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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

4, 11 en 18 december 2018 
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht 
 

4, 11, 18 en 19 december 2018 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Predictive profiling, Utrecht 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 

6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 
januari 2019 
Cursus Big Data in vrede, recht en 
veiligheid, Den Haag 
 

8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 
12 maart 2019 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

Opleiding regisseur huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

 
Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem 
in Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 
slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en  
kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak 
tot fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte 
over het geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt 
tevens hoge maatschappelijke kosten. Op 5 maart 2019 gaat de vierde 
editie van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling 
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u geweld achter de voordeur 
voorkomt. Meer informatie over het programma, docenten en deelname 
aan de opleiding vindt u hier. 
 

 

Congres Personen met verward gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt 
de laatste jaren gestegen. 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 29 en 30 januari 2019 vindt 
de derde 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, 
sprekers en deelname aan het congres vindt u hier. 
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Den Haag – “Jeugdzorg opnieuw 
duurder” 
De jeugdzorg wordt dit jaar opnieuw 
duurder. Driekwart van de gemeenten 
geeft meer geld uit aan de jeugdzorg 
dan ze vorig jaar hebben gedaan. 
Lees hier verder. 
 
's-Hertogenbosch – “Fusie 
Veiligheidshuizen” 
De Veiligheidshuizen Maas en 
Leijgraaf en ’s-Hertogenbosch en 
omstreken willen per 1 januari 2019 
volledig fuseren tot het Zorg- en 
Veiligheidshuis Brabant Noordoost.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gevaarlijk lange 
wachtlijst kinderbescherming” 
De gezondheidsinspectie ziet ernstige 
risico’s voor de veiligheid van 
kinderen door de lange wachtlijsten 
bij de kinderbescherming. Gemiddeld 
moeten kinderen een maand wachten 
voordat ze geholpen worden. Maar 
volgens de norm mag dit niet langer 
dan tien dagen zijn.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Vogelaarwijken zijn 
terug bij af” 
De leefbaarheid in arme wijken gaat 
achteruit en de tegenstelling met 
welvarendere wijken wordt steeds 
groter. Daarvoor waarschuwt Aedes, 
de koepel van woningcorporaties. "De 
Vogelaarwijken zijn terug", zegt 
voorzitter Marnix Norder. 
Lees hier verder. 
 
Zeeland – “Snelle jeugdhulp bij 
vechtscheidingen” 
Ouders die in een vechtscheiding 
liggen, kunnen van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant per direct een 
to do-lijst meekrijgen met doelen om 
negatieve gevolgen voor de kinderen 
te voorkomen. Worden die niet 
behaald, wordt er meteen jeugdhulp 
ingeschakeld.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Minder jongeren in 
gesloten jeugdzorg geplaatst” 
Het aantal jongeren dat in een gesloten 
jeugdinstelling wordt geplaatst is de 
eerste helft van dit jaar afgenomen ten 
opzichte van de eerste helft van 2017. 
Lees hier verder. 
 
Zwolle – “Politie en opvanginstellingen 
tekenen convenant gegevens-
uitwisseling bij huiselijk geweld”  
Opvanginstellingen Kadera en Moviera 
en de politie hebben een convenant 
ondertekend. Doel is afstemming over 
het uitwisselen van informatie, om 
betere hulp te bieden en eerder in te 
kunnen grijpen bij situaties van huiselijk 
geweld. Lees hier verder. 
 
Midden-Groningen – “Jeugdzorg 
doorgelicht na tekort” 
De gemeente Midden-Groningen gaat 
de jeugdhulp aan 300 probleem-
gezinnen doorlichten op effectiviteit, 
maakt wethouder Peter Verschuren 
bekend. Samen zijn die gezinnen goed 
voor 70 procent van de jeugdzorg die in 
totaal aan 2.100 gezinnen wordt 
geleverd. Lees hier verder. 
 
Roermond – “Pilot Uniform 
Hulpaanbod in scheidingsprocedures” 
Op initiatief van de rechtbank Limburg 
is in Roermond het startsein gegeven 
voor de pilot Uniform Hulpaanbod in 
scheidingsprocedures. Door jeugdhulp 
al vanuit de rechtszaal in te schakelen, 
wordt de schade die kinderen oplopen 
bij conflict-scheidingen zoveel mogelijk 
beperkt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Sluiting vakantieparken: 
mogelijk 160.000 daklozen” 
Het nationale actieplan dat een einde 
moet maken aan de vele verloederde 
vakantieparken zou ertoe kunnen 
leiden dat 160.000 mensen dakloos 
worden. Lees hier verder. 

Agenda. 
 

10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 
februari, 7 en 8 maart 2019   
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

29 en 30 januari 2019 
Congres Personen met verward gedrag, 
Heiloo 
 

5, 12 en 19 maart 2019 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 

5, 12, 19, 26 maart, 2 en 3 april 2019 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

5, 12, 19, 26 en 27 maart 2019 
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg, 
Utrecht 
 

14 en 15 maart 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, 
Antwerpen 
 

14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april 2019 

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 

14, 21, 28 maart, 4 en 11 april 2019 

Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 

4, 11 en 18 april 2019 
Cursus Omgang met complexe 
scheidingen, Utrecht 
 

4, 11, 18 en 25 april 2019 
Opleiding Leerplichtambtenaar, Utrecht 
 

23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

4, 11, 18 en 19 juni 2019 
Opleiding Sociaal Rechercheur, Utrecht 

 

4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, 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. 

 

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 8 januari 2019 gaat de vijfde editie 
van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning van start. Op deze 
cursus leert u hoe u criminele netwerken samen met uw partners aanpakt 
in uw gemeente. Meer informatie over het programma, de docenten en 
deelname aan de cursus vindt u hier. 
 

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

 

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 14 maart 2019 gaat de vierde 
editie van de opleiding overlastcoördinator van start. Tijdens deze 
opleiding leert u hoe u overlast waar mogelijk voorkomt en waar nodig 
aanpakt. Meer informatie over het programma, de docenten en deelname 
aan de opleiding vindt u hier. 

Agenda. 
 

6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019 
Opleiding coordinator eenzaamheid en 
sociaal isolement, Utrecht 
 

6, 13, 20 en 21 juni 2019 
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering, Utrecht 
 

26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 
en 15 november 2019 
Opleiding coordinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suicide preventie, Utrecht 
 

1, 8 en 29 oktober 2019 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving, Utrecht 
 

3, 10 en 31 oktober 2019 
Cursus APV & Bijzondere Wetten, 
Utrecht 
 

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

8 en 9 oktober 2019 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 

Opleiding Bibob coördinator, Utrecht 
 

5, 12, 19 en 26 november 2019 
Cursus Cameratoezicht in de openbare 
ruimte, Utrecht 
 

3, 10, 17 en 18 december 2019 
Opleiding coördinator 
armoedebestrijding, Utrecht 
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