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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. 
 

2, 9, 16, 23 en 30 juni 2015  
Opleiding wijk- en gebiedsmanagers, Utrecht 
 
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 
 
 

 
 

 

 

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:  Marcel van de Ven 

 
Marcel van de Ven is werkzaam als stadsmarinier bij de gemeente 
Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator. Marcel  richt 
zich op de aanpak van overlast en criminaliteit in kwetsbare wijken. 
Lees het interview hier verder. 
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Den Haag - “Verandering 
privacywetgeving” 
In 2018 moet de wetgeving ter 
bescherming van  persoonsgegevens 
door gemeenten flink aanscherpt zijn.  
Lees hier verder. 
 
Almere – “Intentieverklaring Centrum 
Seksueel Geweld Flevoland” 
Flevoland wil een afgestemde 
geïntegreerde aanpak van (de 
gevolgen van) seksueel geweld. In dat 
kader vond in Almere de 
intentieverklaring plaats voor het 
Centrum Seksueel Geweld. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Re-integratie van 
terroristische ex-gedetineerden” 
Hoe re-integreren terroristische ex-
gedetineerden na hun vrijlating en 
welke rol spelen politie en andere 
eerstelijnswerkers daarbij? 
Lees hier verder. 
 
Australië – “GPS-enkelband voor 
plegers huiselijk geweld” 
Australië wil notoire plegers van 
huiselijk geweld verplichten een met 
een GPS uitgeruste enkelband te 
dragen om hun partners en 
familieleden te beschermen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Hulpverlening na 18e 
jaar niet verplichten” 
Jongeren die tot hun achttiende 
hulpverlening kregen moeten ook 
daarna passende steun kunnen 
krijgen. Dat vinden de 
staatssecretarissen van 
Volksgezondheid en van Veiligheid en 
Justitie. Lees hier verder. 
 
Noord-Nederland – “Forse daling 
high impact crimes” 
Het aantal misdaden dat onder de 
noemer high impact crimes valt,  
waaronder straatroven, overvallen en 
woninginbraken daalde fors in 2014 in 
Noord-Nederland. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdam – “Persoonsgerichte 
aanpak criminelen werkt” 
Steeds minder criminelen in de regio 
Rotterdam plegen voor een tweede 
keer een roofoverval, straatroof of 
woninginbraak.  
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Opnieuw onveiligste 
gemeente” 
Amsterdam is opnieuw de onveiligste 
gemeente van Nederland gebleken. De 
stad werd wel iets veiliger, maar voert 
nog steeds de ranglijst aan voor 
Maastricht en Rotterdam.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toegang jeugdhulp via 
wijkteams niet op orde” 
De toegang tot jeugdhulp via wijkteams 
is nog niet goed geregeld. Cruciale 
informatie over de gezinssituatie 
ontbreekt in de wijkteams en de 
aansluiting tussen signalerende partijen 
is niet vanzelfsprekend.  
Lees hier verder. 
 
Zuidhorn – “Veiligste gemeente” 
De gemeente Zuidhorn gelegen in de 
provincie Groningen is uitgeroepen tot 
de veiligste gemeente van Nederland. 
Lees hier verder. 
 
Venlo – “Mutsaersstichting niet langer 
onderdeel Veilig Thuis” 
De gemeenten in Noord- en Midden 
Limburg beëindigen de samenwerking 
met de Mutsaersstichting voor de 
uitvoering van Veilig Thuis. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Boa’s als gemeentepolitie 
slecht idee” 
De Stichting Maatschappij en Veiligheid 
ziet niets in het voorstel van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten om 
buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) een nieuw soort gemeentelijke 
politie te laten vormen.  
Lees hier verder. 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 

Amsterdam – “Ambtenaren alerter op 
mensenhandel” 
Ambtenaren leren komend jaar hoe ze 
signalen van mensenhandel kunnen 
herkennen en wat ze vervolgens moeten 
doen. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aantal Halt-straffen stabiel 
gebleven” 
In 2014 hebben 16.891 jongeren een 
Halt-straf uitgevoerd voor delicten als 
schoolverzuim, winkeldiefstal en 
vernieling. Dit is een stabilisering van het 
aantal straffen. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Jeugdhulp door gemeenten 
is een grote proeftuin” 
De toegang tot jeugdzorg laat sinds de 
nieuwe wetgeving dit jaar te wensen 
over. Dat zegt Kinderombudsman Marc 
Dullaert. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanpak  huiselijk geweld  
en kindermishandeling vraagt om multi-
disciplinaire centra’ 
De aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Nederland heeft 
gefaald en zal blijven falen zonder 
fundamentele wijzigingen.  
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – Gemeente slaat alarm 
over 24 uurszorg jongeren” 
Tientallen Amsterdamse jongeren met 
een licht verstandelijke beperking vallen 
tussen wal en schip als ze intensieve 24 
uurszorg en begeleiding nodig 
hebben. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toename meldingen bij 
Kinderombudsman” 
De (hulp)vragen, signalen en klachten die 
de Kinderombudsman kreeg over 
jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 
naar 1064 in 2014.  
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. 

 

In gesprek met: 
Martin Taal en Ruben van den 
Driest 

 
Martin Taal en Ruben van den Driest 
zijn beide werkzaam bij de Nationale 
Politie en betrokken bij het project 
Twaalf Min of Meer.  
Lees het interview 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. Privacy en 

gegevensuitwisseling in de 
jeugdketen 

 
De overheid heeft geïnvesteerd in 
nieuw beleid voor zorg aan jongeren 
en de aanpak van complexe 
meervoudige problematiek. Leidend 
beginsel is nu: vroegtijdig signaleren 
en tijdig ingrijpen. Het is van groot 
belang dat professionals goed 
samenwerken en op de hoogte zijn 
van elkaars betrokkenheid bij de 
jongere. Wat zijn de mogelijkheden 
voor het delen van privacygevoelige 
gegevens en wat zijn de grenzen van 
het beroepsgeheim? 
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. 
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