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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. 
 

6, 13, 20 en 27 november 2018 
Cursus Cameratoezicht in de openbare 
ruimte, Utrecht 
 

20, 27 november, 4, 11 en 18 december 
2018 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Amersfoort 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 

4, 11 en 18 december 2018 
Cursus Inzicht in Criminologie,  
Utrecht 
 

4, 11, 18 en 19 december 2018 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Predictive profiling, Utrecht 
 

 

Opleiding Inzicht in de Criminologie 

 
Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats die een 
grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven zoveel 
mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig om criminaliteit te 
voorkomen. Daarvoor moet u dan wel eerst de oorzaken van criminaliteit 
kennen en weten hoe u deze factoren kunt wegnemen of beperken. Op 4 
december 2018 gaat de verkorte opleiding Inzicht in de Criminologie van 
start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u criminaliteit waar mogelijk 
voorkomt en waar nodig aanpakt. Meer informatie over het programma, 
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 

Congres 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 (verstandelijk beperkt, 
dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, 
dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar 
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 29 en 30 januari 2019 vindt 
de derde editie van het congres Personen met verward gedrag plaats in 
de Cultuurkoepel in Heiloo. Tijdens het congres Personen met verward 
gedrag hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de 
overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u samen met uw partners 
de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag 
organiseert in uw gemeente.  Meer informatie over het programma, 
sprekers en deelname aan het congres vindt u hier. 
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Den Haag – “ Meer mogelijkheden 
om terrorisme te bestrijden” 
Het wetsvoorstel van minister 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) 
dat de mogelijkheden verruimt om 
terrorisme te bestrijden, is door de 
Eerste Kamer aangenomen. De 
maatregelen zijn nodig om effectief te 
kunnen blijven optreden tegen 
terrorisme. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Gemeente investeert 
extra in veiligheid” 
Rotterdam steekt de komende vier 
jaar 144 miljoen euro extra in het 
verbeteren van de veiligheid. Hoewel 
de stad sinds 2001 een stuk veiliger is 
geworden, ziet de gemeente nieuwe 
bedreigingen zoals radicalisering, 
ondermijnende criminaliteit en 
polarisatie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “ Onderzoek naar 
oorzaken tekorten jeugdhulp” 
Er komt een verdiepend onderzoek 
naar de tekorten in de jeugdhulp. 
Minister De Jonge (VWS) wil in een 
dertigtal gemeenten een onderzoek 
laten doen naar de omvang en de 
oorzaken van de tekorten. De helft 
met een tekort en de helft met een 
overschot. Lees hier verder. 
 
Zoetermeer – “AIVD ziet lichte 
opleving rechts-extremisme” 
Rechts-extremisten doen vaker dan 
voorheen uitspraken die geweld 
aanmoedigen en verheerlijken tegen 
met name moslims en de overheid. Ze 
gaan weliswaar zelden over tot 
geweld, maar de AIVD maakt zich wel 
zorgen over het klimaat dat in 
Nederland ontstaat. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Veel plannen voor 
vernieuwing jeugdhulp” 
42 jeugdzorgregio’s hebben een 
aanvraag ingediend voor een bijdrage 
uit het transformatiebudget jeugd. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Zuidoost-Brabant – “Jeugdzorgregio’s 
vallen uiteen” 
De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – 
verplicht – zijn gevormd, vallen op 
diverse plekken uiteen. Gemeenten 
kiezen om diverse redenen voor 
andere, vaak kleinere, 
samenwerkingsverbanden. De tekorten 
op de jeugdhulp zouden wel eens de 
katalysator voor meer breuken kunnen 
zijn.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Succesvolle aanpak High 
Impact Crimes voortgezet” 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
en partners zetten de succesvolle 
aanpak van High Impact Crimes (HIC) in 
2019 voort. Deze integrale aanpak 
leidde de afgelopen jaren al tot een 
forse afname van overvallen, 
woninginbraken, straatroof en geweld. 
Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “ Miljoenentekort 
jeugdhulp” 
Geen wachttijden, maar wel een tekort 
van naar verwachting 33 miljoen euro, 
op een totaal van 164 miljoen euro. De 
nieuwe bekostigingssystematiek en de 
daaraan gekoppelde administratieve 
lasten hebben geleid tot een enorme 
kostenoverschrijding van de 
specialistische jeugdhulp in de regio 
Amsterdam.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “ Regio aan zet bij aanpak 
personen met verward gedrag” 
Per 1 oktober is het Schakelteam 
Personen met Verward Gedrag gestopt. 
Bij het opzetten van de nieuwe fase van 
de aanpak van personen met verward 
gedrag is duidelijk dat het zwaartepunt 
bij de regio’s en gemeenten moet 
liggen, zegt staatssecretaris Blokhuis 
van Volksgezondheid.  
Lees hier verder. 

Agenda. 
 

6, 13 en 20 december 2018 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 

6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 
januari 2019 
Cursus Big Data in vrede, recht en 
veiligheid, Den Haag 
 

8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 
12 maart 2019 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 
februari, 7 en 8 maart 2019   
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

29 en 30 januari 2019 
Congres Personen met verward gedrag, 
Heiloo 
 

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 
 

5, 12, 19, 26 en 27 maart 2019 
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg, 
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 
 

14, 21, 28 maart, 4 en 11 april 2019 

Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 

4, 11 en 18 april 2019 
Cursus Omgang met complexe 
scheidingen, Utrecht 
 

https://www.securitymanagement.nl/meer-mogelijkheden-om-terrorisme-te-bestrijden/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20181004_Security_week40&tid=TIDP561037XC25B92C23EB94D0191228662AE2CFD57YI4
https://www.gemeente.nu/veiligheid/rotterdam-investeert-extra-in-veiligheid/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/onderzoek-naar-oorzaken-tekorten-jeugdhulp.9598569.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20181008_dagelijks_maandag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=8-10-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.securitymanagement.nl/aivd-ziet-lichte-opleving-rechts-extremisme/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20181004_Security_week40&tid=TIDP561037XC25B92C23EB94D0191228662AE2CFD57YI4
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/veel-plannen-voor-vernieuwing-jeugdhulp.9598571.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20181008_dagelijks_maandag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=8-10-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdzorgregio-s-vallen-uiteen.9596881.lynkx?utm_source=NB_BB_bbweek20180924_week&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=24-09-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.securitymanagement.nl/cijfers-high-impact-crimes-2015-kloppen/
https://www.securitymanagement.nl/cijfers-high-impact-crimes-2015-kloppen/
https://www.securitymanagement.nl/succesvolle-aanpak-high-impact-crimes-voortgezet/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20180927_Security_week39&tid=TIDP555477X0D4430492C4B4C9EAA998A1C70B7598CYI4&vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.79149652.1338587345.1541055483-599395592.1541055483
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/miljoenentekort-jeugdhulp-regio-amsterdam.9597650.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20180925_dagelijks_dinsdag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=25-09-2018&mt=C9a6GVONwojb1Kx8e_HUfg&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&io_utm_social=newsletter
https://www.gemeente.nu/sociaal/blokhuis-regio-aan-zet-bij-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
https://www.sbo.nl/veiligheid/waarheidsvinding/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-big-data-en-beleid-in-vrede-recht-en-veiligheid/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-big-data-en-beleid-in-vrede-recht-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
http://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-ketenregisseur-risicojeugd/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-personen-verward-gedrag/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-openbare-orde-rampen-en-noodbevoegdheden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-openbare-orde-rampen-en-noodbevoegdheden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-huiselijk-geweld-kindermishandeling/
http://www.sbo.nl/veiligheid/regisseur-huiselijk-geweld-kindermishandeling/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-inzicht-de-verslavingszorg/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijning-georganiseerde-criminaliteit/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-overlastcoordinator/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-omgang-met-complexe-scheidingen/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-omgang-met-complexe-scheidingen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning 

 
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. Drugshandel, mensenhandel en illegale 
prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw 
gemeente kunnen manifesteren. Op 8 januari 2019 gaat de vijfde editie 
van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning van start. Op deze 
cursus leert u hoe u criminele netwerken samen met uw partners aanpakt 
in uw gemeente. Meer informatie over het programma, de docenten en 
deelname aan de cursus vindt u hier. 
 

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

 

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 20 november 2018 gaat de tiende editie van de opleiding wijk- en 
gebiedsmanager van start.Tijdens deze opleiding leert u  
hoe u uw wijk bevordert. Meer informatie over het programma, de 
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier. 
 
 
 

Agenda. 
 

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 coordinator eenzaamheid en 
sociaal isolement, Utrecht 
 

6, 13, 20 en 21 juni 2019 
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering, Utrecht 
 

26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 
en 15 november 2019 
Opleiding coordinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suicide 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 
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