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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. 

 
25 september, 2, 9 oktober, 6, 13 en 14 
november 2014 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 
2014 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde 
en Veiligheid, Utrecht 
 
7 november 2014 
Terugkomdag opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Nijmegen 
 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6 
maart 2015 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 

 
3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 

 
5, 12, 19 en 26 maart 2015 
Opleiding regisseur veelplegers, 
Utrecht 

In gesprek met: Corinne Dettmeijer 

Corinne Dettmeijer is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld Tegen Kinderen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij 
informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel en 
seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en over de effecten van het 
beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd. 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 25 september 2014 gaat de opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 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. 
 
 

Blog. Actuele ontwikkelingen rond de aanpak van veelplegers 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van 
veelplegers? En wat betekent dit voor u en uw organisatie? Aan het woord 
zijn een aantal experts die zich richten op de aanpak van veelplegers. 
Lees de blog hier verder. 
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Den Haag – “Kinderombudsman 
waarschuwt voor jeugdhulpvacuüm” 
Het is vrijwel zeker dat er kinderen 
zijn die vanaf 1 januari 2015 geen 
passende of tijdige hulp krijgen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Tien miljoen euro extra 
voor aanpak huiselijk geweld” 
Staatssecretaris Van Rijn van VWS 
stelt vanaf volgend jaar structureel 
tien miljoen euro extra beschikbaar 
voor de aanpak van huiselijk geweld. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Goedkoper jeugdstelsel 
vraagt om andere benadering” 
Het jeugdstelsel kan goedkoper, beter 
en met minder dwang. Maar dat 
vraagt wel om een andere 
benadering. Lees hier verder. 
 
Almere – “Tientallen criminelen 
staan op Top X-lijst” 
Geharde jonge criminelen in Almere 
worden sinds april vorig jaar extra in 
de gaten gehouden. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Opstelten wil één 
regime voor persoonsgegevens” 
Minister Opstelten van justitie wil één 
regime voor de verwerking van 
politiële en justitiële/strafvorderlijke 
gegevens. Er gaat nu nog te veel mis 
met de bescherming van de privacy. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Rechter: detentieregime 
deels terugdraaien” 
Het versoberde gevangenisregime 
waarbij gevangenen minder tijd 
buiten hun cel mogen doorbrengen, 
heeft onvoldoende wettelijke basis. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Ruim 30 tips over 
radicaliserende moslims” 
Het meldpunt radicalisering in 
Amsterdam heeft vorig jaar 32 
meldingen en adviesaanvragen 
verwerkt. Lees hier verder. 
 
 

Venlo – “Opening Forensische 
Onderzoek Ruimte “ 
De Mutsaersstichting opent in Venlo 
een speciale ruimte waar artsen 
letselonderzoek bij kinderen en 
volwassenen gaan doen. Dit onderzoek 
helpt om van vermoedens van huiselijk 
geweld feiten te maken.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet wil dat 
veroordeelden sneller straf 
ondergaan” 
Mensen die zijn veroordeeld, moeten 
wat het kabinet betreft hun straf sneller 
ondergaan. Lees hier verder. 
 
Maastricht – “Gemeente tevreden met 
nieuwe aanpak onaantastbaren” 
Een nieuwe aanpak van 
‘onaantastbaren’ zorgt er in Maastricht 
voor dat er niet alleen misdrijven 
opgelost worden, maar ook dat burgers 
en ondernemers zich veiliger voelen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanpak mensenhandel 
door snelle signalering” 
Voor de aanpak van mensenhandel in 
de vorm van seksuele uitbuiting in de 
prostitutie is een snelle signalering van 
mogelijke slachtoffers en daders van 
groot belang.  Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vooral kleine gemeenten 
worstelen met transitie jeugdzorg” 
Het is nog steeds de vraag of 
gemeenten op 1 januari kunnen 
garanderen dat hulpbehoevende 
jeugdigen en gezinnen passende hulp 
zullen krijgen. Lees hier verder. 
 
Eindhoven – “Gezinspoli brengt 
samenhang in behandeling 
gezinsleden” 
Psychische problematiek bij ouders of 
kinderen heeft vaak impact op het hele 
gezin. Dan kan het prettig zijn als de 
specialistische hulp vanuit één plan 
geboden wordt.  
Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Tbs-behandelingen 
versneld door sluiting klinieken” 
De sluiting van tbs-klinieken blijkt 
versnelde behandeling van patiënten in 
de hand te werken.  
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Criminele 12-minners vaak 
zelf slachtoffer” 
Kinderen die voor hun twaalfde met de 
politie in aanraking komen, hebben vaak 
psychische problemen. Een groot deel 
van hen volgt ook later het criminele 
pad. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Complexe gezinnen niet 
goed in zicht bij gemeente” 
Gezinnen met complexe problematiek 
zijn onvoldoende in beeld bij gemeenten. 
Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg 
op basis van onderzoek bij 21 
middelgrote gemeenten.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Seksueel geweld treft 
jaarlijks 62 duizend kinderen” 
Ieder jaar worden naar schatting 62 
duizend kinderen in Nederland voor de 
eerste keer slachtoffer van een vorm van 
seksueel geweld.  
Lees hier verder. 
 
Terneuzen – “Jongerenprobleem wordt 
aangepakt” 
Politie, justitie en de gemeenten Goes en 
Terneuzen willen optreden tegen 
groepen jongeren die in beide 
gemeenten voor grote overlast zorgen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Opstelten schrikt van cijfers 
misbruik kinderen” 
Minister van Veiligheid en Justitie Ivo 
Opstelten is geschrokken van het rapport 
van de Nationaal rapporteur 
mensenhandel en seksueel geweld tegen 
kinderen Corinne Dettmeijer. 
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. 

 

Handreiking. 
Privacy Governance 
Veiligheidshuizen 
Op verzoek van de Veiligheidshuizen 
is een handreiking privacy governance 
gemaakt. Privacy governance komt 
kort gezegd neer op ‘goed 
huisvaderschap’ bij het verwerken 
van persoonsgegevens. 
Lees hier verder. 

Blog. Jeugdregisseur: de nummer 10 van het voetbalelftal 

Als regisseur in de aanpak van problematische jeugdgroepen ben jij de 
'spelmaker' in jouw netwerk, de nummer 10. De 10 zorgt voor goede en 
splijtende steekpasses naar de vleugelspitsen. Bovendien heeft hij 'ogen in zijn 
achterhoofd' en maakt ruimte voor anderen zodat verdedigers hun taak goed 

kunnen uitvoeren. Lees 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 8  
januari 2015 gaat de vierde editie van de opleiding ketenregisseur  
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 8 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.  

Zorgvuldig en bewust 

Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen 
voor het zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens in de 
gemeentelijke praktijk in het kader 
van de decentralisaties. De visie is 
gebouwd op drie pijlers: balans 
tussen noodzakelijke 
gegevensverwerking en  aanpak 
maatschappelijke opgaven, borging 
van de privacy en verantwoording 
over het gebruik van gegevens. 
Lees  hier verder. 

Terugblik. Excursie deelnemers cursus Informatie 

uitwisseling in de veiligheidsketen 

 
Op vrijdag 27 juni 2014 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid een excursie voor deelnemers aan de cursus Informatie uitwisseling 
in de veiligheidsketen, waarin een bezoek werd gebracht aan het Real Time 
Intelligence Center in Den Haag en het Big Data Value Center in Almere. Voor 
degenen die deze dag hebben gemist of die alles nog eens rustig willen 
terugkijken is hier het verslag van de excursie te vinden.  
 
 

Blog. Spookjongeren: 

balanceren tussen hoop en 
wanhoop 
Concrete cijfers van spookjongeren 
zijn niet bekend, in sommige 
publicaties wordt er gesproken over 
tientallen spookjongeren. Deze 
jongeren, met een enorme bagage, 
schrijven zich uit bij de gemeente en 
zijn vervolgens niet meer in beeld. De 
reden dat zij zich uitschrijven is dat zij 
niet meer traceerbaar willen zijn voor 
schuldeisers, justitie, belastingdienst 
of overige instanties. Lees hier verder.  
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