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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. 
 
4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag,  
Utrecht 
 
17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Toegankelijkheid voor niet 
zelfredzamen,  
Utrecht 
 
17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Drones in de openbare ruimte, 
Utrecht 
 
18 en 19 september 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit,  
Tilburg 
 
19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober 
2019 
Opleiding gebiedsregisseur,  
Utrecht 
 

 

Veiligheidshuis wordt Actiecentrum 
Veiligheid en Zorg Groningen 

 
Donderdag 29 mei 2019 tekenen alle 12 Groninger gemeenten een 
convenant met 12 justitiële partners en zorginstellingen. Aanleiding is de 
doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum 
Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ. Met het convenant 
verbinden alle partijen zich aan een intensieve en eenduidige manier van 
samenwerking. Hiermee kunnen zij cliënten met zeer complexe 
hulpvragen zo goed mogelijk helpen. Daarnaast draagt het bij aan het 
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Nieuw is de 
nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg. Burgemeester Peter 
den Oudsten tekent als eerste het convenant Actiecentrum Veiligheid en 
Zorg Groningen, als voorzitter van de stuurgroep AVZ Groningen.  
 
Het AVZ Groningen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 
justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten. De verschillende 
partners versterken elkaar, elk vanuit hun eigen deskundigheid en 
perspectief. Dit maakt het oplossen van complexe problemen 
makkelijker. Het AVZ Groningen brengt de juiste partijen met elkaar in 
contact, verzamelt en analyseert informatie, geeft advies en bewaakt de 
gemaakte afspraken. Taken zijn het organiseren van overleggen waar de 
partijen informatie uitwisselen over een cliënt en waar zij samen een 
persoonsgericht plan maken.  
 
Burgemeester Peter den Oudsten, voorzitter van de stuurgroep 
Actiecentrum AVZ: ‘Dit is een mooi moment om te markeren hoe we in 
heel Groningen samenwerken om mensen met hele complexe 
problemen te helpen. We beschermen daardoor de cliënt, de 
samenleving en we geven passende zorg aan mensen die zwaar in de 
problemen zitten.’  
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Den Haag – “Ketenmariniers aan de 
slag” 
Er gaan drie ketenmariniers voor de 
migratieketen aan de slag om 
problematiek rond overlastgevende 
asielzoekers aan te pakken. Jur 
Verbeek is als landelijke 
ketenmarinier aangesteld en heeft de 
opdracht gekregen aan te sturen op 
een gezamenlijke aanpak van 
overlastgevende asielzoekers. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag –“Extra geld voor asiel, 
rechtspraak en forensische zorg” 
Voor extra uitgaven in 2019 wordt in 
de voorjaarsnota 270 miljoen 
vrijgemaakt voor Justitie en 
Veiligheid. Het grootste deel van de 
extra gelden gaat naar asiel, de 
rechtspraak en forensische zorg. 
Daarnaast wordt een deel van een 
eerder opgelegde taakstelling op het 
OM teruggedraaid.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Terrorisme blijft 
grootste zorg, aanslag Utrecht had 
daar geen significant effect op” 
Terrorisme is nog steeds de grootste 
zorg onder Nederlanders. De aanslag 
in Utrecht op 18 maart 2019 had hier 
echter geen significant effect op. 
Daarbij laat 59% van de Nederlanders 
zijn dagelijks leven niet beïnvloeden 
door een dergelijke gebeurtenis. 
Lees hier verder. 
 
New York – “Minister Blok roept 
Veiligheidsraad op ISIS-strijders te 
berechten” 
In de VN-Veiligheidsraad in New York 
stelt minister Blok van Buitenlandse 
Zaken dat ‘het tijd is voor 
gerechtigheid, nu ISIS op de knieën is 
gedwongen’. Nederland heeft 
afgelopen tijd met veel partners 
gesproken om berechting van ISIS-
strijders mogelijk te maken. 
Lees hier verder. 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Seks tegen de wil en 
seksuele intimidatie worden strafbaar” 
Seksueel overschrijdend gedrag is niet 
te tolereren. Om slachtoffers van 
onvrijwillige seks en seksuele 
intimidatie beter te beschermen, is 
minister Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) van plan om de wet uit te 
breiden.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Extra geld voor jeugdzorg 
en geestelijke gezondheidszorg” 
Het kabinet stelt de komende jaren 
ruim 1 miljard euro extra ter 
beschikking voor de jeugdzorg en de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
Gemeenten krijgen hiermee extra 
middelen om hulp en ondersteuning te 
bieden aan kwetsbare jongeren en aan 
mensen met psychische problematiek. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Betere hulpverlening aan 
huishoudens met complexe 
problemen” 
Hulpverleners in de wijk moeten 
inwoners met complexe en urgente 
sociale problemen beter en eerder 
kunnen helpen. Van Ark start samen 
met gemeenten, landelijke 
uitvoeringsorganisaties en de 
ministeries van VWS, J&V, BZK en OCW 
een aanpak waarbij sociaal werkers 
ruimere bevoegdheden krijgen om hulp 
op maat te bieden.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Bestrijding van high 
impact crimes” 
Het afgelopen decennium zijn 
overvallen, straatroven, 
woninginbraken en geweld stevig 
aangepakt. Minister Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid blikt terug op een 
succesvolle aanpak; zo is het aantal 
overvallen ruimschoots gehalveerd.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 

Agenda. 
 
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 
 
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  
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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. 
 
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 
 
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 
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