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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. 
 

27 september, 4, 11 oktober, 1 en 8 
november 2016 
Cursus Sociale media in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 

29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17 
en 18 november 2016 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

29 september, 6 en 13 oktober 2016 
Cursus Crisisbeheersing en 
rampenbestrijding, Rotterdam 
 

4, 11 oktober en 1 november 2016 
Cursus Aanpak High Impact Crimes, 
Utrecht 
 

6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18 november 
2016 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

20 en 21 oktober 2016 
Excursie Contraterrorisme, Brussel 
 
 

 

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 29 september 2016 
gaat de vierde editie van de opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden van start in Regardz La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u 
in 7 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. 
 
 
 
 

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 kindermis-
handeling. 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 vindt u hier. 
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Zuid Nederland – “Aanpak 
ondermijning wordt doorgezet” 
De intensieve inzet in de aanpak van 
ondermijnende en georganiseerde 
criminaliteit in Zuid Nederland wordt 
de komende jaren doorgezet. 
Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Gemeenten en 
jeugdzorg maken afspraken over 
privacy” 
Gemeenten en jeugdhulp-
professionals hebben afspraken over 
privacybescherming in het jeugd-
domein vastgelegd in een manifest. 
Om professionals in de jeugdzorg te 
helpen bij dillema's in privacy 
bescherming zijn er tien regels 
opgesteld. Lees hier verder. 
 

Zoetermeer – “Gemeente negeerde 
radicalisering” 
Burgemeester Aptroot lichtte 
gemeenteraad onjuist in over 
radicalisering. Lees hier verder. 
 

Groningen – “Gemeente gedaagd 
door sekswerkers” 
Sekswerkers willen registratie door 
gemeenten voorkomen. PROUD 
vreest dat die landelijke discriminatie 
en schending van de mensenrechten 
van sekswerkers tot gevolg zal hebben 
en begint daarom een juridische 
procedure. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Crisisopvang jongeren in 
gevaar” 
Mede omdat wijkteams nog niet lijken 
toegerust op hun zware zorgtaak is de 
crisisopvang voor jongeren in gevaar. 
Jeugdzorginstellingen zitten vol en 
luiden de noodklok. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “30 miljoen voor aanpak 
verwarde personen” 
Het kabinet trekt 30 miljoen euro 
structureel uit voor de aanpak van 
personen met verward gedrag. Het 
geld wordt onder meer ingezet voor 
een regeling voor onverzekerden. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 

Den Haag – “Jeugdzorg nog steeds 
onder de maat” 
Met de jeugdzorg in Nederland is nog 
veel mis. Ouders en jongeren voelen 
zich vaak niet gehoord als zij hulp 
zoeken. Bovendien maken lange 
wachtlijsten de problemen van 
kinderen vaak nog erger. 
 Lees hier verder. 
 

Heerlen – “Onvoldoende 
jeugdhulpverlening” 
De rijksinspecties hebben onderzoek 
gedaan naar aanleiding van het 
overlijden van een zevenjarige jongen 
uit Heerlen. De inspecties oordelen dat 
de betrokken professionals  gezamenlijk 
onvoldoende prioriteit hebben gegeven 
aan de veiligheid van het kind.  
Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Gemeenten verwachten 
tekorten jeugdhulp” 
De helft van de jeugdhulpregio’s houdt 
er rekening mee dat ze dit jaar 
uitkomen op een tekort wat betreft het 
jeugdhulpbudget. Lees hier verder. 
 

Amsterdam – “Persoonsgerichte 
aanpak van notoire voetbalhooligans” 
De Amsterdamse driehoek van 
gemeente, OM en politie gaat het 
komende voetbalseizoen samen met 
Ajax, zorgpartners en andere 
hulpinstanties de persoonsgerichte 
aanpak van de kleine maar notoire 
groep overlast gevende Ajax-hooligans 
intensiveren. Lees hier verder. 
 

Tilburg – “Zonder dialoog wordt 
jeugdhulp niet beter” 
Gemeenten kunnen de Jeugdwet niet 
tot een succes maken zonder in gesprek 
te gaan met de zorgverleners en 
cliënten. Behalve de stelselwijziging 
zien gemeenten zich geconfronteerd 
met bezuinigingsdoelstellingen en een 
groeiende vraag naar jeugdhulp. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 

Agenda. 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15 
december 2016 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 

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 
 

7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 

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 
 
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 
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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. 
Partnergeweld en 
kindermishandeling: 
een gespannen 
verhouding 
Halverwege de jaren 
negentig is in Nederland 
het begrip huiselijk geweld 
gemeengoed geworden ter 
aanduiding van geweld in 
de privésfeer. Het is 
daarmee in toenemende 
mate gaan werken als 
overkoepelend begrip. 
Lees de blog 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 12 januari 2017 gaat 
de zesde 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. Dutch Cell 

Dogs en (ex) 
gedetineerden 
Dutch Cell Dogs is een 
organisatie die 
gedetineerden en 
asielhonden samenbrengt 
om zo beide partijen te 
helpen. Asielhonden zitten 
net als de gedetineerden 
gevangen, en daarom 
trekken ze elkaar aan. 
Beide worden voorbereid 
op hun nieuwe leven. 
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. Op de cursus 
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u doelmatig en rechtmatig 
informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners. Meer informatie over het programma 
en de docenten van de cursus vindt u hier. 
 

Internationale excursie contraterrorisme 

 
Op 20 en 21 oktober 2016 organiseert het Centrum voor Studiereizen een internationale 
excursie over contraterrorisme naar Brussel, waarbij een bezoek wordt gebracht aan de 
NAVO, het Europees Parlement, de Raad van Europa, de dienst voor Extern Optreden en 
het Parlementarium. Meer informatie over het programma van de excursie vindt u hier. 
 
 
 
 

Blog. Aanpak van 

Jihadstrijders 
Jongens die naar Syrië 
vertrekken om mee te 
doen aan de jihad keren 
naar Nederland terug als 
mannen die gewend zijn te 
doden. Dat wil de overheid 
voorkomen.  
Lees de blog hier verder. 
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