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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. 

 

5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde 
en Veiligheid, Utrecht 
 

10 en 11 maart 2015 
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, 
Utrecht 
 

9, 16, 23 en 30 april 2015 
Opleiding Overlastcoördinator,  Utrecht 
 

19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 
Cursus Projectmanagement in het 
veiligheidsdomein, Amersfoort 
 

4, 11, 18, 25 juni, 3, 10, 17 en 24 september 
2015 
Leergang Criminaliteits- en veiligheidsbeleid, 
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 
 

In gesprek met:  Willem Heemskerk 

Willem Heemskerk is teamleider van het Jeugd Preventie Team & Toegang 
geïndiceerde Jeugdzorg bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland.  
Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de methodiek Basta! voor 
vroegsignalering en de aanpak van 12-minners met strafbaar gedrag. 
Lees het interview hier verder. 
 
 
 
 

Blog. De aanpak van jihadisme en radicalisering 

 
Positieve betrokkenheid van familie of andere direct betrokkenen is een 
kritische succesfactor voor het slagen van de-radicalisering en preventief 
optreden, zo blijkt in landen om ons heen. Een repressieve aanpak kan 
juist zorgen voor een verharding van de ideologie bij jongeren. Daarnaast 
worden families argwanend richting autoriteiten uit angst voor 
repressieve maatregelen. Lees de blog hier verder. 
 

 Cursus Inzicht in dwingende 
groepsculturen 

 
In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief.  
Verschillende van deze bewegingen maken zich schuldig aan misstanden 
in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, 
bedreiging en zedendelicten. Op 10 en 11 maart 2015 vindt de cursus 
Inzicht in dwingende groepsculturen plaats. Op deze cursus leert u hoe u 
dwingende groepsculturen herkent , hulp biedt aan (ex)volgelingen van 
dwingende groepen en misstanden aanpakt. Meer informatie over het 
programma en de docenten van de cursus Inzicht in dwingende 
groepsculturen vindt u hier. 
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Den Haag – “Wandelende 
tijdbommen moeten zich bij 
gemeente melden” 
Mensen die geradicaliseerd zijn maar 
niet vastgezet kunnen worden, 
zouden zich verplicht moeten melden 
bij de gemeente zodat de overheid 
weet waar ze zijn. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Criminaliteit 
voorspellen met computersysteem” 
De politie ontwikkelde een 
computersysteem om criminaliteit te 
voorspellen. Het Criminaliteit 
Anticipatie Systeem laat goede 
resultaten zien. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuw kennis en 
expertisecentrum voor 
huwelijksdwang en achterlating’ 
Het landelijk knooppunt 
huwelijksdwang en achterlating is hét 
landelijk kennis- en expertisecentrum 
op het gebied van huwelijksdwang en 
achterlating. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Gemeente traint 
ambtenaren in signaleren 
mensenhandel” 
De gemeente Amsterdam gaat 
medewerkers trainen in het 
herkennen en melden van signalen 
van mensenhandel. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Tevreden over hulp bij 
aanpak jihadisten” 
Burgemeester Jozias van Aartsen, die 
onlangs in het openbaar aangaf dat 
gemeenten hun verantwoordelijkheid 
voor de opvang van jihadisten niet 
aankunnen, is helemaal tevreden. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Succes voor 
straatroventeam” 
Het Latro-straatroventeam heeft de 
afgelopen 2,5 jaar 177 verdachten 
opgepakt. Het team werd in 2012 
opgericht om het aantal straatroven 
in het centrum van Den Haag terug te 
dringen.  Lees hier verder. 
 

Nijmegen – “Opstelten moet durven 
zeggen wat de politie niet doet” 
Minister Opstelten moet ook eens 
durven te zeggen wat de politie niet kan 
of zal doen. Er zijn op dit moment 
honderden doelen geformuleerd die 
prioriteit voor de politie zouden 
moeten zijn, terwijl de organisatie 
tegelijkertijd wordt gereorganiseerd. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Grootschalig onderzoek 
naar kwaliteit en toegang jeugdhulp” 
De kinderombudsman gaat dit jaar 
onderzoeken of kinderen de zorg 
krijgen waar zij recht op hebben. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Burgemeesters vragen 
hulp bij radicalisering” 
Bert Schneiders, voorzitter van het 
Nederlands genootschap van 
Burgemeesters, laat weten dat het 
onduidelijk is wat gemeenten kunnen 
doen aan de radicalisering van 
inwoners. Mogelijkheden en middelen 
ontbreken. Lees hier verder. 
 
Weert – “Limburg gaat slachtoffers 
van loverboys opvangen” 
Het opvanghuis moet plek bieden aan 
zo’n tien slachtoffers. Zij krijgen er 
intensieve hulpverlening om hun eigen 
identiteit te herstellen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag - “Mensenhandel blokkeert 
prostitutiebeleid” 
Door de aanpak van mensenhandel 
raakt het reguliere prostitutiebeleid van 
gemeenten ondergesneeuwd. 
Zelfstandige prostituees krijgen te 
weinig aandacht en raken uit beeld. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Extra geld preventieve 
hulp kwetsbaar gezin” 
Gemeenten krijgen extra geld om 
preventieve hulp aan kwetsbare 
gezinnen nog verder verbeteren.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Utrecht – “Marokkaanse Nederlanders 
starten meldpunt radicalisering” 
Ouders die zich zorgen maken over hun 
radicaliserende kinderen kunnen terecht 
bij een hulplijn van het 
Samenwerkingsverband van 
Marokkaanse Nederlanders.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Één inspectieloket jeugd 
voor gemeenten” 
De samenwerkende jeugdinspecties 
hebben een digitaal inspectieloket Jeugd 
geopend waar gemeenten terecht 
kunnen met vragen over toezicht op 
jeugdhulp, jeugdbescherming en – 
reclassering. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Drie miljoen euro voor 
aanpak eergerelateerd geweld en 
huwelijksdwang” 
Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks 
één miljoen euro beschikbaar voor de 
aanpak van huwelijksdwang, homofobie 
en eergerelateerd geweld.  
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Gemeente subsidieert 
opsporingsprogramma” 
RTV Rijnmond gaat een regionaal 
opsporingsprogramma uitzenden, Bureau 
Rijnmond geheten. Dat wordt gemaakt in 
samenwerking met de politie en het 
Openbaar Ministerie. Lees hier verder. 
 
Noord-Holland – “Blijf Groep en 
Humanitas breiden samenwerking uit” 
Vrijwilligers van Humanitas gaan vrouwen 
en kinderen in de opvanghuizen van Blijf 
Groep op verschillende gebieden helpen 
met het op de rit krijgen van hun leven. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Gemeente vraagt 
prostituanten om hulp” 
De gemeente Amsterdam vraagt klanten 
van prostituees om hulp bij de bestrijding 
van misstanden. 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. 

 

Blog. Het voorkomen van 

criminaliteit 
Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 
1.000.000 misdrijven plaats. Het gaat 
hierbij ondermeer om woninginbraak, 
straatroof en overvallen die een grote 
impact hebben op het slachtoffer, 
diens directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de maatschappij. 
Met een gedegen criminaliteits- en 
veiligheidsbeleid kan criminaliteit 
worden voorkomen dan wel beperkt. 
Lees de blog hier verder. 

 
 

 

Opleiding Overlastcoördinator 

 

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in 
Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden 
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale 
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en 
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 9 april 2015 gaat de opleiding 
Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding leert u hoe u overlast 
aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
docenten van de opleiding Overlastcoördinator vindt u hier. 

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

 

Doe mee. 
De LinkedIn groep ‘het 
Veiligheidshuis, samenwerken aan 
veiligheid’ is een ontmoetingsplaats 
waar professionals die betrokken zijn 
bij het Veiligheidshuis kennis en 
ervaringen kunnen delen en op deze 
wijze van elkaar kunnen leren. De 
groep telt inmiddels meer dan 2700 
deelnemers. Wilt u ook meedoen? 
Dan kunt u zich hier aanmelden. 

Publicatie. 
Nieuw type veelpleger is 
slimmer en flexibeler 
De politie krijgt steeds vaker te maken 
met een nieuw type veelpleger. Zij zijn 
flexibeler dan de traditionele 
veelplegers in de delicten die zij 
plegen. Ook zijn zij mobiel en 
opereren niet alleen lokaal, maar ook 
regionaal en landelijk. Een succesvolle 
aanpak van deze groep begint met 
een eenduidige registratie door de 
politie. Lees hier verder. 

Terugblik. Seminar Terrorisme en jihadisme 

 
Op vrijdag 13 februari 2015 organiseerde de activiteitencommissie Integrale 
Veiligheid van de Hogeschool InHolland een seminar over terrorisme en 
jihadisme. Op het seminar kwamen verschillende experts aan het woord, 
waaronder Yassin Elforkani (imam en deradicaliseringsexpert), Pieter Bosma 
(adviseur veiligheid bij de directie veiligheid van de gemeente Rotterdam), 
Michiel Pestman (strafrechtadvocaat), Massoud Djabani 
(ervaringsdeskundige) en Marnix Eysink Smeets (lector veiligheid bij 
Hogeschool InHolland). Het seminar was een groot succes en werd bezocht 
door ruim 200 deelnemers. Lees hier het verslag van het seminar. 

In gesprek met:  Lou Repetur 

Lou Repetur is adviseur seksueel geweld bij het kennisinstituut Movisie en 
expert op het terrein van de aanpak van jeugdprostitutie en loverboys.  
Lees het interview hier verder. 
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