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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. 
 

7, 14 februari, 7, 14 en 21 maart 2019 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering en terrorisme,  
Utrecht 

 

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 
 

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 
 

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. 
 
  

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. 
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Den Haag – “Expertteams jeugd nog 
niet op dreef” 
De (boven)regionale expertteams 
jeugdhulp leiden nog niet tot snelle en 
passende hulp voor kinderen met 
complexe problematiek.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Scholing en 
samenwerken tegen mensenhandel” 
Meer ambtenaren opleiden en meer 
bestuurlijke samenwerking. Dat zijn 
twee belangrijke bouwstenen om de 
gemeentelijke aanpak van 
mensenhandel te versterken. 
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Gemeente gaat 
verbetermaatregelen Veilig Thuis 
monitoren” 
De gemeente Rotterdam gaat de 
cijfers van de wachtlijsten bij Veilig 
Thuis Rotterdam-Rijnmond en de 
voortgang van de implementatie van 
de verbetermaatregelen structureel 
monitoren. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Extra geld voor 
jeugdzorgregio’s” 
De komende drie jaar krijgen alle 42 
jeugdzorgregio’s geld uit het 
Transformatiefonds voor ‘merkbaar 
betere jeugdhulp’.  
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Persoonsgerichte 
aanpak lijkt te werken in 
veiligheidshuizen” 
Veiligheidshuizen bieden een mix van 
de politieagent en de 
zorgmedewerker, voor wie weer op 
straat komt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Veilig Thuis start 
landelijk register” 
De Veilig Thuis organisaties gaan een 
landelijk register aanleggen. Dat 
maakt het mogelijk om bij meldingen 
na te gaan of een gezin of huishouden 
al eerder gemeld is bij een ander 
Veilig Thuis. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “3 miljoen voor centra 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling” 
Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij 
voor de ontwikkeling van drie centra 
voor slachtoffers en plegers van 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Lees hier verder. 
 
Drenthe – “Jeugdhulp onder de loep” 
Drentse gemeenten en zorgaanbieders 
gaan samen analyseren waardoor de 
tekorten op de jeugdhulp worden 
veroorzaakt. Doel is te zorgen voor een 
kwalitatief goed jeugdhulpaanbod 
tegen betaalbare kosten. 
Lees hier verder. 
 
Nijmegen – “Bestuurlijke aanpak 
veiligheid steeds meer bestraffend” 
De bestuurlijke aanpak van overlast en 
criminaliteit lijkt zich steeds meer op 
strafrechtelijke doelen te richten. ‘Dit 
roept de vraag op of daarmee de 
grenzen tussen het strafrecht en het 
bestuursrecht niet al te zeer vervagen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aantal misdrijven 
afgenomen” 
Het aantal geregistreerde misdrijven is 
vorig jaar met 6,1 procent afgenomen 
ten opzichte van 2017. Die dalende 
trend is al enkele jaren gaande, maar in 
de tweede helft van 2018 lijkt aan de 
daling een einde gekomen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Onveiligheidsgevoelens 
nemen licht af” 
Twee derde van de slachtoffers van een 
geweldsdelict voelt zich in het 
algemeen wel eens onveilig, tegenover 
een derde van de mensen die in de 
afgelopen twaalf maanden geen 
slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn 
geweest. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 

Agenda. 
 

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 
 

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

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

17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Toegankelijkheid voor niet 
zelfredzamen, Utrecht 

 

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

1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suïcide 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 
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Opleiding wijk- en gebiedsmanager 

 
Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in 
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door 
bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen toenemen. Het 
is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële 
middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 23 mei 2019 gaat 
de elfde editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start. 
Tijdens deze opleiding leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers 
fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw 
wijk te bevorderen. Meer informatie over het programma, de docenten 
en deelname aan de opleiding vindt u hier. 
 

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

 

Cursus Omgang met complexe 
scheidingen 

 
Jaarlijks maken zo'n 70.000 kinderen een echtscheiding mee. 16.000 
kinderen hebben ernstige last van de gevolgen ervan. Kinderen lijden 
onder strijdende ouders, ook wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. 
Kinderen van wie de ouders zijn verwikkeld in een complexe scheiding 
raken beschadigd. Dit gaat van depressies tot moeilijk relaties kunnen 
aangaan, slechte schoolprestaties en gedragsproblemen. Daarnaast lijden 
ook de ouders onder de machteloos makende strijd. Op 4 april 2019 gaat 
de cursus Omgang met complexe scheidingen van start. Tijdens deze 
cursus leert u hoe u ernstige gevolgen voorkomt voor de gezinsleden 
waaronder kinderen als gevolg van echtscheidingen. 
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de 
cursus vindt u hier. 
 
 

Agenda. 
 

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 
 

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein, 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 
 

5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

3, 10 en 17 december 2019 
Cursus Inzicht in Criminologie,  
Utrecht 
 

3, 10, 17 en 18 december 2019 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
 

5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Predictive profiling, Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 

7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
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