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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 
23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
4, 11, 18 en 19 juni 2019 
Opleiding Sociaal Rechercheur,  
Utrecht 
 
4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019 
Opleiding coördinator eenzaamheid en 
sociaal isolement, Utrecht 
 
6, 13, 20 en 21 juni 2019 
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering, Utrecht 
 
17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Toegankelijkheid voor niet 
zelfredzamen, Utrecht 

 

 Opleiding wijk- en gebiedsmanager 

 
Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in 
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door 
bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen toenemen. Het 
is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële 
middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 23 mei 2019 gaat 
de elfde editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start. 
Tijdens deze opleiding leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers 
fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw 
wijk te bevorderen. Meer informatie over het programma, de docenten 
en deelname aan de opleiding vindt u hier. 

 
 
 
  

Opleiding procesregisseur personen 
met verward gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt 
de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag 
hebben te maken met verschillende beperkingen en verschillende 
problemen, Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor 
zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste 
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners 
worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, 
humaan vervoer en een juiste opvang. Op 4 juni 2019 gaat de tweede 
editie van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag 
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen met uw partners de 
opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag organiseert 
in uw gemeente. Meer informatie over het programma, de docenten en 
deelname aan de opleiding vindt u hier. 
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Den Haag – “Eerste positief resultaat 
in aanpak voortvluchtige 
veroordeelden” 
Het aantal veroordeelden dat nog een 
gevangenisstraf moet uitzitten is in 
het afgelopen jaar iets gedaald. Uit 
cijfers over de voorraad van 
voortvluchtige veroordeelden blijkt 
dat het aantal uitgestroomde zaken 
het afgelopen jaar groter is dan de 
instroom. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meedenken met de 
rechter” 
Minister Dekker wil het mogelijk 
maken dat de hoogste 
bestuursrechters in ons land anderen 
dan de direct betrokken partijen 
kunnen laten meedenken bij een 
bepaalde zaak. Door die inbreng van 
anderen kunnen deze rechters een 
beter en breder zicht krijgen op de 
mogelijke maatschappelijke gevolgen 
van een te nemen beslissing. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kentering nodig in 
aanpak ondermijnende 
drugscriminaliteit” 
Een kentering is nodig in de aanpak 
van ondermijnende drugscriminaliteit. 
De productie, handel en doorvoer van 
synthetische drugs, cocaïne, heroïne 
en hennep hebben een 
onaanvaardbaar grote impact op de 
samenleving. De enorme hoeveelheid 
crimineel geld en witwaspraktijken 
dreigen de legale economie en de 
integriteit van de samenleving te 
corrumperen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toegang tot Wet 
langdurige zorg ook voor mensen 
met een psychische stoornis” 
Mensen die hun leven lang intensieve 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
nodig hebben, kunnen vanaf 2021 
toegang krijgen tot de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Aanslag Nieuw-Zeeland 
past in beeld van groeiende dreiging 
vanuit extreem-rechts” 
De gruwelijke aanslagen op twee 
moskeeën in Nieuw-Zeeland passen in 
het beeld dat de Nederlandse Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid al enige tijd schetst. De ernst 
en omvang van geweld door kleine 
extreemrechtse groepen of individuen 
in Westerse landen neemt toe, ook in 
Europa. Lees hier verder. 
 
Enkhuizen – “Jarenlang drugsverslaafd 
en ernstig depressief” 
Hij zat in de gevangenis voor een 
gewapende overval. Was jarenlang 
drugsverslaafd en ernstig depressief. 
Belandde meermalen in een psychose. 
Maar vanaf 2013 vond Danny Jacksteit 
uit Enkhuizen de weg omhoog. Nu 
probeert hij als ervaringsdeskundige 
psychisch zieken tot een hand en een 
voet te zijn. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “172 agenten 
beschikbaar door efficiëntere 
arrestantenzorg” 
De arrestantenzorg in Amsterdam 
wordt gecentraliseerd van drie locaties 
naar één op het Justitieel Complex 
Schiphol. Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) kan hierdoor de arrestantenzorg 
overnemen van de politie. Hiermee 
komt 172 fte aan agenten beschikbaar 
om elders in te zetten in Amsterdam. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vrijwilligers en 
kunstmatige intelligentie ingezet bij 
cold cases” 
De inzet van vrijwilligers, toegang tot 
oude politiegegevens en inzet van 
kunstmatige intelligentie kunnen 
bijdragen aan het oplossen van cold 
cases. Dat is belangrijk, voor zowel 
nabestaanden als de samenleving.  
Lees hier verder. 
 
 
 

Agenda. 
 
17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Drones in de openbare ruimte, 
Utrecht 
 
18 en 19 september 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit,  
Tilburg 
 
19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober 
2019 
Opleiding gebiedsregisseur, Utrecht 
 
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 
en 15 november 2019 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suïcide preventie, Utrecht 
 
1, 8 en 29 oktober 2019 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving, Utrecht 
 
3, 10 en 31 oktober 2019 
Cursus APV & Bijzondere Wetten, 
Utrecht 
 
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november 
2018 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 
8 en 9 oktober 2019 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Bibob coördinator, Utrecht 
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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. 

 

Opleiding coördinator eenzaamheid 
en sociaal isolement  

 
Eenzaamheid en sociaal isolement is een groot maatschappelijk probleem 
in Nederland. Naar schatting een miljoen Nederlanders voelen zich in 
ernstige mate eenzaam. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld komen na een 
scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische 
problemen. Om personen die eenzaam zijn en in isolement leven de juiste 
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten worden 
geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering en 
hulpverlening. Op 6 juni 2019 gaat de opleiding coördinator eenzaamheid 
en sociaal isolement van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u 
eenzaamheid en sociaal isolement doorbreekt. Meer informatie over het 
programma, de docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 

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

 

Opleiding Sociaal Rechercheur 

 
Jaarlijks verdwijnen er miljoenen euro's aan fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen. Uitkeringsfraude, 
zwartwerken en malversaties met toeslagen zijn voorbeelden van sociale 
fraude die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Sociale fraude 
vormt een ernstig risico voor de samenleving en leidt tot aantasting van 
het sociale zekerheidsstelsel, concurrentievervalsing tussen bonafide en 
malafide bedrijven en inkomstenderving van de overheid. Op 4 juni 2019 
gaat de opleiding Sociaal Rechercheur van start. Tijdens deze opleiding 
leert u hoe u fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte 
voorzieningen voorkomt. Meer informatie over het programma, de 
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 
 

Agenda. 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein,  
Utrecht  

 
5, 12, 19 en 26 november 2019 
Cursus Cameratoezicht in de openbare 
ruimte, Utrecht 
 
3, 10, 17 en 18 december 2019 
Opleiding coördinator 
armoedebestrijding,  
Utrecht 
 

5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2019 
Cursus Inzicht in Criminologie,  
Utrecht 
 

3, 10, 17 en 18 december 2019 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Predictive profiling,  
Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Waarheidsvinding,  
Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning,  
Utrecht 
 
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
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