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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. 
 
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 
 
14 en 15 maart 2019 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, 
Antwerpen 
 
14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april 2019 

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
4, 11 en 18 april 2019 
Cursus Omgang met complexe 
scheidingen, Utrecht 
 
4, 11, 18 en 25 april 2019 
Opleiding Leerplichtambtenaar, Utrecht 
 

 Opleiding wijk- en gebiedsmanager 

 
Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in 
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door 
bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen toenemen. Het 
is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële 
middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 23 mei 2019 gaat 
de elfde editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start. 
Tijdens deze opleiding leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers 
fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw 
wijk te bevorderen. Meer informatie over het programma, de docenten 
en deelname aan de opleiding vindt u hier. 

 
 
 
  

Opleiding procesregisseur personen 
met verward gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt 
de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag 
hebben te maken met verschillende beperkingen en verschillende 
problemen, Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor 
zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste 
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners 
worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, 
humaan vervoer en een juiste opvang. Op 4 juni 2019 gaat de tweede 
editie van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag 
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen met uw partners de 
opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag organiseert 
in uw gemeente. Meer informatie over het programma, de docenten en 
deelname aan de opleiding vindt u hier. 
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Den Haag – “Aantal geregistreerde 
woninginbraken daalt verder” 
Vorig jaar werd dagelijks gemiddeld in 
117 huizen ingebroken volgens de 
registratiecijfers. Dat is minder dan 
het jaar daarvoor. In sommige 
kleinere gemeenten nam het aantal 
juist flink toe.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeente vernieuwt 
aanpak eenzaamheid” 
Meer dan de helft van de inwoners 
van Den Haag voelt zich in meer of 
mindere mate eenzaam. De gemeente 
komt daarom met een actieplan en 
trekt 2,3 miljoen euro uit voor de 
strijd tegen eenzaamheid. 
Lees hier verder. 
 
Overijsel – “Kadera start project met 
vrijwilligers” 
Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wil 
vrijwilligers gaan inzetten die cliënten 
gaan helpen met het ontwikkelen van 
praktische vaardigheden en het 
opbouwen van een sociaal netwerk.  
Lees hier verder. 
 
Oost Gelre – “Achterhoekse aanpak’ 
tegen ondermijning” 
Acht gemeenten uit de Achterhoek 
trekken samen ten strijde tegen 
ondermijning. ‘Een lokale aanpak 
staat voorop, maar die kunnen we 
versterken door regionaal goed 
samen te werken.  
Lees hier verder. 
 
Noord-Holland – “Aantal WhatsApp-
groepen voor buurtpreventie blijft 
groeien” 
Er komen steeds meer buurten en 
wijken met een buurtpreventiegroep 
via WhatsApp. De gemeente 
Wijdemeren (ruim 23.000 inwoners) 
telt relatief de meeste actieve 
groepen. Dat meldt de Stichting 
WABP, die zich hiermee bezighoudt. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Nieuwe meldcode 
vertraagt hulp bij kindermishandeling” 
Meldingen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld blijven te lang liggen. 
Dat komt doordat de verantwoordelijke 
regionale instanties Veilig Thuis te 
maken hebben met een nieuwe 
meldcode en met een nieuwe 
werkwijze.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Extra toezicht op gebruik 
meldcode kinder- en jeugdpsychiatrie” 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
besteedt dit jaar extra aandacht aan het 
toezicht op het gebruik van de 
meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, vanwege de 
wijziging van de meldcode die op 1 
januari is ingegaan.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Beleid vakantieparken 
ingewikkeld voor gemeenten” 
Het is voor sommige gemeenten 
moeilijk om gestructureerd beleid te 
maken voor het aanpakken van 
vakantieparken met problemen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Problemen in 
vrouwenopvang nog niet opgelost” 
De knelpunten rond regelingen en 
procedures voor cliënten van de 
vrouwenopvang, zijn nog niet opgelost. 
Dat constateert de Nationale 
ombudsman. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aanpak 
kindermishandeling vergt extra inzet” 
Het beleid tegen kindermishandeling en 
huiselijk geweld dient na de valse start 
in 2015 dit jaar zijn beslag te krijgen. 
Een aangescherpte meldcode en een 
landelijk actieprogramma moeten 
leiden tot een betere 
signaalgevoeligheid en samenwerking. 
Lees hier verder. 

Agenda. 
 
23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
4, 11, 18 en 19 juni 2019 
Opleiding Sociaal Rechercheur, Utrecht 
 
4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019 
Opleiding coördinator eenzaamheid en 
sociaal isolement, Utrecht 
 
6, 13, 20 en 21 juni 2019 
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering, Utrecht 
 

17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019 
Cursus Toegankelijkheid voor niet 
zelfredzamen, Utrecht 

 
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 
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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 coördinator eenzaamheid 
en sociaal isolement  

 
Eenzaamheid en sociaal isolement is een groot maatschappelijk probleem 
in Nederland. Naar schatting een miljoen Nederlanders voelen zich in 
ernstige mate eenzaam. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld komen na een 
scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische 
problemen. Om personen die eenzaam zijn en in isolement leven de juiste 
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten worden 
geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering en 
hulpverlening. Op 6 juni 2019 gaat de opleiding coördinator eenzaamheid 
en sociaal isolement van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u 
eenzaamheid en sociaal isolement doorbreekt. Meer informatie over het 
programma, de docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 

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

 

Cursus Omgang met complexe 
scheidingen 

 
Jaarlijks maken zo'n 70.000 kinderen een echtscheiding mee. 16.000 
kinderen hebben ernstige last van de gevolgen ervan. Kinderen lijden 
onder strijdende ouders, ook wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. 
Kinderen van wie de ouders zijn verwikkeld in een complexe scheiding 
raken beschadigd. Dit gaat van depressies tot moeilijk relaties kunnen 
aangaan, slechte schoolprestaties en gedragsproblemen. Daarnaast lijden 
ook de ouders onder de machteloos makende strijd. Op 4 april 2019 gaat 
de cursus Omgang met complexe scheidingen van start. Tijdens deze 
cursus leert u hoe u ernstige gevolgen voorkomt voor de gezinsleden 
waaronder kinderen als gevolg van echtscheidingen. 
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de 
cursus vindt u hier. 
 
 

Agenda. 
 
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  

 
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 
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