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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. 
 

 
30 en 31 mei 2017 
Congres Personen met verward gedrag,  
Den Haag 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017  
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 

1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding Wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 

6 en 7 juli 2017 
Internationale excursie Europees 
Veiligheidsbeleid, Straatsburg 
 

20 en 21 september 2016 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit,  
Den Haag 

Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit 

 
Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, 
witwaspraktijken... Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland 
ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit 
van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving 
van bewoners wordt bedreigd. Op 20 en 21 september 2017 vindt het 
congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats op The 
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres hoort u hoe u een 
strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde 
criminaliteit in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
sprekers van het congres vindt u hier. 

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 verslechten 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 1 juni 2017 gaat 
de achtste editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start. 
Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen met uw partners aan de slag 
gaat met  uw wijk. Meer informatie over het programma en de docenten 
van de opleiding wijk- en gebiedsmanager  vindt u hier. 
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Utrecht – “Instrument meet 
vatbaarheid radicalisering 
moslimjongeren” 
Gemeenten willen vroegtijdig 
preventief kunnen ingrijpen om 
radicalisering onder moslimjongeren 
tegen te gaan. Lees hier verder. 
 
Heemskerk  - “Huisbezoeken en 
dwangsommen tegen 
jongerenoverlast “ 
Op korte termijn worden in 
Heemskerk extra maatregelen 
genomen tegen overlastgevende 
jongeren. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Specialistische 
jeugdhulp op de schop” 
Veertien gemeenten in de regio’s 
Amsterdam-Amstelland en 
Zaanstreek-Waterland nemen per 
2018 de specialistische jeugdhulp op 
de schop. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Residentiële 
jeugdzorginstellingen kosten 
gemeenten miljoenen” 
Kinderen die buiten hun eigen 
gemeente in een jeugdzorginstelling 
zitten, kunnen gemeenten miljoenen 
gaan kosten. De gemeenten krijgen 
geen budget, maar moeten de zorg 
wel betalen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Jeugdaanbieders willen 
extra geld voor vernieuwing” 
Jeugdzorg Nederland wil extra 
(rijks)geld voor vernieuwing van de 
jeugdhulp. De liquiditeitsproblemen 
van aanbieders van specialistische 
aanbieders moeten en kunnen snel 
worden opgelost. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Criminelen slaan vaak 
toe in eigen gemeente”  
Ruim de helft van de personen die in 
2016 zijn geregistreerd als verdachten 
van een misdrijf woonde in de 
gemeente waar zij het delict zouden 
hebben gepleegd. Lees hier verder. 
 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 

Den Haag – “Aso-wet gaat op 1 juli in” 
De Wet aanpak woonoverlast, ook 
bekend als de Aso-wet treedt op 1 juli 
2017 in werking. Door de wet krijgen 
gemeenten meer mogelijkheden om 
woonoverlast sneller aan te pakken. 
Lees hier verder. 
 
Leeuwarden – “G32 wil 150 miljoen 
extra voor aanpak criminaliteit” 
Het netwerk van grote en middelgrote 
steden, de G32, wil 150 miljoen euro 
extra van het nieuwe kabinet om 
criminele organisaties aan te kunnen 
pakken. Lees hier verder. 
 
Lelystad – “Kwetsbare wijken hebben 
aandacht nodig van gemeenten” 
De leefbaarheid in veel wijken van 
Nederlandse steden staat onder druk 
door verminderde investeringen in de 
fysieke leefomgeving en de 
concentratie van kwetsbare groepen. 
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Kinderombudsman: 
ernstig probleem bij Veilig Thuis” 
Meldpunt ‘Veilig Thuis’ in Rotterdam 
heeft een ernstig probleem. Dat schrijft 
de Rotterdamse Kinderombudsman 
Anne Mieke Zwaneveld in haar rapport 
over 2016. Lees hier verder. 
 
Rotterdam- “Gemeente haalt 12 
miljoen aan crimineel geld op” 
De Rotterdamse aanpak van 
ondermijnende criminaliteit heeft ook 
in 2016 tot aanzienlijke resultaten 
geleid. Lees hier verder. 
 
Tilburg – “Brandbrief: slagkracht 
jeugdbescherming moet snel beter” 
Het is onacceptabel dat een peuter in 
een onveilige situatie een half jaar moet 
wachten voordat hij veilig is. Dat stelt 
onder andere de wethouder Jeugd van 
de gemeente Tilburg in een brandbrief. 
Lees hier verder. 
 

Agenda. 
 

26 september, 3, 10 en 31 oktober 
2017 
Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen, Utrecht 

 

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 
en 17 november 2017 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

 

3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 
november 2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

7, 14, 21, 28 november, 12 en 13 
december 2017 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

7, 14 en 21 december 2017 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en 
13 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en 
9 maart 2018 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & Terrorisme,  
Utrecht 
 

6, 13 en 20 maart 2018 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, 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. 

 

 

Agenda. 
 

15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018 
Opleiding Overlastcoördinator,  
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 de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe  
u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een sluitende  
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 

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

 

Blog. Geef ons maar een plek 

in de samenleving 
De openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ) is er voor 
sociaal kwetsbare mensen in de marge 
van de samenleving. Mensen met 
uiteenlopende en vaak meerdere 
problemen. Voorkomen en verminderen 
van sociale uitsluiting en dakloosheid is 
het belangrijkste doel, naast een 
aanvaardbare kwaliteit van leven. 
Voor gemeenten is het moeilijk zicht 
krijgen op deze diffuse groep. 
Lees de blog hier verder. 

Opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen 

 
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin 
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk 
komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt 
dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van 
dien. Op 26 september 2017 gaat de opleiding regisseur multi 
probleemgezinnen van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen 
met uw samenwerkingspartners komt tot een doeltreffend plan van 
aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
regisseur multi probleemgezinnen vindt u hier. 
 

Blog. Gedetineerden en 

asielhonden, een goede match 

Toen wij in 2009 voor het eerst 
gevangenen asielhonden lieten trainen, 
wisten ook wij niet wat we voor onze 
ogen zagen gebeuren: Mens en hond – 
beiden tegen hun wil opgesloten – 
wisten elkaar hier te helpen. Een 
gevangene trainde een lastige hond tot 
fijne gezinshond, maar in wezen trainde 
hij zichzelf. En met resultaat. De 
deelnemers resocialiseerden. En net als 
voor de honden, begon er door deze 
bijzondere training ook voor de 
gedetineerden een nieuw leven. 
Lees de blog hier verder. 
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