
Nieuwsbrief • Juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en 13 
november 2015 
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden, 
Utrecht 
 

6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 
 

13 oktober, 3, 10 en 17 november 2015 
Cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en 
leefbaarheid in de openbare ruimte, Rotterdam 
 

5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december 
2015 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en 

Veiligheid, Utrecht 
 

17, 24 november, 1, 8, 15 en 16 december 2015 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 
15 en 16 december 2015 
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, 
Utrecht 
 

7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 en 4 
maart 2016 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 
 

 
 

 

 

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. Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe 
u samen met uw samenwerkingspartners moet komen tot een sluitende 
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 
 
 

In gesprek met:  Joost Vos 

 
Joost Vos is adviseur bij TNO Management Consultants en docent op de 
opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden. Hij promoveerde op een 
onderzoek naar ketensamenwerking en schreef de publicatie ‘Onmogelijke 
levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals’ over de aanpak 
van veelplegers. Lees het interview hier verder. 
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Waalre – “Onderzoek aanslag stopt” 
Politie en justitie zijn gestopt met hun 
onderzoek naar de brandstichting in 
het gemeentehuis van Waalre in 
2012.  
Lees hier verder. 
 
Flevoland – “Crisisopvang overvol” 
De Flevolandse crisisopvang zit vaak 
vol. Deze situatie doet zich al enige 
tijd voor en is landelijk een probleem. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeenten moeten 
verwarde personen opvangen” 
Alle gemeenten moeten nog dit jaar 
voorzieningen hebben waar verwarde 
personen opgevangen kunnen 
worden en zorg en hulp krijgen.  
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “100e aanhouding door 
inzet lokmiddelen” 
De eenheid Rotterdam zet al geruime 
tijd lokmiddelen in. Het project begon 
met de inzet van lokfietsen en 
lokmiddelen in voertuigen. Maar 
inmiddels is de techniek uitgebreid. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Rijk gaat tekorten 
jeugdzorg niet bijpassen” 
Gemeenten die tekort komen op hun 
jeugdzorgbudget moeten dit zelf 
oplossen. Ook als sprake is van 
toename van de ‘zorgconsumptie’ en 
daarmee hogere kosten dan begroot, 
moeten gemeenten dit uit de eigen 
begroting aanvullen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Akkoord over 
bestrijding grensoverschrijdende 
criminaliteit” 
Minister Van der Steur van Veiligheid 
en Justitie heeft een internationaal 
akkoord gesloten over de bestrijding 
van grensoverschrijdende criminaliteit 
met drie buurlanden: Frankrijk, België 
en Luxemburg.  
Lees hier verder.  

Den Haag – “OM haalt doelstellingen” 
Het Openbaar Ministerie heeft in 2014 
de maatschappelijke doelstellingen 
gehaald. De maatschappelijke opdracht 
blijft onverminderd groot, want nog 
altijd gaan criminelen te vaak vrijuit en 
blijft correctie en vergelding van het 
criminele gedrag achterwege. 
Lees hier verder. 
 
Putten – “Vakantiepark als eldorado 
voor crimineel” 
Aftandse vakantieparken blijken de 
perfecte uitvalbasis voor overlastgevers 
en (drugs)criminelen. Op de Veluwe 
gaan toezichthouders niet meer alleen 
op pad, omdat ze vrezen voor hun 
veiligheid. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuwe cijfers signalering 
en bescherming van slachtoffers 
mensenhandel “ 
Meer mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel kwamen in 2014 in 
beeld. De grootste groep mogelijke 
slachtoffers is uitgebuit in de 
seksindustrie, maar het aandeel 
slachtoffers van uitbuiting buiten de 
seksindustrie nam toe. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Kind gedetineerde krijgt 
te weinig hulp” 
Er is te weinig professionele steun en 
begeleiding voor de circa vierduizend 
kinderen van gedetineerde moeders. 
Deze kinderen hebben een aanzienlijk 
risico op gedragsproblemen en latere 
delinquentie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Recordaantal meldingen 
na campagne mensenhandel” 
Nooit eerder werd Meld Misdaad 
Anoniem zo vaak gebeld over 
mensenhandel. Dit is de conclusie na de 
campagne mensenhandel van de 
meldlijn. In de campagneperiode 
kwamen maar liefst 297 meldingen 
binnen die betrekking hadden op de 
prostitutiesector. Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit  het land 
 

Leeuwarden – “Tekort opvang en hulp 
loverboyslachtoffers” 
Fier-directeur Linda Terpstra luidt de 
noodklok over het tekort aan 
specialiseerde opvang- en 
behandelplekken voor slachtoffers van 
loverboys. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Burgemeesters krijgen 
training tegen intimidatie en bedreiging” 
Alle burgemeesters in Nederland krijgen 
een training aangeboden waarin ze leren 
om te gaan met intimidatie en bedreiging 
door burgers en criminelen. 
Lees hier verder. 
 
Haarlem- “Schneiders bang voor meer 
criminaliteit en bendegeweld” 
De Haarlemse burgemeester Bernt 
Schneiders vreest voor ''Brabantse 
toestanden'' in andere delen van het 
land. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Uitstroom opvang 
stagneert door woningtekort” 
De Federatie Opvang vraagt aandacht 
voor de stagnatie in uitstroom (en 
doorstroom) voor cliënten van de opvang 
en beschermd en begeleid wonen. 
Lees hier verder. 
 
Zoetermeer – “Aanpak stille en enge 
plekken vergroot veiligheidsgevoel” 
De gemeente gaat door met de aanpak 
van stille en enge plekken om zo het 
veiligheidsgevoel van haar inwoners te 
vergroten. Vorig jaar pakte de gemeente 
dertig locaties aan en dit jaar zijn dat er 
vijftien. Lees hier verder. 
 
Weert – “Aanpak risicojeugd werkt” 
In de gemeente Weert is geen criminele 
jeugdgroep meer. Dit blijkt uit de 
evaluatie van het project risicojeugd 
Weert. Het succes is te danken aan de 
persoonsgerichte aanpak waarmee het 
Veiligheidshuis Midden-Limburg in 2013 
gestart. 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 meest kwetsbare 

 
Uit onderzoek blijkt dat de 
Nederlandse kinderen de gelukkigste 
kinderen zijn van Europa. Maar wat 
zegt zo’n bericht als we weten dat er 
jaarlijks meer dan 100.000 kinderen in 
Nederland te maken hebben met 
mishandeling in het gezin? 
Lees de blog hier verder. 
 

Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen 

 
Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale 
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de 
oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen 
van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling  met uw 
veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke 
relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te 
pakken. Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe 
u informatie rechtmatig en doelmatig uitwisselt met uw veiligheidspartners. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus 
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier. 

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

 

Blog. Aanpak van huiselijk 

geweld 
Huiselijk geweld is een paraplu, 
misschien wel een containerbegrip. 
Daaronder vallen verschillende 
vormen van verwaarlozing en 
seksueel, fysiek en psychisch geweld. 
Het bewustzijn van de nadelige 
gevolgen is ontegenzeggelijk gegroeid 
en interventies zijn ontwikkeld.  
Lees de blog 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 slachtoffers en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten. 
Geweld achter de voordeur is daarmee niet alleen een privéprobleem maar 
ook een publieke zaak. Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling leert u hoe u samenwerkt met uw partners aan de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier. 
 
 

Handreiking. 

De Wet tijdelijk huisverbod 

 
Het huisverbod is inmiddels een 
regulier instrument in de aanpak van 
huiselijk geweld geworden. Bij het 
huisverbod wordt de pleger van 
huiselijk geweld tijdelijk de toegang 
tot de woning ontzegd. Zo ontstaat 
een afkoelperiode waarbij alle 
betrokkenen hulp krijgen. Het 
huisverbod kan worden ingezet bij 
huiselijk geweld, maar ook bij ernstige 
vermoedens van (kinder) 
mishandeling. Lees hier verder. 
 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
http://blog.sbo.nl/veiligheid/de-meest-kwetsbaren/
http://www.sbo.nl/veiligheid/informatie-uitwisseling-in-de-veiligheidsketen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/informatie-uitwisseling-in-de-veiligheidsketen/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
http://blog.sbo.nl/veiligheid/aanpak-van-huiselijk-geweld-meer-begrijpen-minder-beheersen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-huiselijk-geweld-kindermishandeling/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-huiselijk-geweld-kindermishandeling/
http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2015/6/Nieuwe-Handreiking-Huisverbod-voor-gemeenten-1776693W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2015-06-15|%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d

