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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. 
 

1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding Wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

6 en 7 juli 2017 
Internationale excursie Europees 
Veiligheidsbeleid, Straatsburg 
 

20 en 21 september 2016 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, Den Haag 
 

26 september, 3, 10 en 31 oktober 2017 
Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen, Utrecht 

 

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en 
17 november 2017 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

 

Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit 

 
Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, 
witwaspraktijken... 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. Op 20 en 21 september 2017 vindt het 
congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats op The 
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres hoort u hoe u een 
strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde 
criminaliteit in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
sprekers van het congres vindt u hier. 

Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen 

 
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin 
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk 
komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat 
problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien. 
Op 26 september 2017 gaat de opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen 
met uw samenwerkingspartners komt tot een doeltreffend plan van 
aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
regisseur multi probleemgezinnen vindt u hier. 
 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.sbo.nl/overheid/wijk-gebiedsmanager/
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/activiteiten/internationale-excursie-straatsburg-europees-veiligheidsbeleid-2-en-3-maart-2017/
http://www.centrumvoorstudiereizen.nl/activiteiten/internationale-excursie-straatsburg-europees-veiligheidsbeleid-2-en-3-maart-2017/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-multi-probleemgezinnen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-multi-probleemgezinnen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
http://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-multi-probleemgezinnen/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-multi-probleemgezinnen/


 

  
 

 
Venlo – “Gemeente komt 12 miljoen 
tekort door jeugdzorg” 
Venlo zit met een gat in de begroting 
van 11,9 miljoen euro, voornamelijk 
veroorzaakt door jeugdzorg. De 
gemeente had een tekort van 3,4 
miljoen wel voorzien. Maar het gat 
groeide mede door extra uitgaven 
voor jeugdzorg en Beschermd Wonen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Standplaatsenbeleid 
woonwagens overeenstemmen met 
mensenrechten” 
Veel gemeenten zijn zich onvoldoende 
bewust van de bijzondere positie van 
de woonwagencultuur. Deze geniet 
erkenning en bescherming van 
internationale verdragen, die ook 
Nederland heeft ondertekend. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Van Rijn zoekt naar 
oplossing voortbestaan 
Kindertelefoon” 
De Kindertelefoon blijft bestaan. Dat 
schrijft staatssecretaris Martin van 
Rijn in een brief aan de Tweede 
Kamer. Hoe het voortbestaan van de 
Kindertelefoon bekostigd gaat 
worden, is nog niet duidelijk, maar 
Van Rijn belooft een oplossing. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Criminaliteit daalt, 
kleine gemeenten blijven veiligste” 
Veel voorkomende criminaliteit is 
vorig jaar landelijk met 8 procent 
afgenomen, maar die dalende trend is 
veel sterker zichtbaar in grote steden 
dan op het platteland.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Huiselijk geweld hard 
aanpakken” 
Burgemeester Pauline Krikke vindt dat 
Den Haag ook de Stad van Vrede en 
Recht 'achter de voordeur' moet zijn. 
Lees hier verder. 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 

Den Haag –“Vage afspraken maken 
jeugdzorg bureaucratisch en duur” 
Gemeenten en jeugdzorgaanbieders 
weten vaak niet wat ze aan elkaar 
hebben. Onvoldoende uitgewerkte 
afspraken leiden dan tot uiteenlopende 
verwachtingen, soms tot verschillen van 
inzicht over zorg en vrijwel altijd tot 
meer bureaucratie. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Openbaar Ministerie pakt 
ruim 400 miljoen af van criminelen” 
Het Openbaar Ministerie heeft het 
afgelopen jaar een recordbedrag van 
416,5 miljoen euro aan crimineel 
vermogen afgepakt. Lees hier verder. 
 

Rijsbergen – “Tientallen ambtenaren 
kammen beruchte camping uit” 
Met ruim vijftig ambtenaren worden 
alle stacaravans op de beruchte 
camping Fort Oranje in Rijsbergen 
gecontroleerd. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Kinderrechten in 
Nederland steeds verder onder druk” 
Nederland is dit jaar – mede door 
armoede en problemen met jeugdzorg 
– verder gezakt op de internationale 
ranglijst voor kinderrechten. 
Lees hier verder. 
 
Tilburg – “Gemeente koopt huis van No 
Surrender-baas” 
De gemeente Tilburg heeft op een 
veiling het huis gekocht van een 
vooraanstaand lid van motorclub No 
Surrender. Overlast in de buurt was 
volgens een gemeentewoordvoerder de 
reden om toe te slaan op de 
executieveiling. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wachttijd voor jeugdzorg 
vaak te lang” 
Bij zo’n 45 procent van alle ggz-
instellingen in Nederland zijn de 
wachttijden veel te lang, vooral in de 
jeugdzorg. Lees hier verder. 
 
 
 

Agenda. 
 

3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 
november 2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

7, 14, 21, 28 november, 12 en 13 
december 2017 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

7, 14 en 21 december 2017 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en 
13 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en 
9 maart 2018 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & Terrorisme,  
Utrecht 
 

6, 13 en 20 maart 2018 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 
15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018 
Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 

5, 12, 19 en 26 april 2018 
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. 

 

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. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke 
klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het 
geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt 
tevens hoge maatschappelijke kosten. Op 7 november 2017 gaat de derde 
editie van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling 
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u geweld achter de voordeur 
voorkomt. Meer informatie over het programma en de docenten van de 
opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier. 
 
 Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

Blog. Wie is van hout? 

 
Rond 1970 ontstond de ‘antipsychiatrie’, 
een beweging die de psychiatrie op zijn 
kop zetten. Niet de patiënten, maar de 
maatschappij was ziek en die maakte op 
haar beurt weer mensen ziek. Jan 
Foudraine schreef het boek ‘Wie is van 
hout… een gang door de psychiatrie’. 
Volgens hem moest de patiënt een 
centrale rol hebben in het eigen 
behandelingsproces.  
Lees de blog hier verder. 

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 28 september 2017 gaat de vijfde 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 
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 

Blog. Met hond in de nor 

 
Afgedankte asielhonden van de 
moeilijkste soort; getraumatiseerd, 
agressief, wantrouwend en bang. Juist 
voor deze honden biedt Dutch Cell Dogs 
een opmerkelijk trainingsprogramma 
zodat het lieve huishonden worden. De 
trainers – gedetineerden – lijken er ook 
baat bij te hebben.  
Lees de blog hier verder. 
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