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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. 
 

5, 12, 19, 26 en 27 juni 2018 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 

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 
 
 

 

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 – “Toegang tot jeugdhulp 
moet beter” 
De toegang tot de jeugdhulp voor 
kinderen en gezinnen moet beter. 
Elke jeugdzorgregio moet dit jaar 
sluitende afspraken maken over de 
aanpak van wachtlijsten en 
wachttijden. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meer jongeren krijgen 
jeugdzorg” 
Het aantal jongeren dat jeugdzorg 
krijgt, is drie jaar na de invoering van 
de Jeugdwet toegenomen: van bijna 
366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 
2017. De groei zit vooral bij de hulp 
door wijk- of buurtteams van de 
gemeente. 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, kondigen 
minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid en Sander Dekker 
(Rechtsbescherming) aan. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Lot van kinderen in 
opvangsituatie beter regelen” 
Wat verwachten gemeenten ten 
aanzien van kinderen in de 
vrouwenopvang en de 
maatschappelijke opvang voor 
daklozen? Dat moet in het lokale en 
regionale beleid worden vastgelegd, 
zo luidt een recent advies. 
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. Hierin staan 
verschillende knelpunten en 
oplossingen waarmee uitvoerders of 
lokale beleidsmakers aan de slag 
kunnen. Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Tempo nodig in aanpak 
verwarde personen” 
Nog niet alle gemeenten verwachten op 
1 oktober een goed werkende aanpak 
voor mensen met verward gedrag te 
hebben gerealiseerd. Dat is wel 
verplicht. Op cruciale punten is 
versnelling nodig. 
 Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Crimineel geld terug 
naar wijken” 
De Rotterdamse burgemeester Ahmed 
Aboutaleb wil een deel van de 
opbrengst die door ondermijnende 
activiteiten van criminelen zijn 
afgepakt, teruggeven aan de wijken 
waar het geld en de goederen in beslag 
worden genomen. Op deze manier wil 
de stad Rotterdam het draagvlak voor 
de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit vergroten. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Krachtige 
eerstelijnsaanpak tegen huiselijk 
geweld gevraagd” 
Er komt per regio een aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling om de 
plannen van het kabinet en gemeenten 
uit te voeren. Het Rijk stelt daar de 
komende jaren tientallen miljoenen 
voor beschikbaar. Van gemeenten 
wordt een ‘krachtige eerstelijnsaanpak’ 
gevraagd.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Jongeren door tekorten te 
lang opgesloten” 
De Vereniging van Nederlandse 
Jeugdrechtadvocaten richt zich in een 
brandbrief tot minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
omdat jongeren volgens hen onnodig 
lang in een gesloten instelling verblijven 
wegens een tekort aan passende 
jeugdhulp. 
 Lees hier verder. 
 
 

Agenda. 
 
2, 9, 30 en 31 oktober 2018 
Cursus Burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 
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 
 
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 
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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 
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