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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 en 21 december 2017 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en 
13 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en 
9 maart 2018 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

30 en 31 januari 2018 
Congres Personen met verward gedrag, 
Heiloo 
 

8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & Terrorisme, Utrecht 
 
 

Congres Radicalisering & Terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen 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 12 en 13 december 2017 
vindt de derde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats 
op The Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering 
& Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij 
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale (religieuze) 
groeperingen signaleert en aanpakt. 
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres 
Radicalisering & Terrorisme vindt u hier. 
 

Internationale excursie Den Haag 
Terreurbestrijding 

Op 22 en 23 februari 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen een 
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag. Hierbij wordt 
een bezoek gebracht aan onder andere het European Counter Terrorism 
Centre van Europol, de Amerikaanse Ambassade, Unicef, The International 
Commission on Missing Persons en Humanity X. Meer informatie over het 
programma van de internationale excursie naar Den Haag vindt u hier. 
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Den Haag – “Blijvende dreiging van 
uitgereisde en lokale jihadisten” 
De jihadistische dreiging tegen het 
Westen is zeker niet afgenomen, ook 
niet na de val van Raqqa. ISIS heeft 
nog altijd de intentie en de capaciteit 
om in Europa aanslagen te plegen. 
Lees hier verder. 
 
Venlo – “Gemeente breidt preventief 
fouilleren uit” 
De politie kan voortaan mensen in 
een groot deel van de gemeente 
Venlo preventief fouilleren op 
verboden wapenbezit, ook zonder 
concrete verdenking. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aantal lopende 
jeugdhulptrajecten flink 
toegenomen” 
In de eerste helft van 2017 hebben 
ruim 311 duizend jongeren jeugdhulp 
ontvangen. Dat is iets minder dan de 
314 duizend in dezelfde periode in 
2016. Het aantal lopen 
jeugdhulptrajecten is wel flink 
toegenomen.  Lees hier verder. 
 
Brabant – “Provincie voorkomt 
verkoop haven aan criminelen” 
De provincie Noord-Brabant heeft de 
schuld van een failliet verklaarde 
jachthaven overgenomen om te 
voorkomen dat het bedrijf in handen 
van criminelen valt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanpak 
kindermishandeling topprioriteit” 
Kindermishandeling is vreselijk. Voor 
tienduizenden kinderen in Nederland 
is het de dagelijkse realiteit.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeenten laten het 
afweten bij aanpak mensenhandel” 
In ruim 1 op de 3 Nederlandse 
gemeenten heeft men geen idee of er 
mensenhandel voorkomt. En 95 
procent van de gemeenten heeft geen 
specifiek beleid op dit gebied. 
Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Zaanstad – “Meer diversiteit in 
probleemwijken via bijzondere 
maatregelen”  
De gemeente Zaanstad wil een aantal 
probleemwijken aanpakken door 
gericht toewijzingsbeleid van woningen 
aan mensen die aan specifieke 
voorwaarden voldoen. Lees hier verder. 
 
Losser – “Gemeente trekt buidel tegen 
ondermijning” 
De gemeente Losser trekt vanaf 
komend jaar structureel 100.000 euro 
extra uit om criminaliteit en 
ondermijning tegen te gaan. De 
langdurige aanpak spitst zich toe op het 
verstoren van criminele activiteiten en 
criminele bedrijven. Lees hier verder. 
 
Drente – “Jeugdzorg eist geld van 
gemeenten” 
 Jeugdzorginstelling Ambiq eist in een 
juridische procedure 1,2 miljoen van de 
twaalf Drentse gemeenten wegens 
extra zorgkosten in 2016.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Evalueer aanpak huiselijk 
geweld Wmo” 
De Federatie Opvang beklaagt zich 
erover dat de aanpak van huiselijk 
geweld onder de Wmo 2015 nog niet 
geëvalueerd is. De Federatie doet 
daarom een oproep aan de nieuwe 
regering om dat alsnog te doen. 
Lees hier verder. 
 
Montfoort –“Gemeenten sturen 
drugsgebruikers sms “ 
Een opvallende actie in de 
gemeentesnMonfoort en Oudewater. 
Daar ontvangen inwoners waarvan het 
nummer is aangetroffen in telefoons 
van drugsdealers een sms die ze 
doorverwijst naar de website van de 
gemeente met informatie over 
drugsgebruik. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 

22 en 23 februari 2018 
Internationale excursie 
Terreurbestrijding, Den Haag 
 

6, 13 en 20 maart 2018 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 

13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april 2018 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

13, 20 en 27 maart 2018 
Cursus Veiligheid met technologie in de 
openbare ruimte, Utrecht 
 

15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 

15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018 
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht 
 

5, 12, 19 en 26 april 2018 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 

5, 12, 19 en 26 april 2018 
Opleiding gebiedsregisseur, Utrecht 
 

31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

5, 12 en 19 juni 2018 
Cursus Burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 

5, 12, 19, 26 en 27 juni 2018 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 

7, 14 en 21 juni 2018 
Cursus Omgang met maatschappelijke 
onrust, Utrecht 
 

19 en 20 september 2018 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, Den Haag 
 

25 september, 2 en 9 oktober 2018 
Cursus Anti-discriminatiebeleid, 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 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  
11 januari 2018 gaat de zevende 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’ 

 

Blog Huisarts de poortwachter 

voor alle burgers; verwaarloosde 
zorg leidt tot personen met 
verward gedrag 

 
Het feit dat er personen met verward 
gedrag zijn die voor overlast zorgen, ligt 
verscholen in het top-van- de- ijsberg-
fenomeen. Het probleem is veel groter 
dan het lijkt. Veel personen die verward 
raken komen uit een kwetsbare groep 
die geen eenvoudige toegang hebben tot 
eerstelijns zorg. De laatste jaren neemt 
het aantal overlast gevende incidenten 
door mensen met verward gedrag toe. 
Lees de blog hier verder. 

Congres Personen met verward gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de 
laatste jaren gestegen. Het aanjaagteam verwarde personen constateerde 
een stijgende trend in het aantal incidenten met personen met verward 
gedrag. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken 
met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en 
verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). 
Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en 
hun omgeving. Op 30 en 31 januari 2018 vindt de tweede editie van het 
congres Personen met verward gedrag plaats in de Cultuurkoepel in 
Heiloo. Tijdens het congres Personen met verward gedrag hoort u van 
ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap 
en het bedrijfsleven hoe u samen met uw partners de opvang en 
hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw 
gemeente. Meer informatie over het programma en de sprekers van het 
congres Personen met verward gedrag vindt u hier. 
 

Agenda. 
 

25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018 
Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen, Utrecht 
 

27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en 
16 november 2018 
Opleiding coordinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november 
2018 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
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