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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. 
 

10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7 
en 14 maart 2017 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
12, 19, 26 januari, 2, 9 en 10 februari 
2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en 
10 maart 2017 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
31 januari en 1 februari 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart 
2017 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & 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 
12 januari 2017 gaat de zesde 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 & Terrorisme 

 
Op 31 januari en 1 februari 2017 vindt op The Hague Security Delta 
Campus de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme 
plaats. Een van de sprekers op het congres is Dick Schoof, Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die op het congres een 
bijdrage verzorgt over (contra)terrorisme in Nederland. 
Meer informatie over het programma van het congres vindt u hier. 
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Utrecht – “Een crisis is niet altijd een 
crisis” 
Er bestaat in de jeugdhulp geen 
eenduidige definitie voor het begrip 
‘crisis’. Of iets al dan niet een crisis is, 
wordt daarom bepaald per 
gebeurtenis, door een aantal 
personen dat bij die gebeurtenis 
betrokken is. Deze afweging kan per 
gemeente verschillen waardoor het 
landelijke beeld van het aantal 
crisissituaties diffuus is.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Terugkerende jihadisten 
mogelijk bedreiging voor veiligheid 
Nederland” 
Jihadisten die terugkeren uit Syrië en 
Irak vormen mogelijk een bedreiging 
voor de veiligheid in Nederland. Als 
het ‘kalifaat’ van ISIS uiteenvalt, zal 
naar verwachting het aantal 
terugkeerders geleidelijk toenemen. 
Lees hier verder. 
 
Apeldoorn – “Uitstapprogramma 
voor prostituees heeft effect” 
Een speciaal 'uitstapprogramma' voor 
prostituees vanaf 24 jaar werpt zijn 
vruchten af. Sinds begin dit jaar 
hebben vijf vrouwen en een man 
gebruik gemaakt van de extra hulp bij 
het uitstappen uit de prostitutie.  
Lees hier verder. 
 
Eindhoven – “Politie kan veel meer 
met WhatsAppgroepen burger” 
De politie kan veel meer profiteren 
van de ogen en oren van gewone 
burgers met buurt-WhatsAppgroepen, 
mits die goed zijn georganiseerd.  
Lees hier verder. 
 
Groningen – “Kindermishandeling 
moet binnen tien jaar gehalveerd” 
Alle gemeenten in provincie 
Groningen gaan samenwerken om 
binnen twee jaar tijd 
kindermishandeling beter te 
voorkomen, signaleren en te 
bestrijden. Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Burgemeesters willen 
verbod op motorbendes” 
Motorbendes in Nederland moeten 
verboden worden,vinden 
burgemeesters. Zij vinden dat ze 
onvoldoende mogelijkheden hebben 
om de groeiende overlast van de 
bendes aan te pakken. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Complexe problemen 
horen niet thuis bij wijkteams” 
Sociale wijkteams houden zich soms te 
veel bezig met de kleine groep mensen 
die meerdere vormen van zorg en 
ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten 
koste van groep waar ze zich op zouden 
moeten richten.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toename crisisopname 
kinderen” 
Kinderombudsvrouw Margrite 
Kalverboer maakt zich zorgen over de 
toename van het aantal crisisopnames 
in de gesloten jeugdzorginstellingen. Dit 
jaar is het aantal kinderen en jongeren 
dat gedwongen opgenomen moet 
worden gegroeid.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Voldoende aandacht voor 
jihadisme bij migranten” 
Bij de komst van asielzoekers is er 
voldoende aandacht voor het opsporen 
van jihadisme, radicalisering en 
ronselpraktijken.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Problemen in jeugdzorg 
door race to the bottom” 
De tarieven in de jeugdzorg staan 
enorm onder druk, aanbieders hebben 
het moeilijk en geld om te innoveren is 
er niet. Jeugdzorg Nederland vreest 
voor een ‘race to the bottom’ en roept 
gemeenten op voor eerlijke tarieven te 
zorgen. Lees hier verder. 
 
 
 

 
 

Agenda. 
 
2 en 3 maart 2017 
Internationale excursie, Straatsburg 
 
7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017 
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht 
 
30 mei 2017 
Congres Verwarde personen, Den Haag 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017  
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 
20 en 21 september 2016 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, Den Haag 
 
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 
en 17 november 2017 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

 
7, 14, 21, 28 november, 12 en 13 
december 2017 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, 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. 

 

Blog. Kabinet ziet 

kansen Big Data om 
veiligheid te bevorderen 

 
Het kabinet vindt dat Big 
Data kansen biedt om de 
veiligheid in Nederland te 
bevorderen. Het gebruik 
van big data analyses kan 
bijdragen aan een 
efficiënter en effectiever 
gebruik van gegevens door 
politie en justitie, 
bijvoorbeeld om preventief 
op te kunnen treden. Het 
kabinet heeft oog voor de 
risico’s die met het gebruik 
van Big Data gepaard gaan. 
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 9 februari 2017 gaat de tweede 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. 
 

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

 

Blog. Verruiming 

mogelijkheden 
bestrijding terrorisme 

Minister Van der Steur 
(Veiligheid en Justitie) wil 
de mogelijkheden 
verruimen om terrorisme 
te bestrijden. Het gaat om 
voorstellen die de 
opsporing en vervolging 
van terroristische 
misdrijven verbeteren. Dit 
blijkt uit een wetsvoorstel 
dat voor advies naar 
verschillende instanties is 
gestuurd, zoals de Raad 
voor de rechtspraak en het 
Openbaar Ministerie (OM). 
Lees de blog hier verder. 

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 16 maart 2017 gaat de 
derde 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. 
 

Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning 
Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van 
georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is 
en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, 
mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich 
ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Op 10 januari 2017 gaat de derde editie van 
de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning van start. Op deze cursus leert u hoe u 
voorkomt dat criminele netwerken zich vestigen in uw gemeente. Meer informatie over 
het programma en de docenten van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning 
vindt u hier. 
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