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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. 
 

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

Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering en 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 7 februari 2019 gaat 
de vierde editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en 
terrorisme van start. Tijdens deze cursus leert u hoe u misstanden 
veroorzaakt door (ideologische) radicaliserende groeperingen voorkomt. 
Meer informatie over het programma, docenten en deelname aan de 
cursus 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 – “Toename van rechts-
extreem geweld” 
Er is een toename van rechts-
extremistisch geweld in West-Europa. 
Ook in Nederland is er een stijging. 
Lees hier verder. 
 
Maastricht – “Extra ondersteuning 
voor probleemgezinnen” 
Maastricht heeft zich aangesloten bij 
een project ter ondersteuning van 
ouders met psychische problemen of 
verslaving. De komende twee jaar 
worden kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, huiswerkbegeleiding of een 
vorm van vrijetijdsbesteding 
aangeboden.  
Lees hierverder. 
 
Den Haag – “Aandacht inspecties 
voor aanpak wachttijden 
Kinderbescherming” 
Kinderen die bescherming nodig 
hebben, moeten zo snel mogelijk hulp 
kunnen krijgen. Daarom hebben de 
Inspectie Justitie en Veiligheid en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
hun toezicht op de aanpak van de 
wachttijden door de Raad voor de 
Kinderbescherming de afgelopen 
periode geïntensiveerd. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Geef dader huiselijk 
geweld een buddy” 
Daders van huiselijk geweld moeten 
een buddy krijgen die hen helpt 
tijdens hun hulptraject. Zoals we voor 
slachtoffers de drempel proberen te 
verlagen om hulp te zoeken, moeten 
we dat ook in het geval van daders 
doen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Beleid nodig voor 
meisjes en vrouwen met beperking” 
Gemeenten hebben geen speciale 
aandacht voor geweld tegen meisjes 
en vrouwen met een beperking. Daar 
moet verandering in komen, aldus het 
College voor de Rechten van de Mens. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Leefbaarheid armste 
wijken holt achteruit” 
De leefbaarheid in wijken met veel 
sociale huurwoningen gaat hard 
achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek 
in opdracht van Aedes, de koepel van 
woningcorporaties.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toezichthouder op 
uitvoering inlichtingenwet trapt 
regelmatig op de rem” 
De geheime diensten in Nederland 
vragen vaak zonder goede 
onderbouwing toestemming om 
bijvoorbeeld vermeende terroristen af 
te tappen of te hacken. Ongeveer een 
op de twintig verzoeken is 
onrechtmatig.  
Lees hier verder. 
 
Tilburg – “ Wetenschap ingezet tegen 
ondermijning”  
Met de oprichting van het 
Ondermijningslab moet de wetenschap 
eerder en dichter op de praktijk van de 
bestrijding van de ondermijnende 
misdaad komen.  
Lees hier verder.. 
 
Den Haag – “Korpschef Amsterdam 
wordt nieuwe coördinator 
terrorismebestrijding” 
Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg van 
de Amsterdamse politie wordt de 
nieuwe Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid. 
Lees hier verder. 
 
Breda – “ Geen signalen radicalisering, 
maar niet laten verrassen” 
Breda wil onderzoek naar de omvang 
van radicalisering in de gemeente. Niet 
dat ze verwacht dat er grote problemen 
zijn. Maar mochten die opspelen, moet 
er wel een plan liggen hoe die de kop in 
te drukken. 
 Lees hier verder. 

Agenda. 
 

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 
 

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 
 

https://www.securitymanagement.nl/toename-van-rechts-extreem-geweld/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20181108_Security_week45&tid=TIDP579028X4651C677900F4F8CB335945112CE4C1EYI4
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/maastricht-gaat-probleemgezinnen-extra-ondersteunen/
https://www.huiselijkgeweld.nl/mi/d9wvz3mnd57xgxgb/e-nieuws-232/nieuws/2018/071118_aandacht-inspecties-voor-aanpak-wachttijden-kinderbescherming
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/krikke-geef-dader-huiselijk-geweld-een-buddy.9601745.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20181123_dagelijks_vrijdag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=23-11-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.gemeente.nu/veiligheid/beleid-nodig-voor-meisjes-en-vrouwen-met-beperking/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/leefbaarheid-armste-wijken-holt-achteruit.9600820.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20181109_dagelijks_vrijdag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=9-11-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.securitymanagement.nl/toezichthouder-op-uitvoering-inlichtingenwet-trapt-regelmatig-op-de-rem/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20181108_Security_week45&tid=TIDP579028X4651C677900F4F8CB335945112CE4C1EYI4
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/wetenschap-ingezet-tegen-ondermijning.9600793.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20181109_dagelijks_vrijdag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=9-11-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.securitymanagement.nl/korpschef-amsterdam-wordt-nieuwe-nctv/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20181108_Security_week45&tid=TIDP579028X4651C677900F4F8CB335945112CE4C1EYI4
https://www.bndestem.nl/breda/geen-signalen-voor-radicalisering-maar-breda-wil-zich-niet-laten-verrassen~a60d0e3b/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-overlastcoordinator/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-omgang-met-complexe-scheidingen/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-omgang-met-complexe-scheidingen/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-leerplichtambtenaar/
https://www.sbo.nl/overheid/wijk-gebiedsmanager/
https://www.sbo.nl/veiligheid/sociaal-rechercheur/
https://www.sbo.nl/veiligheid/procesregisseur-personen-met-verward-gedrag/
https://www.sbo.nl/veiligheid/procesregisseur-personen-met-verward-gedrag/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-coordinator-eenzaamheid-en-sociaal-isolement/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-coordinator-eenzaamheid-en-sociaal-isolement/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-inzicht-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-inzicht-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-toegankelijkheid-zelfredzamen/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-toegankelijkheid-zelfredzamen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-suicide-preventie/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-integraal-toezichthouder-handhaving/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-integraal-toezichthouder-handhaving/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-apv-bijzondere-wetten/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
 

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. 
 

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 
 

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 
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