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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. 
 
18 en 19 september 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, Tilburg 
 
19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober 
2019 
Opleiding gebiedsregisseur, 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 
 
 

Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit 

 
Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade 
van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de 
samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van 
bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, 
mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele 
activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren.  
Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres 
Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in de LocHal Tilburg, 
waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, 
wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en 
ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren. 
Meer informatie over het programma, sprekers en deelname aan het 
congres vindt u hier. 
 
 
 
 Opleiding gebiedsregisseur 

 
Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in 
achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige 
vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe 
dat goedwillende bewoners en ondernemers eerder besluiten om te 
vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat. Op 19 
september 2019 gaat de tweede editie van de opleiding 
gebiedsregisseur van start bij La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert 
u hoe u de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied bevordert.  
Meer informatie over het programma, docenten en deelname aan de 
opleiding vindt u hier. 
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Den Haag – “Kabinet zet in op 
effectievere aanpak 
jeugdcriminaliteit” 
De criminaliteit onder jongeren neemt 
nog steeds af. De afgelopen jaren 
neemt de recidive onder jongeren 
echter toe. Ruim een derde van de 
veroordeelde jongeren gaat binnen 
twee jaar weer de fout in. Dat aantal 
is te hoog. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet werkt verder 
aan positie slachtoffers” 
Straks moeten verdachten van 
ernstige zeden- en geweldsmisdrijven 
die in voorlopige hechtenis zitten, 
verplicht aanwezig zijn op de 
terechtzitting en bij de uitspraak. Op 
die manier kan een verdachte de 
rechter en het slachtoffer niet langer 
ontlopen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Campagne om taboe op 
schulden te doorbreken” 
Een echtscheiding, een ontslag of een 
maand huurachterstand; het kan het 
begin zijn van grote financiële 
problemen. Naar schatting 1,4 miljoen 
huishoudens in Nederland hebben 
problematische schulden of een risico 
daarop. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Stevige gezamenlijke 
aanpak criminele motorbendes” 
Dankzij de intensieve samenwerking 
tussen het lokaal bestuur, politie, 
Belastingdienst, FIOD, Openbaar 
Ministerie en Koninklijke 
Marechaussee laten outlaw 
motorcycle gangs zich minder in de 
openbare ruimte zien. Tegelijkertijd 
ontstaan er nieuwe bendes die 
minder onder de radar blijven.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Fraude bij bijstand”  
Het kabinet wil voorkomen dat 
mensen met een bijstandsuitkering 
die vermogen verzwijgen en daarvoor 
zijn beboet direct weer een uitkering 
kunnen krijgen. Lees hier verder. 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Voortgang maatregelen 
onderzoeken Michael P” 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de 
Inspectie JenV en de Inspectie voor 
Gezondheidszorg en Jeugd hebben 
pijnlijke conclusies getrokken in hun 
rapporten over het detentieverloop van 
Michael P. en de wijze waarop 
gemeenten over de terugkeer van 
risicovolle gedetineerden worden 
geïnformeerd. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet pakt misstanden 
arbeidsmigranten aan” 
In Nederland werkzame 
arbeidsmigranten (circa 400.000) 
kunnen te maken hebben met 
misstanden op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en huisvesting. 
Deze misstanden baren het kabinet 
zorgen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanslag Utrecht en 
aanhoudingen bevestigen dreiging” 
De kans op een terroristische aanslag in 
Nederland blijft reëel, niveau 4 van de 
5. De aanslag in Utrecht en 
verschillende aanhoudingen zijn 
concrete voorbeelden van deze 
dreiging. Het aantal aanslagen in het 
Westen is laag, maar de intentie blijft 
bestaan. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuwe eenheid checkt 
gegevens vliegtuigpassagiers” 
Luchtvaartmaatschappijen zijn sinds 
kort verplicht om passagiersgegevens 
van alle vluchten die in Nederland 
aankomen of vertrekken te delen met 
een nieuw opgerichte passagiers-
informatie eenheid (Pi-NL). Hiermee 
komt meer zicht op reisbewegingen. Dit 
draagt bij aan het voorkomen, 
opsporen en vervolgen van ernstige 
criminaliteit en terrorisme.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 

 

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 8 en 9 oktober 2019 vindt de 
vijfde 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, sprekers en deelname aan het congres vindt u hier. 

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

 

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. Bent u goed voorbereid 
om deze taak op u te nemen? Op 26 september 2019 gaat de zevende 
editie van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden van start bij 
La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert u hoe u herhalingscriminaliteit 
onder ex-gedetineerden voorkomt. Meer informatie over het programma, 
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 
 

Agenda. 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
16, 23 en 30 januari 2020 
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht 
 
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
12, 19 en 26 maart 2020 
Cursus Crisiscommunicatie, Utrecht 
 
14 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
2, 9, 16, 23 en 24 juni 2020 
Opleiding Procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 
 
 
 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
https://www.sbo.nl/veiligheid/congres-radicalisering-terrorisme/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/congres-radicalisering-terrorisme/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-woonoverlast/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
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/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-crisiscommunicatie/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/overheid/wijk-gebiedsmanager/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/procesregisseur-personen-met-verward-gedrag/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/procesregisseur-personen-met-verward-gedrag/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure

