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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 
bijeenkomsten en relevante publicaties 
vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 

 
25 september, 2, 9 oktober, 6, 13 en 14 
november 2014 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 
2014 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde 
en Veiligheid, Utrecht 
 
7 november 2014 
Terugkomdag opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Nijmegen 
 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6 
maart 2015 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 

 
3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 

 
5, 12, 19 en 26 maart 2015 
Opleiding regisseur veelplegers, 
Utrecht 

In gesprek met: Nicolet Faber 

Nicolet Faber is werkzaam als hoofd van het Bureau Buitenland bij 
Reclassering Nederland en docent op de opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden. Zij richt zich op de reclasseringsbegeleiding van 
Nederlanders in buitenlandse detentie. Lees het interview hier verder. 

Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden 

 
Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de 
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag 
wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een 
sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw 
samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-
gedetineerden in uw gemeente.  
Op 25 september 2014 gaat de opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 dagen 
op tot regisseur voor de nazorg van ex-gedetineerden.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 
 

Vraag & antwoord sessie Openbare Orde & 

Veiligheid 

Door de komst van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van openbare 
orde en veiligheid nemen uw rol en verantwoordelijkheden toe. Heeft u een 
prangende vraag, een probleem of onduidelijkheid op het gebied 
van Openbare Orde en Veiligheid? Laat het ons weten dan leggen wij uw 
vraag voor aan een expert. Lees hier verder. 
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Den Haag – “60 Miljoen extra nodig 
voor specialistische Jeugdzorg” 
De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten roept het ministerie van 
VWS op het extra budget dat is 
vrijgekomen voor de Jeugdzorg te 
besteden aan specialistische 
jeugdzorginstellingen.  
Lees hier verder. 
 
Den Helder – “Toename 
eergerelateerd geweld” 
Het Platform Eergelateerd en Huiselijk 
Geweld krijgt wekelijks meldingen van 
geweld in families in de Noordkop. 
Lees hier verder. 
 
Neder-Betuwe – “Veiligheidshuis 
Rivierenland wordt duurder door 
wegvallen subsidies” 
Het Veiligheidshuis Tiel gaat de 
inwoners van Rivierenland meer 
kosten. Kost het nu nog 25 cent per 
inwoner, vanaf 1 januari 2015 wordt 
dat 65 cent.  
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Etnische achtergrond 
geen factor in criminaliteit” 
Etnische achtergrond is niet bepalend 
voor de criminaliteit van jongeren. 
Dat blijkt uit een langlopend 
onderzoek onder 680 Rotterdamse 
jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Gemeente plant 
asowijk” 
Het moet dé oplossing worden voor 
veel problemen: een dorp speciaal 
voor extreem overlastgevende 
huurders.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Digitale uitwisseling 
informatie jeugdketen mogelijk” 
Onder voorwaarde is het mogelijk, het 
digitaal uitwisselen van informatie 
tussen gemeenten en de justitiële 
jeugdketen.   
Lees hier verder. 
 
 

Utrecht – “‘Deze jongens zien dit niet 
als prostitutie” 
Wanneer je het over jongeren en 
ruilseks hebt, denken veel mensen 
gelijk aan loverboys die minderjarige 
meiden uitbuiten. Maar ook 
minderjarige jongens hebben ruilseks. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Verwarde mensen kosten 
politie veel tijd” 
De politie heeft de afgelopen jaren 
vaker ingegrepen bij incidenten met 
verwarde mensen. Vorig jaar trad de 
politie 52.000 keer op, 30 procent vaker 
dan in 2011.  
Lees hier verder. 
 
Putten – “Geslaagde pilot buurtzorg 
jong” 
Buurtzorg Jong is een goed alternatief 
voor gemeenten die problemen met 
jongeren op een andere manier willen 
oplossen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Helft minder 
jeugdbendes” 
Het aantal jeugdbendes is flink 
gehalveerd. De afgelopen vier jaar het 
afgenomen van 1760 in 2009 naar 764 
eind 2013, een daling van 56 procent. 
Lees hier verder. 
 
Arnhem – “Aandacht voor criminele 
jongeren niet verslappen” 
Het aantal jeugdbendes is in vier jaar 
tijd met meer dan de helft 
teruggebracht tot 764 bendes. Volgens 
criminoloog Henk Ferwerda blijft het 
noodzakelijk om straf en zorg 
vroegtijdig in te zetten. 
Lees hier verder. 
 
Arnhem – “Veel meldingen huiselijk 
geweld”  
Arnhem telt relatief veel meldingen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Dat blijkt uit cijfers van Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling, het 
Steunpunt Huiselijk Geweld en de 
politie. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Door nieuwe aanpak betere 
sfeer in jeugdgevangenissen” 
De opgesloten jongeren vinden dat zij 
voldoende worden ondersteund door de 
medewerkers, dat hun een 
toekomstperspectief wordt geboden en 
dat er geen bovenmatig repressieve sfeer 
hangt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meer jongeren voor 
zwaardere delicten naar Halt” 
Justitie kiest er steeds vaker voor om 
jongeren die een zwaar misdrijf hebben 
gepleegd toch een Halt-straf in plaats van 
een taakstraf te geven. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “100 miljoen voor relaxte 
transitiejeugd” 
Als staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS, 
PvdA) verstandig is, probeert hij voor de 
transitie Jeugdzorg zo’n 100 miljoen euro 
voor 1 of 2 jaar los te peuteren bij zijn 
collega Dijsselbloem van Financiën.  
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Noodklok wegens transitie 
Jeugdzorg” 
Door de verschuiving van 
de jeugdzorg naar de gemeenten komt de 
regio Zuidoost Utrecht komend jaar zeker 
vijftien miljoen euro tekort. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Derde termijn voor Task 
Force Mensenhandel” 
De Task Force Mensenhandel gaat de 
komende drie jaar de strijd tegen 
mensenhandel verder verstevigen en 
verbreden. Het gaat hierbij zoal om de 
aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele 
uitbuiting en misstanden in de 
prostitutie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Schrik om toename 
eerwraakdoden” 
Het kabinet is geschrokken van de 
toename van het aantal eerwraakdoden 
in Nederland vorig jaar. 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. 

 

Handreiking. 
Huiselijk geweld en de sociale 
wijkteams 
Bezig met de inrichting van een 
sociaal wijkteam? Vanaf nu is er een 
relevante handreiking gratis 
beschikbaar. Met daarin alle 
elementen die van belang zijn bij het 
implementeren en borgen van de 
aanpak van huiselijk geweld in de 
wijkteams.  
Lees de handreiking hier verder. 

In gesprek met: Henk Ferwerda 

Henk Ferwerda is werkzaam als directeur van Bureau Beke en docent op de 
opleiding ketenregisseur risicojeugd. Hij richt zich in zijn onderzoek op de 
aanpak van criminele jeugdgroepen. Lees het interview hier verder. 

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 8  
januari 2015 gaat de vierde 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.  
 

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

 

Blog. Decentralisaties zijn 

een race, geen wedstrijd 
In hoeverre gemeenten bereid zijn 
om van elkaar te leren bepaalt of 
iedereen de eindstreep haalt. Wie er 
als eerste is, is onbelangrijk. 
Een race doe je samen en in het 
belang van de samenleving. Een 
wedstrijd doe je alleen en in het 
belang van jezelf. Ik hoop van harte 
dat gemeenten kiezen voor de eerste 
optie. Lees de blog hier verder. 

Terugblik terugkomdag  (oud)deelnemers 

opleiding ketenregisseur risicojeugd  

 
Op 24 juni 2014 vond in Apeldoorn op het kantoor van TNO Management 
Consultants een terugkomdag plaats voor (oud) deelnemers aan de eerste, 
tweede en derde editie van de opleiding ketenregisseur risicojeugd. De 
terugkomdag werd geleid door Joost Vos, adviseur bij TNO Management 
Consultants en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking 
rondom complexe meervoudige problematiek. Voor degenen die deze dag 
hebben gemist of die alles nog eens rustig willen terugkijken is hier het verslag 
van de terugkomdag te vinden. 
 

Publicatie. Werking en 

besturing Veiligheidshuis Zuid-
Holland Zuid 
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid 
heeft een notitie opgesteld over de 
werking en besturing van het 
Veiligheidshuis. Aanleiding voor de 
notitie is de landelijke verschuiving 
van de regie op de Veiligheidshuizen 
van het Openbaar Ministerie naar de 
gemeenten en het Landelijk kader 
Veiligheidshuizen.  
Lees de publicatie hier verder. 
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