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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. 

 

8, 15, 22 mei, 19, 26 en 27 juni 2014 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 
 
24 juni 2014 
Terugkomdag opleiding ketenregisseur 
risicojeugd, Apeldoorn 
 
25 september, 2, 9 oktober, 6, 13 en 14 
november 2014 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 
2014 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde 
en Veiligheid, Utrecht 
 
7 november 2014 
Terugkomdag opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Nijmegen 
 
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6 
maart 2015 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht 

 
 

In gesprek met: Eric Bervoets en Arie van Ingen 

Eric Bervoets is werkzaam als criminoloog en docent op de opleiding 
ketenregisseur risicojeugd. Arie van Ingen is zelfstandig coach en 
initiatiefnemer van de actiegerichte Pitstop Veiligheid. Beide richten zich op 
de aanpak van risicojongeren. Lees het interview hier verder. 
 

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.  
Op 25 september 2014 gaat de opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden van start in La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 dagen 
op tot regisseur voor de nazorg van ex-gedetineerden.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 
 

Blog. Actuele ontwikkelingen op nazorg aan ex-

gedetineerden 

 
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van nazorg aan ex-
gedetineerden? En nog belangrijker: hoe kunt u hierop anticiperen? Aan het 
woord zijn een aantal experts op het terrein van de nazorg aan ex-
gedetineerden. Lees de blog hier verder. 
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Lisse – “Gemeente bij regionaal huis 
voor veiligheid” 
Lisse neemt deel aan het Regionaal 
Veiligheidshuis, waar 
vertegenwoordigers van gemeenten, 
zorgorganisaties en strafrechtsysteem 
op fysiek niveau aanwezig zijn. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Privacy vraagstuk rond 
decentralisaties ligt weer bij 
gemeenten” 
Privacy is onderkend als stevige 
hobbel bij de informatie uitwisseling 
die de decentralisaties met zich 
meebrengen. De barrière moest 
landelijk worden geslecht, maar de 
rijksoverheid legt nu de bal wat dat 
betreft weer bij de gemeenten. 
Lees  hier verder. 
 
Zierikzee – “Veiligheidshuis 
belangrijk bij aanpak huiselijk 
geweld” 
In Zeeland zijn er jaarlijks gemiddeld 
1500 meldingen van huiselijk geweld 
of van zogeheten eer gerelateerd 
geweld. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Criminelen over grens 
sneller gepakt” 
Criminelen die de grens oversteken, 
moeten voortaan sneller gepakt 
kunnen worden.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Minder tbs'ers met 
ongeoorloofd verlof” 
In 2013 hebben 35 tbs'ers de benen 
genomen, tegen 56 in 2012. 
Staatssecretaris Fred Teeven 
(Veiligheid en Justitie) heeft dat aan 
de Tweede Kamer gemeld.  
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Wijkteams nog in 
kinderschoenen” 
Optimisme te over, maar de inzet van 
wijkteams is nog slechts het begin van 
de omslag die nodig is. 
Lees hier verder. 
 

Noord-Nederland – “Proef huisverbod 
bij kindermishandeling” 
De noordelijke provincies starten 
volgende maand een proef om plegers 
van kindermishandeling uit huis te 
plaatsen. Als het een succes is, wordt 
het regulier beleid in het Noorden. 
Lees hier verder. 
 
Enschede – “Gemeenten ontwikkelen 
systeem sociaal domein” 
Enschede en zes andere gemeenten in 
Overijssel hebben het ICT-systeem dat 
ze nodig hebben voor het integraal 
uitvoeren van decentalisatietaken 
aanbesteed in co creatie met de 
gemeenten. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Veiligheid in de stad, een 
tussenstand” 
Een effectief veiligheidsbeleid kan niet 
zonder informatie. Het op basis van de 
onderbuik van de samenleving 
opbouwen van een veiligheidsbeleid 
leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een 
verspilling van schaarse capaciteit. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Bijna 7000 
huisuitzettingen in 2013“ 
Vorig jaar zijn er bijna 7000 mensen of 
gezinnen hun huis uitgezet door 
woningcorporaties en dat is 8% meer 
dan in 2012. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Politie meet minder 
misdaad in 2013” 
De Nationale Politie heeft 
bekendgemaakt dat vorig jaar minder 
misdrijven zijn gepleegd dan in 2012. 
Ook is de pakkans voor geweldszaken, 
overvallen, straatroven en 
woninginbraken gestegen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meer lik op stuk-beleid 
mogelijk bij verloedering” 
Gemeenten krijgen meer 
bevoegdheden bij de aanpak van 
problemen in de wijk.  
Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Gemeenten investeren 
intensief in veiligheid” 
Tweederde van de gemeenten heeft deze 
collegeperiode kans gezien meer geld te 
besteden aan openbare orde en 
veiligheid, ondanks het lagere 
gemeentebudget. Lees hier verder. 
 
Den Haag “Risico’s jeugdzorg zwart gat 
voor gemeenten” 
Een op de vier gemeenten heeft geen 
risicoanalyse gemaakt voor de 
decentralisatie jeugdzorg. Vooral kleine 
gemeenten blijven achter. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Een vijfde niet klaar voor 
Jeugdzorg” 
Bijna de helft van de gemeenten 
betwijfelt of zij alle kinderen in de 
jeugdzorg kunnen helpen met het geld 
dat de overheid hiervoor beschikbaar 
stelt. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren daalt” 
Het alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren in Rotterdam is afgelopen 4 jaar 
gehalveerd. Toch blijven er zorgen, want 
het gebruik van alcohol en drugs onder 
risicogroepen, ROC-studenten, is wel licht 
toegenomen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Lokale Jeugdzorg 
onverantwoord zonder actieplan” 
Als de voorbereidingen voor de transitie 
van de Jeugdzorg in het huidige tempo 
worden doorgezet, is het onverantwoord 
deze taak vanaf begin 2015 al bij de 
gemeenten neer te leggen. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Tijd lost problemen 
huiselijk geweld niet op” 
Kinderen die getuige zijn geweest van 
huiselijk geweld lopen een groter risico 
dat ze later gedragsproblemen 
ontwikkelen. 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.  

Decentralisatie: puzzel die 
moet worden opgelost 
De decentralisaties zijn een pittige 
opgave! Het vereist dat gemeenten 
scherpe prioriteiten moeten stellen, 
keuzes moeten maken en aan goede 
vlakken moeten draaien. 
Vergelijkbaar met de Rubiks kubus. 
Lees de blog hier verder. 

In gesprek met: Eberhard van der Laan 
Eberhard van der Laan is burgemeester van de gemeente Amsterdam en in die 
hoedanigheid betrokken bij de Top 600 aanpak van veelplegers. 
Lees het interview hier verder. 

Opleiding ketenregisseur risicojeugd 

 
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs  
en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur  
die de samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. Op 8  
januari 2015 gaat de vierde editie van de opleiding ketenregisseur  
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 8 dagen op tot regisseur in  
uw gemeente.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding  
ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.  
 

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

 

Blog. Gouden regels voor 

succesvolle samenwerking 

 
Het gevoel van verbondenheid, de 
gezamenlijke overwinning… de 
bevrediging van succesvolle 
samenwerking is voor iedereen 
bereikbaar. Het vergt wel dat je je 
openstelt voor iets dat jij nooit had 
bedacht. Lees de blog hier verder. 

Video.   
 

Veiligheidsscan voor jongeren die jeugdzorg verlaten 

 
De moord het Groningse meisje Daniëlle is voor kinderombudsman Marc 
Dullaert aanleiding om te pleiten voor een veiligheidsscan voor jongeren die 
op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg verlaten.  
Bekijk  hier de video. 

Blog. 
De Uitspraak: Als je samen 
een overval voorbereidt, 
geldt dat ook de vlucht ? 
Als je samen een overval voorbereidt, 
ben je dan ook van plan om, als het 
misloopt, samen op de vlucht te 
slaan, met alle consequenties die 
daarbij horen? 
Lees hier verder. 
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