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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. 

 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6 
maart 2015 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 
 
5, 12 februari,  5, 12 en 19 maart 2015 
Cursus Big Data in het veiligheidsdomein, 
Utrecht 
 
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde 
en Veiligheid, 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 
 
10 en 11 maart 2015 
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, 
Utrecht 
 
9, 16, 23 en 30 april 2015 
Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 

In gesprek met:  Omar Ramadan 

Omar Ramadan is directeur van RadarAdvies, een adviesbureau 
gespecialiseerd op de thema’s polarisering en radicalisering. Hij adviseert 
eerstelijns professionals in het signaleren en herkennen van radicalisering. 
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 
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.  
 
 
 

 Cursus Inzicht in dwingende 
groepsculturen 

 
In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief.  
Verschillende van deze bewegingen maken zich schuldig aan misstanden 
in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, 
bedreiging en zedendelicten. Op 10 en 11 maart 2015 vindt de cursus 
Inzicht in dwingende groepsculturen plaats. Op deze cursus leert u hoe u 
dwingende groepsculturen herkent , hulp biedt aan (ex)volgelingen van 
dwingende groepen en misstanden aanpakt. Meer informatie over het 
programma en de docenten van de cursus Inzicht in dwingende 
groepsculturen vindt u hier. 
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Den Haag – “Teleurstelling en 
boosheid na uitblijven contracten 
jeugdhulp” 
Jeugd- en zorginstellingen reageren 
teleurgesteld en ongerust op het 
bericht dat meer dan de helft van de 
gemeenten er niet in geslaagd is de 
contracten voor de inkoop van 
jeugdhulp voor het verstrijken van de 
deadline af te sluiten.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Maatregel ISD werkt bij 
veelplegers” 
De maatregel Inrichting Stelselmatige 
Daders is effectief bij de aanpak van 
veelplegers. Dat concludeert 
staatssecretaris Teeven van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
naar aanleiding van de uitkomsten 
van een onderzoek  van het WODC. 
Lees hier verder. 
 
Leeuwarden – “Centrum 
Kinderhandel  Mensenhandel opent 
zijn deuren” 
Staatssecretaris Fred Teeven van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, 
burgemeester Ferd Crone van de 
gemeente Leeuwarden en Fier 
directeur Linda Terpstra openende 
het  Centrum Kinderhandel  
Mensenhandel. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Staatssecretaris dreigt 
trage gemeenten met maatregel” 
Gemeenten die niet in november 
klaar zijn met het sluiten van 
contracten voor jeugdzorg- en hulp, 
kunnen een maatregel verwachten 
van staatssecretaris Fred Teeven van 
het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Gemeente werkt aan 
nieuwe aanpak eergerelateerd 
geweld” 
In de regio Rotterdam zijn vorig jaar in 
totaal 54 gevallen van eergerelateerd 
geweld geregistreerd, 7 meer dan het 
jaar ervoor. Lees hier verder. 
 
 
 

Den Haag – “Gemeenten 
klaargestoomd voor aanslag” 
Nederlandse gemeenten zijn de 
afgelopen tijd klaargestoomd om op te 
kunnen treden bij een terroristische 
aanslag door jihadisten.  
Lees hier verder. 
 
Veenendaal – “Aanpak overlast blijkt 
succes” 
De tweejarige proef waarbij door een 
interventieteam ongeveer 25 personen 
die in Veenendaal voor ernstige 
overlast en criminaliteit zorgen worden 
aangepakt, blijkt succesvol. 
Lees hier verder. 
 
Arnhem – “Expertise bij radicalisering 
ontbreekt” 
Wanneer je uitgesloten wordt door de 
samenleving en ook nog eens door je 
eigen gemeenschap, waar stopt het 
dan? Het gesprek aangaan is heel 
belangrijk om radicaliserende jongeren 
te signaleren.  
Lees hier verder. 
 
’s-Hertogenbosch – “Succesvolle 
aanpak jeugdcriminaliteit” 
Straatcoaches in ’s-Hertogenbosch zijn 
er in geslaagd om de door jongeren 
veroorzaakte criminaliteit terug te 
brengen. Lees hier verder. 
 
Delft – “Meer dwang en drang in 
jeugdhulp nodig” 
De gemeenten moeten meer dwang en 
drang toepassen en consequenter 
werken volgens het principe één gezin, 
één plan, één regisseur. Ook kan bij de 
hulp aan multi-probleemgezinnen het 
sociale netwerk meer worden 
betrokken. Ook de nazorg kan worden 
verbeterd. Lees hier verder. 
 
Gouda – “Top 60 aanpak” 
De Top 60 aanpak is nu ruim één jaar 
actief in Gouda en de voorzichtige 
positieve ontwikkeling sinds de start 
heeft zich in het tweede halfjaar verder 
doorgezet. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Aantal onderzoeken AMK 
flink toegenomen” 
Het aantal onderzoeken naar 
kindermishandeling door het AMK is 
tussen 2005 en 2013 flink toegenomen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – Landelijk netwerk 
vrouwenopvang in gevaar” 
Centrumgemeenten laten uit geldgebrek 
straks alleen nog hun eigen inwoners toe 
tot vrouwenopvang. Lees hier verder. 
 
Almere – “Huiselijk geweld is high 
impact crime” 
De wethouder Froukje de Jonge heeft 
huiselijk geweld voor de komende 
periode aangemerkt als high impact 
crime. Op die manier kan er intensiever 
worden ingezet op het tegengaan van de 
gewelddadige incidenten in huishoudens. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Jeugdzorgregio’s mogelijk 
onder curatele” 
Gemeenten die door een stijgende vraag 
naar jeugdhulp in financiële problemen 
dreigen te komen, krijgen steun van het 
rijk. Die vrees bestaat met name rondom 
de (dure) specialistische jeugdhulp. 
Lees hier verder. 
 
Almere – “Interventieteam pakt 
woonoverlast aan” 
De gemeente Almere wil de komende 
jaren de woonoverlast tegengaan. Een 
interventieteam moet jaarlijks zeker 150 
zaken aanpakken zoals hennepteelt, 
illegale kamerverhuur en uit de hand 
gelopen burenruzies. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Alert op verdachte 
situaties” 
Burgemeester Eberhard van der Laan 
roep Amsterdammers op alert te zijn op 
verdachte situaties en signalen van 
radicalisering te melden bij de politie of 
de gemeente. 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. Dwingende 

groepsculturen 
In Nederland zijn enkele honderden 
(religieuze) bewegingen actief. Uit 
onderzoek van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, blijkt dat een 
deel van deze bewegingen zich 
schuldig maakt aan misstanden in 
binnen- en buitenland zoals 
terrorisme, uitbuiting, mishandeling, 
bedreiging en zedendelicten. 
Lees de blog hier verder. 
 

In gesprek met:  Henk Ferwerda en Tom van Ham 

Henk Ferwerda is directeur van Bureau Beke en docent op de opleiding 
ketenregisseur risicojeugd. Tom van Ham is onderzoeker bij Bureau Beke en 
docent op de opleiding regisseur veelplegers. Beide richten zich op de aanpak 
van problematische jeugdgroepen. Lees het interview hier verder.  

Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen 

 
Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale 
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de 
oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Op 8 mei 2014 gaat de tweede 
editie van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start 
waar u leert hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw 
veiligheidspartners. Meer informatie over het programma en de docenten van 
de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier. 
 

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

 

Publicatie.  
De maatregel ISD voor 
jongvolwassen veelplegers 
Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie heeft het onderzoeks- en 
adviesbureau Partners+Pröpper 
opdracht gegeven een inventarisatie 
uit te voeren naar de uitvoerings-
praktijk van de maatregel Inrichting 
Stelselmatige Daders voor 
jongvolwassen veelplegers. Aanleiding 
voor het onderzoek is dat het aantal 
jongvolwassen veelplegers toeneemt. 
Lees de publicatie hier verder. 

Blog. De aanpak van verloedering en hardnekkige overlast 

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in 
Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden 
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale 
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en 
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Aan het woord zijn verschillende experts 
over de aanpak van verloedering en hardnekkige overlast. 
Lees de blog hier verder. 

Terugblik. Bijeenkomst 

landelijke stuurgroep 
Veiligheidshuizen 
ZSM en de Veiligheidshuizen kunnen 
elkaar daadwerkelijk versterken. Dat 
constateerden de deelnemers van een 
bijeenkomst van de landelijke 
stuurgroep Veiligheidshuizen op  
14 oktober 2014. Lees het verslag van 
de bijeenkomst van de landelijke 
stuurgroep Veiligheidshuizen hier 
verder. 
 
 

Terugblik. 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseerde op 11 
november 2014 samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een 
netwerkbijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De bijeenkomst 
werd bezocht door gemeentelijke coördinatoren nazorg en managers van 
Veiligheidshuizen. Bekijk hier het verslag van de netwerkbijeenkomst. 
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