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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. 
 

19 en 20 september 2018 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, Den Haag 
 
25 september, 2 en 9 oktober 2018 
Cursus Anti-discriminatiebeleid, Utrecht 
 
25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018 
Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen, Utrecht 
 
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en 
16 november 2018 
Opleiding coordinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
27 september, 4, 11 oktober, 1 
november 2018 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 
2, 9, 30 en 31 oktober 2018 
Cursus Burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 

 

Opleiding coordinator 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 27 september 2018 gaat de zesde editie van de opleiding  
coordinator nazorg ex-gedetineerden van start. Tijdens deze opleiding  
leert u hoe u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een  
sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Meer informatie 
over het programma en de docenten van de opleiding vindt u hier. 
 

Congres Radicalisering & 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 9 en 10 oktober 2018 vindt de 
vierde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The 
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering  
& Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij  
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale (ideologische) 
groeperingen signaleert en aanpakt. 
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres  
Radicalisering & Terrorisme vindt u hier. 
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Den Haag – “Nieuwe afspraken voor 
opvang verwarde personen” 
Zorgverzekeraars en ggz-instellingen 
slaan de handen ineen om het 
beddentekort voor personen met 
gevaarlijk verward gedrag te 
verminderen. Ze hebben afspraken 
gemaakt om de wachtlijsten korter te 
maken. Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Nieuwe hulplijn voor en 
door slachtoffers van huiselijk 
geweld” 
Slachtoffers van huiselijk geweld 
kunnen vanaf nu bellen met de 
hulplijn 'Hear my Voice' om te praten 
met lotgenoten. Bij deze nieuwe 
luisterdienst kunnen zij gratis en 
anoniem hun verhaal kwijt. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Aanpak daklozen 
onvoldoende duurzaam” 
Opvang en ondersteuning van dak- en 
thuislozen in de vier grootste 
gemeenten van Nederland leidt vaak 
niet tot duurzame verbetering. Tekort 
aan woonruimte zorgt voor lange 
wachtlijsten en de gemeenten leren, 
verbeteren en innoveren te weinig. 
Lees hier verder. 
 
Lopik – “Preventieve hulp gezinnen 
voorkomt veel grotere problemen” 
De gemeente Lopik sloot recent een 
samenwerking af met de 
maatschappelijke organisatie 
Buurtgezinnen. Gezinnen die 
overbelast zijn, worden door hen 
gekoppeld aan steungezinnen in de 
buurt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Crimineel geld naar wijk 
sympathiek maar onwenselijk” 
Minister Ferdinand Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid heeft 
‘zwaarwegende bezwaren’ tegen het 
teruggeven van crimineel geld aan 
wijken waar het in beslag is genomen. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Wet nodig tegen 
ontwrichtende boodschappen” 
Rijk en gemeenten moeten beter gaan 
samenwerken om te kunnen optreden 
tegen ontwrichtende boodschappen die 
bijvoorbeeld worden verkondigd in een 
moskee. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Ruim 400 duizend 
jongeren krijgen jeugdzorg” 
Drie jaar na invoering van de Jeugdwet 
is het aantal jongeren dat jeugdzorg 
ontvangt toegenomen van bijna 366 
duizend in 2015 naar ruim 405 duizend 
in 2017. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet wil hogere straf 
kindermishandeling” 
De maximumstraf op stelselmatige 
kindermishandeling gaat omhoog. Het 
gaat ook langer duren voor 
kindermishandeling verjaart. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag “Handelingsbank voor hulp 
bij verward gedrag” 
Een nieuwe ‘handelingsbank verward 
gedrag’ moet de ondersteuning en zorg 
voor mensen met verward gedrag 
vooruithelpen. Lees hier verder. 
 
Den Haag “Te weinig oog voor 
kinderen van cliënten opvang” 
De hulpvraag van kinderen die met hun 
ouder(s) in een vrouwenopvang of 
maatschappelijke opvang belanden, 
wordt niet altijd in kaart gebracht door 
financiële of organisatorische 
belemmeringen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Anti ondermijningsfonds” 
Afgepakt crimineel geld investeren in 
de maatschappij via een fonds. Een 
dergelijk anti-ondermijningsfonds 
bestaat al binnen en buiten Europa en 
zou ook voor Nederland een goede 
optie zijn. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november 
2018 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 
9 en 10 oktober 2018 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 
18 en 19 oktober 2018 
Internationale excursie 
Terreurbestrijding, Den Haag 
 
1, 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13 
december 2018 

Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018 
Opleiding beleidsadviseur integratie en 
diversiteit, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 
Opleiding bibob coordinator, Utrecht 
 
20, 27 november, 4, 11 en 18 december 
2018 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Amersfoort 
 
6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
6, 13, 20 en 27 november 2018 
Cursus Cameratoezicht in de openbare 
ruimte, Utrecht 
 
4, 11 en 18 december 2018 
Opleiding Inzicht in Criminologie, 
Utrecht 
 
6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Predictive profiling, Utrecht 
 
6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Waarheidsvinding, 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. 

 

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 2 oktober 2018 gaat de vierde editie van de cursus Informatie 
uitwisseling in de veiligheidsketen van start. Op de cursus leert u hoe u 
informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw 
veiligheidspartners. Meer informatie over het programma en de docenten 
van de cursus vindt u hier. 
 

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

 

Internationale excursie Den Haag 
Terreurbestrijding 

 
Op 18 en 19 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen in 
een internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag, waarbij 
onder andere een bezoek wordt gebracht aan het Permanent Hof van 
Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het 
Vredespaleis. Meer informatie over het programma van de internationale 
excursie naar Den Haag en deelname is te vinden op 
www.centrumvoorstudiereizen.nl.  
 
 
 

Agenda. 
 

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

10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 
februari, 7 en 8 maart 2019   
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

29 en 30 januari 2019 
Congres Personen met verward gedrag, 
Heiloo 
 

4, 5, 6 en 7 maart 2019 
Internationale excursie Contra 
Terrorisme, Londen 
 

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, 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 
 

6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019 
Opleiding coordinator eenzaamheid en 
sociaal isolement, Utrecht 
 

4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
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