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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. 
 
27 en 28 oktober 2016 
Excursie radicalisering en 
(contra)terrorisme, Brussel 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15 
december 2016 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 

10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7 
en 14 maart 2017 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

12, 19, 26 januari, 2, 9 en 10 februari 
2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

Internationale excursie radicalisering 
en (contra)terrorisme 

 
Op 27 en 28 oktober 2016 organiseert het Centrum voor Studiereizen een 
internationale excursie over radicalisering en (contra)terrorisme naar 
Brussel, waarbij een bezoek wordt gebracht aan de NAVO, de Raad van 
Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.  
Meer informatie over het programma van de excursie vindt u hier. 
 
 
 
 

Congres Radicalisering & Terrorisme 

 
Op 31 januari en 1 februari 2017 vindt op The Hague Security Delta 
Campus de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme 
plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, 
wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen 
uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om 
zodoende van elkaar te leren. Een van de sprekers op het congres is Dick 
Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die op 
het congres een bijdrage verzorgt over (contra)terrorisme in Nederland. 
Meer informatie over het programma van het congres vindt u hier. 
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Bergen op Zoom – “Ondermijnende 
criminaliteit krijgt prioriteit” 
Volgend jaar krijgt de aanpak van 
georganiseerde en 
ondermijnende criminaliteit hoge 
prioriteit, zegt minister Van der Steur 
van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. 
 Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Privacyplatform veiligheid 
voor gemeenten” 
Het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid  is speciaal 
voor gemeenten gestart met het 
digitale privacyplatform. 
 Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Jeugdparticipatie krijgt 
vaste voet bij gemeenten” 
Steeds meer gemeenten zien 
jeugdparticipatie als een serieus 
instrument om jongeren te betrekken 
bij het beleid. 
 Lees hier verder. 
 
Haren – “Reünie Project X in kiem 
gesmoord” 
Het beoogde "reüniefeestje" van het 
beruchte Project X in het Groningse 
Haren is niet van de grond gekomen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Aantal zeer actieve 
veelplegers in 10 jaar gehalveerd” 
Veelplegers zijn verantwoordelijk voor 
een onevenredig groot aandeel van 
de criminaliteit. Vanaf 2003 liep hun 
aantal sterk terug. Welke oorzaken 
liggen aan die sterke daling ten 
grondslag? 
 Lees hier verder. 
 
Noord-Brabant en Zeeland – 
“Taskforce aanpak ondermijning 
werkt” 
Om ondermijnende criminaliteit in 
Noord-Brabant en Zeeland aan te 
pakken, is in 2010 een Taskforce 
ingesteld.  
Lees hier verder. 
 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Vilvoorde – “Nederlandse 
burgemeesters bij Belgische Jihadtop” 
Zo’n twintig Nederlandse 
burgemeesters hebben in het Belgische 
Vilvoorde deelgenomen aan een 
conferentie over radicalisering. 
Lees hier verder. 
 
Noord-Holland Noord – “Vijftien 
onderzoeken rondom radicalisering” 
Het Veiligheidshuis Noord-Holland 
Noord heeft afgelopen jaar vijftien 
zaken opgepakt, waarbij vermoedens 
van radicalisering of jihadisme 
bestonden. Lees hier verder. 
 
Amsterdam – “Gemeente regie over 
opvang verwarde personen” 
De politie gaat vanaf 1 januari niet 
langer verwarde mensen opvangen en 
vervoeren die geen strafbaar feit 
hebben gepleegd. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Burgemeester kan pand 
eerder sluiten om drugs” 
De burgemeester moet een pand ook 
kunnen sluiten als er apparatuur en 
stoffen aanwezig zijn die duidelijk zijn 
bedoeld voor het bereiden of telen van 
drugs, zo vindt het kabinet.  
Lees hier verder. 
 
Noord-Holland Noord – “Veiligheids-
huis heeft handen vol aan verwarde 
personen” 
Verwarde personen bezorgen niet 
alleen de politie meer meldingen, ook 
het Veiligheidshuis Noord-Holland 
Noord heeft er handenvol werk aan. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Preventie jeugdhulp komt 
onvoldoende van de grond” 
Het signaleren van onveiligheid bij 
jeugdigen moet beter. Ook moet meer 
preventief en samenhangend worden 
gewerkt. Lees hier verder. 

Agenda. 
 
 

17, 24 en 31 januari 2017 
Cursus Aanpak High Impact Crimes, 
Utrecht 
 

12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en 
10 maart 2017 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 

31 januari en 1 februari 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart 
2017 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & Terrorisme,  
Den Haag 
 
 

7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden,  
Utrecht 
 

16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 

16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017 
Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 
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 
 

20 en 21 september 2016 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit, 
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. 

 

Blog. Prinsjesdag: 

wat zijn de plannen 
van de regering op 
veiligheid? 

 
Wat zijn de plannen van de 
regering op het terrein van 
veiligheid voor het 
komende jaar? Het 
Studiecentrum voor Bedrijf 
en Overheid zette de 
belangrijkste 
ontwikkelingen op het 
terrein van veiligheid voor 
u op een rij.  
Lees de blog 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 12 januari 2017 gaat 
de zesde 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. Contra-

terrorismestrategie 
geeft samenhang en 
richting aan 
terrorisme-bestrijding 

 
De dreiging van het 
wereldwijde jihadisme 
neemt de komende jaren 
verder toe. Dat gebeurt in 
de vorm van 
transnationale netwerken, 
terugkerende of 
teruggestuurde jihadisten, 
potentieel gewelddadige 
eenlingen en snelle 
binnenlandse 
radicaliseringsprocessen. 
Lees de blog hier verder. 

Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 
Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland.  
Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de opleiding regisseur huiselijk geweld 
en kindermishandeling leert u hoe u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente. Meer informatie over het 
programma en de docenten van de opleiding vindt u hier. 
 

Aanpak High Impact Crimes 

 
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. Op 
de cursus Aanpak High Impact Crimes leert u hoe u woninginbraken, straatroven en 
overvallen voorkomt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
docenten van de cursus vindt u hier. 
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