanpak. Onze quickscan helpt gemeenten om
urgentie te creëren, prioriteiten te stellen en vervolgstappen ten
aanzien van de jeugdaanpak te bepalen.
Quickscan
De quickscan is een combinatie van een veiligheidsanalyse door
middel van een vragenlijst met interviews om deze data te duiden.
We gaan hierbij in op een variëteit aan onderwerpen zoals demografie, veiligheid, onderwijs, zorg en buitenruimte.

.

ons aanbod
Wat speelt er bij u in de gemeente op het gebied van jeugd
en veiligheid? AHV biedt een quickscan om meer inzicht te
krijgen in uw huidige aanpak voor Jeugd en Veiligheid. U
krijgt een gefundeerd rapport met handvatten voor vervolgstappen. Daar kunnen we u ook bij ondersteunen, bijvoorbeeld door het leveren van een ketenregisseur of het bieden
van begeleiding van uw team.
ONDERDELEN QUICKSCAN
De veiligheidsanalyse
Hierbij gebruiken we open bronnen en data van de gemeente
in combinatie met beleidsdocumenten.
Interviews
Door het voeren van interviews met de medewerkers van de
gemeente en ketenpartners worden cijfers en beleid geduid.
Rapport
In het rapport bundelen we alle verzamelde informatie. We komen op basis hiervan tot een beeld waaraan we concrete aanbevelingen verbinden voor het vervolg van de aanpak Jeugd
en Veiligheid. Indien gewenst lichten wij de quickscan toe aan
uw college, gemeenteraad of ketenpartners.
Prijsindicatie: € 4.950,- excl. Btw

interesse?

Neem voor meer informatie contact met ons op:
info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09.

adviesbureau voor veiligheid en handhaving
Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden,
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken
van veiligheidsthema’s.
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging.
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