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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, 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 
 

2 en 3 maart 2017 
Internationale excursie, Straatsburg 
 
7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 

Internationale excursie Straatsburg 
Europees veiligheidsbeleid 

 
Op 2 en 3 maart 2017 organiseert het Centrum voor Studiereizen een 
internationale excursie naar Straatsburg, waarbij een bezoek wordt 
gebracht aan het Europees Parlement, de Raad van  
Europa, het Hof voor de Rechten van de Mens en het Eurocorps. 
Meer informatie over het programma van de internationale excursie naar 
Straatsburg is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl 
 
 
 
 
 

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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Den Haag – “Tegengaan 
kindermishandeling prioriteit” 
De aanpak van kindermishandeling 
zou topprioriteit moeten zijn in het 
jeugdbeleid van gemeenten. Dat vindt 
de Taskforce kindermishandeling en 
seksueel misbruik. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Speciaal politieteam 
tegen schietpartijen” 
De Rotterdamse politie heeft een 
speciaal team geformeerd dat een 
einde moet maken aan een reeks 
schietpartijen in het zuidelijke 
stadsdeel. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Zes op tien gemeenten 
heeft tekort op jeugdhulp” 
Ruim 57 procent van de gemeenten 
verwacht dit jaar niet uit te komen 
met het jeugdhulpbudget. Voor 
volgend jaar zien nog meer 
gemeenten het somber in: ruim 61 
procent voorziet in 2017 in de rode 
cijfers te belanden. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Versterking bestrijding 
terrorisme” 
Minister Van der Steur  wil de 
mogelijkheden verruimen om 
terrorisme te bestrijden. Het gaat om 
voorstellen die de opsporing en 
vervolging van terroristische 
misdrijven verbeteren.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeenten krijgen geld 
voor aanpak radicalisering” 
Gemeenten krijgen volgend jaar 
opnieuw geld van het Rijk voor de 
aanpak van radicalisering en 
jihadisme. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Innovatieve aanpak 
helpt ouders en kinderen in een 
complexe scheiding” 
Jaarlijks maken ongeveer 6.000 
minderjarige kinderen een complexe 
scheiding van hun ouders mee. De 
gevolgen van zo’n scheiding zijn voor 
kinderen groot. Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Amsterdam – “Speciaal politieteam 
tegen overlast” 
Een speciaal team van agenten en 
handhavers van de gemeente moet de 
toenemende overlast in de 
Amsterdamse binnenstad tegengaan.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Grotere rol 
burgemeesters in veiligheidsdomein” 
Een belangrijke ontwikkeling in de 
positie van burgemeesters is hun 
toegenomen rol in het 
veiligheidsdomein. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Verwijzing jeugdhulp via 
gemeenten stijgt” 
Jongeren die jeugdhulp nodig hebben, 
worden in vergelijking met een jaar 
geleden vaker via gemeenten 
doorverwezen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Terugkerende jihadisten 
mogelijk bedreiging”  
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. 
 
Amsterdam – “Gemeente wil einde 
maken aan straatintimidatie” 
Het Amsterdamse stadsbestuur wil een 
einde maken aan straatintimidatie. Zo 
wordt bijvoorbeeld gesis strafbaar als 
het aan het college van burgemeester 
en wethouders ligt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Het gaat best goed tussen 
politie en burgemeester” 
De vorming van de nationale politie 
mag dan met vallen en opstaan 
verlopen, van uitholling van het lokaal 
gezag , lijkt geen sprake. Burgemeesters 
zijn tevreden over de manier waarop 
hun verhouding tot de politie zich heeft 
ontwikkeld. Lees hier verder. 
 

Agenda. 
 
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 

 
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 
november 2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, 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.  Verbod op 

Straatintimidatie 
Bij de gemeenteraad van 
Amsterdam ligt een 
voorstel om de Algemene 
plaatselijke verordening 
(Apv) uit te breiden met 
een bepaling die 
straatintimidatie moet 
kunnen tegen gaan. De 
voorgestelde bepaling 
luidt: Het is verboden op 
aan de weg of in een voor 
publiek toegankelijk 
anderen uit te jouwen of 
met aanstootgevende 
gedragingen lastig te 
vallen. Lees 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. De inzet van 

ervaringsdeskundigen 
en om radicalisering 
te voorkomen 
Ik heb mijzelf 
geradicaliseerd en mijzelf 
daar ook weer 
uitgetrokken. Met wat ik 
nu doe wil ik voorkomen 
dat jongens zo worden en 
geloven dat er in 
Nederland geen plaats is 
voor hun. Dat deed ik eerst 
met mijn werk als 
community builder. Ik ging 
de wijken in om potentiële 
sleutelfiguren te spreken. 
Nu wil ik bijdragen aan het 
verbinden van diverse 
gemeenschappen, en 
maatschappelijke partners 
voor een inclusieve 
samenleving. 
 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. 
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