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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 
 

2, 16 februari, 8 en 15 maart 2016 
Cursus Projectmanagement in het 
veiligheidsdomein, Amersfoort 
 

25 en 26 februari 2016 
Internationale excursie, Den Haag 
 

3, 10, 17, 24, 31 maart en 1 april 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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Rotterdam “Slechte woonwijken 
voorkomen met bewoners” 
Om slechte woonwijken te 
voorkomen zoals in Brussel en Parijs 
heb je de bewoners in die gebieden 
keihard nodig. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Informatie kwetsbare 
kinderen onveilig gedeeld” 
Gemeenten, politie en Veilig Thuis-
organisaties wisselen privacygevoelige 
gegevens over kwetsbare kinderen 
vaak onveilig uit. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Wijken niet veiliger of 
leefbaarder door Rotterdamwet” 
De zogeheten Rotterdamwet zorgt 
voor een betere verhouding tussen 
werkenden en niet-werkenden in vijf 
wijken in die stad. Maar zij draagt niet 
bij aan verbetering van de veiligheid 
en de leefbaarheid. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Langduriger toezicht 
zeden- en zware geweldsdelinquent” 
Zware gewelds- en zeden-
delinquenten en tbs-gestelden komen 
langer onder intensief toezicht te 
staan en keren onder voorwaarden 
terug in de samenleving. Bij 
terugvalgedrag en recidive kan zo  
direct worden  ingegrepen. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag -  “Antiterrorisme 
wetgeving naar Tweede Kamer” 
Het kabinet heeft op voorstel van 
minister Van der Steur en minister 
Plasterk besloten vier wetsvoorstellen 
uit het actieprogramma "Integrale 
aanpak jihadisme" bij de Tweede 
Kamer in te dienen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Criminaliteit stad en 
regio dichter naar elkaar toe” 
Vroeger hadden inwoners van grote 
steden vaker de kans om slachtoffer 
van criminaliteit te worden dan 
bewoners van het platteland. Dat 
verschil is de laatste jaren minder 
groot geworden. Lees hier verder. 

Amersfoort – “Schuldhulpverlening 
achter de tralies” 
Amersfoort gaat vijftien gedetineerden 
uit de regio helpen om al tijdens hun 
gevangenisstraf van hun schulden af te 
komen. Het doel is te voorkomen dat de 
gevangenen na hun vrijheidsstraf 
opnieuw vervallen in crimineel gedrag. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet investeert in 
Veiligheid en Justitie” 
Het kabinet investeert vanaf volgend 
jaar 250 miljoen euro structureel in 
Veiligheid en Justitie om de begroting 
meer solide te maken. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Stop bezuinigingen 
politie” 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van 
Rotterdam wil dat de bezuinigingen van 
politie, defensie en inlichtingendiensten 
van tafel gaan. 'Dat is nodig om het 
niveau van scherpte en alertheid te 
behouden. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Jeugdbescherming wint 
Europese prijs” 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
heeft de European Public Sector Award 
(EPSA-award) gewonnen in de categorie 
‘supra local and local’. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Slechte wijk vruchtbare 
voedingsbodem voor extremistische 
groeperingen” 
Vijf procent van de bevolking woont in 
wijken die onvoldoende tot zeer 
onvoldoende scoren op het gebied van 
leefbaarheid. Door opstapeling van 
problemen in dat soort wijken kan een 
vruchtbare voedingsbodem ontstaan 
voor extremistische groeperingen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Geen meldplicht” 
Staatssecretaris Martin van Rijn wil de 
meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling niet vervangen 
door een meldplicht. Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Maastricht - “Verwijsindex 
Risicojongeren geen succes” 
De landelijke Verwijsindex Risicojongeren 
werkt niet naar verwachting en past niet 
in de dagelijkse praktijk van professionals 
in de jeugdhulpverlening. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toename terreurdreiging 
door jihadisten” 
De terroristische dreiging tegen 
Nederland neem toe. Dat komt doordat 
een aantal Nederlandse jihadisten zich de 
afgelopen tijd heeft aangesloten bij 
groepen binnen IS in Syrië die zijn gericht 
op het plegen van aanslagen in westerse 
landen. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Oranje huis geopend” 
In Amsterdam is vandaag het tweede 
Oranje Huis in Nederland in gebruik 
genomen. De nieuwe opvanglocatie van 
de Blijf Groep is, net als het Oranje Huis in 
Alkmaar, open en herkenbaar aan de 
buitenkant. Lees hier verder. 
 
Heerenveen – “Gezamenlijke aanpak 
verwarde personen Friese gemeenten” 
Gegevens van alle bekende, notoire 
overlastgevers in de Friese gemeenten 
zullen worden gedeeld. Ook wordt er een 
Handboek samengesteld.  
Lees hier verder. 
 
Overijssel – “Meer meldingen huiselijk 
geweld” 
Sinds het meldpunt huiselijk geweld en 
het AMK zijn samengebracht in Veilig 
Thuis, is de bereidheid om geweld te 
melden in Overijssel een stuk groter 
geworden. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Ouderbijdrage jeugdhulp 
van tafel” 
De ouderbijdrage in de jeugdhulp wordt 
afgeschaft. Veel gemeenten weigerden al 
maanden de eigen bijdrage te innen.   
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. De rol van 

de jongerenwerker 
in de aanpak van 
radicalisering 
Jeugdhulpverleners zijn in 
veel verschillende regio’s 
bezig met het voorkomen 
van radicalisering. Niet 
alleen in de gemeenten 
waarvan al bekend is dat 
jongeren naar Syrië zijn 
vertrokken zoals 
Amsterdam en Den Haag. 
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. Verwarde 

personen: dweilen 
met de kraan open 
Drie jaar geleden spraken 
partijen af om minder 
bedden in de ggz te krijgen 
én ernstig verwarde 
personen te ondersteunen 
in zelfstandig wonen. Nu 
blijkt alleen de eerste 
afspraak nageleefd te zijn. 
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. 
 
 
 

Blog. Dutch Cell 

Dogs wint award 

In een uniek trainings-
programma met asiel -
honden schakelt Dutch Cell 
Dogs gedetineerden in als 
trainer. Zij krijgen de 
verantwoordelijkheid om 
de honden te trainen en 
iets te leren.  
Lees de blog hier verder. 
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