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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 activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 

7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 en 4 
maart 2016 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 
 
14, 21 en 28 januari 2016 

Cursus Veilige opvang vluchtelingen, Utrecht 
 
25 en 26 februari 2016 
Internationale excursie, Den Haag 

 
3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016 
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering 
en terrorisme, Den Haag 
 

10, 17, 24, 25 en 31 maart 2016 
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht 
 
10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2016 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde 

en Veiligheid, Utrecht 
 
7, 14 en 21 april 2016 
Cursus Omgang verwarde personen, Utrecht 
 

31 mei 2016 
Congres Radicalisering en terrorisme,  
Den Haag 

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 
7  januari 2016 gaat de vijfde 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. 
 
 
 
 

Congres Radicalisering en terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich 
aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan 
misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en 
het beraden van een terroristische aanslag). Op het seminar Radicalisering 
en terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij 
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen 
signaleert en aanpakt. Meer informatie over het programma en de 
sprekers van het congres Radicalisering en terrorisme vindt u hier. 
 

Internationale excursie Den Haag 

 
Bent u geïnteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit 
iets voor u! Het Centrum voor Studiereizen organiseert op 25 en 26 
februari 2016 een tweede internationale excursie naar Den Haag, waarbij 
een bezoek  wordt gebracht aan The Hague Centre for Strategic Studies, 
de Organisation for Security and Co-operation in Europe, het Institute for 
Financial Crime, het Huis van Europa, TNO, The Hague Security Delta, het 
Innovation Quarter en de Atlantische Commissie. Meer informatie over 
het programma van de internationale excursie naar Den Haag is te vinden 
op de website www.centrumvoorstudiereizen.nl.  
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Buren – “Gemeente wijst op relatie 
dierenmishandeling en huiselijk 
geweld” 
De gemeente Buren wil dat in het 
regionaal beleid tegen huiselijk 
geweld ook rekening wordt gehouden 
met dierenmishandeling en dringt 
erop aan dat de samenwerking wordt 
gezocht met de dierenpolitie en –
inspectie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Bezuinigingsdrift 
gemeenten bedreigt toegang 
jeugdhulp” 
Kwaliteit en toegang tot de jeugdhulp 
worden bedreigd omdat gemeenten 
steeds vaker op de stoel van de 
hulpverlener gaan zitten. Uit het 
oogpunt van kostenbeheersing stellen 
gemeenten financiële belangen boven 
het belang van het kind.  
Lees hier verder. 
 
Utrecht – Bezuinigingen 
vrouwenopvang Moviera” 
Door bezuinigingen van het Rijk ziet 
vrouwenopvangorganisatie Moviera 
zich genoodzaakt het aantal 
opvangplaatsen te verminderen. 
Lees hier verder. 
 
Breda – “Forse afname 
opvangplaatsen Valkenhorst” 
Vrouwenopvang Valkenhorst in Breda 
heeft volgend jaar nog maar 27 
plaatsen beschikbaar. Momenteel is 
er ruimte voor 80 slachtoffers van 
huiselijk geweld. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Geen nieuwe 
megalocaties voor opvang 
vluchtelingen” 
In Nederland komt geen tweede 
tentenkamp voor de opvang van 
vluchtelingen zoals in Heumensoord. 
Geen enkele gemeente of provincie 
wil een dergelijke megalocatie met 
circa 2000 bedden waar het kabinet 
twee weken geleden om vroeg. 
Lees hier verder. 

Haarlem – “Burgemeester crime 
fighter tegen wil en dank” 
Burgemeesters worden steeds meer in 
de rol gedrukt van regisseur in de strijd 
tegen de criminaliteit.  
Lees hier verder. 
 
Kaag en Braassem – “Rijk vraagt te 
veel bij vluchtelingenopvang” 
Het Rijk en het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers vragen veel van de 
gemeenten. Lees hier verder. 
 
Nijmegen – “Extra beveiliging 
vluchtelingen” 
Burgemeester Hubert Bruls van 
Nijmegen denkt dat de extra inzet van 
politie bij de opvang van vluchtelingen 
op de langere termijn niet is vol te 
houden. Om de politie te ontzien 
moeten particuliere beveiligings-
bedrijven hun taken bij het opvangen 
van vluchtelingen overnemen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Veilig Thuis ook voor 
asielzoekerskinderen” 
Veilig Thuismeldingen voor asielzoekers 
zijn niet altijd soepel opgepakt. Dat 
komt doordat er onduidelijkheid 
bestond over de overdracht van Veilig 
Thuis naar reguliere hulpverlening.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Geef cliënt jeugdzorg 
keuzevrijheid” 
Gemeenten die hun 
inkoopvoorwaarden in het sociale 
domein dicht spijkeren, bewijzen 
zichzelf, zorgaanbieders, en vooral 
zorgvragers een slechte dienst.  
Lees hier verder. 
 
Gouda – “Bijscholing huiselijk geweld 
voor wijkteams hard nodig” 
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
staan aan de top van de problemen in 
de wijkteams. Het is namelijk heel vaak 
ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van 
vele andere problemen.  
Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Goed netwerk onmisbaar 
voor aanpak radicalisering” 
Gemeenten hebben behoefte aan een 
goed netwerk van lokale organisaties en 
sleutelfiguren om radicalisering te 
signaleren en tegen te gaan. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Plasterk vraagt hulp 
provincies bij noodopvang” 
Minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken heeft de provincies 
een brief geschreven met de oproep om 
opvangplekken te vinden voor 
asielzoekers. Hij laat weten dat er een 
voorkeur is voor grootschalige 
noodopvang. Lees hier verder. 
 
Den Haag- “Aantal misdrijven blijft 
dalen” 
Het aantal misdrijven in Nederland blijft 
dalen. Het aantal geregistreerde 
misdrijven is in het eerste halfjaar an 
2015 gedaald met 8,8% ten opzichte van 
dezelfde periode in 2014.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Oproep aan cdk’s over 
noodopvang uniek” 
Het feit dat alle twaalf de Commissarissen 
van de Koning door minister Plasterk zijn 
ingeschakeld voor het regelen van 
noodopvang voor vluchtelingen, is uniek. 
Lees hier verder. 
 
Almere – “Onderzoek naar verwarde 
personen” 
In de afgelopen periode is er veel media 
aandacht geweest voor een vermeende 
toename van verwarde personen, al dan 
niet op straat. Lees hier verder. 
 
Rijssen-Holten – “Burgemeester bedreigd 
om opvang” 
Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-
Holten is met de dood bedreigd omdat 
zijn Overijsselse gemeente vluchtelingen 
gaat opvangen. 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.  

 
Ouders onmisbaar bij 
preventie radicalisering 

Radicalisering, in welke 
richting dan ook, vindt 
altijd plaats in een 
wisselwerking tussen een 
individu en zijn omgeving. 
Het is daarom belangrijk 
om het bredere sociale 
netwerk rondom jongeren 
te betrekken bij de 
preventie en aanpak. 
Gelukkig is er ook steeds 
meer aandacht voor de 
onmisbare rol die ouders 
hierbij kunnen spelen. 

Lees de blog hier verder. 

Cursus Omgang met verwarde personen 

 
Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder verwarde 
personen opgevangen in instellingen. Veel van deze verwarde personen die te maken 
hebben met verschillende beperkingen (verstandelijke beperkt, dementie) en 
verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit) komen 
onbedoeld op straat terecht. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar 
kunnen ze ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Omgang met 
verwarde personen vindt u hier. 
 
 
 

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

 

Blog.  
Voorkom onveiligheid 
en overlast door 
verwarde personen 
Door de bezuinigingen in 
de geestelijke 
gezondheidszorg worden 
er minder verwarde 
personen opgevangen in 
instellingen. Veel van deze 
verwarde personen komen 
onbedoeld op straat 
terecht. Met hun gedrag 
zorgen ze niet alleen voor 
overlast, maar kunnen ze 
ook een gevaar vormen 
voor zichzelf en hun 
omgeving. 

Lees de blog hier verder. 

Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering en terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich schuldig 
maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden 
van een terroristische aanslag) Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Op 3 
maart 2016 gaat de eerste editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en 
terrorisme van start. Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme 
leert u hoe u radicale (religieuze) groepen in uw gemeente kunt aanpakken.   
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Bestuurlijke aanpak 
van radicalisering en terrorisme vindt u hier. 
 

Opleiding Overlastcoördinator 

 
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. Op 10 maart 2016 gaat de  
tweede editie van de opleiding Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding leert u 
hoe u overlast aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
docenten van de opleiding Overlastcoördinator vindt u hier. 
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