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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. 

 
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 

 
3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Nieuwegein 

 
5, 12, 19 en 26 maart 2015 
Opleiding regisseur veelplegers, 
Utrecht 

Opleidingsoverzicht Openbare 
Orde en Veiligheid voorjaar 2015 

 
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert in samenwerking 
met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Politieacademie, de Radboud 
Universiteit Nijmegen en Van Aetsveld diverse (nieuwe) cursussen en 
opleidingen op veiligheid in het voorjaar van 2015.  
Bekijk hier het complete opleidingsoverzicht van het voorjaar 2015. 

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. 
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Den Haag – “Positie van slachtoffers 
sterk verbeterd” 
De positie van slachtoffers is de 
afgelopen jaren 'sterk verbeterd'. Dat 
blijkt uit de beleidsdoorlichting van de 
jaren 2007-2013.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Minister Opstelten voert 
de aanpak van mensenhandel verder 
op” 
Nederland is op de goede weg in de 
aanpak van mensenhandel. Dat blijkt 
uit diverse rapportages, zoals die van 
de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel .  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuwe wet preventief 
fouilleren” 
Burgemeesters kunnen voor maximaal 
twaalf uur een gebied aanwijzen waar 
de politie op bevel van de officier van 
justitie preventief op wapens mag 
fouilleren.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wetsvoorstel geeft 
slachtoffers meer rechten” 
Slachtoffers van delicten krijgen straks 
bij hun eerste contact met politie en 
openbaar ministerie direct alle 
informatie over hun rechten. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeente verhoogt 
budget bestrijding jihadisten” 
De gemeente Den Haag verhoogt het 
budget voor de bestrijding van 
jihadisten en het opvangen van 
teruggekeerde Syriëgangers. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Prostitutiezone terecht 
gesloten” 
De voormalige prostitutiezone aan het 
Zandpad in Utrecht is terecht 
gesloten, omdat er voldoende 
signalen van mensenhandel waren, 
heeft de rechtbank bepaald. 
Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Opstelten wil één regime 
voor persoonsgegevens” 
Minister Opstelten van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie wil één regime 
voor de verwerking van politiële en 
justitiële/strafvorderlijke gegevens. Er 
gaat nu nog te veel mis met de 
bescherming van de privacy en met de 
taakuitoefening van politie en justitie. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Organisaties 
waarschuwen: drama’s voor 
jeugdzorg” 
Instellingen voor jeugdzorg verwachten 
dat grote groepen kinderen geen zorg 
meer krijgen in 2015. Dat schrijven 
koepelorganisaties in de jeugdzorg in 
een brandbrief. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Strafrecht en bestuur 
scheiden bij terugkeer delinquent” 
Burgemeesters moeten worden 
betrokken bij de resocialisatie van een 
zedendelinquent. Maar een formele rol 
toekennen in het strafrecht gaat een 
stap te ver. Dat vindt Sjef van Gennip, 
directeur Reclassering Nederland. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet wil 
veroordeelden sneller hun straf laten 
uitzitten” 
Om te voorkomen dat veroordeelden 
hun straf te laat of niet volledig 
ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de 
regie over de tenuitvoerlegging in 
handen van de minister van Veiligheid 
en Justitie in plaats van het Openbaar 
Ministerie.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gemeenten aan zet bij 
aanpak jihadisme” 
Lokale overheden, en met name 
burgemeesters, krijgen een 
nadrukkelijkere rol bij de aanpak van de 
jihadistische beweging in Nederland en 
Syrië-gangers.  
Lees hier verder. 
 
 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Gevaar voor privacy bij 
overheveling jeugdzorg” 
De privacy van jongeren en ouders met 
kinderen in de jeugdzorg komt onder 
druk te staan door de invoering van de 
Jeugdwet. Lees hier verder. 
 
Noord-Brabant – “Gemeenten maken 
afspraken met Bureau Jeugdzorg” 
De provincie Noord-Brabant en alle 67 
gemeenten hebben afspraken gemaakt 
over de overname van de taken van 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) door de 
gemeenten. Lees hier verder. 
 
Kampen – “Gemeente doet mee aan 
Veiligheidshuis” 
Burgemeester Bort Koelewijn heeft het 
convenant voor het Veiligheidshuis 
IJsselland namens de gemeente Kampen 
ondertekend.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Strafrechter kan bij 
meerdere delicten hogere straf 
opleggen” 
De strafrechter krijgt de mogelijkheid om 
een verdachte die in één zaak voor 
meerdere misdrijven terecht staat, 
zwaarder te straffen. 
Lees hier verder. 
 
Overijssel – “Bureau Jeugdzorg: Transitie 
wordt drama” 
Directeur Martin Dirksen van 
Bureau Jeugdzorg Overijssel verwacht 
dan ook grote problemen als per 1 januari 
de gemeenten de regie over de jeugdzorg 
moeten overnemen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Terreurdreiging jihadisten 
groter dan ooit” 
De Nederlandse jihadbeweging is 
omvangrijker 'dan ooit' en vormt een 
toenemende bedreiging voor de 
nationale veiligheid.  
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. 

 

Publicatie. 
Toepassing jeugdstrafrecht bij 
18- t/m 20 jarigen beperkt 
Het jeugdstrafrecht wordt bij 
jongvolwassenen tussen 2002 en 2012 
beperkt toegepast. André van der 
Laan en Heike Goudriaan 
beschrijven ontwikkelingen in de 
geregistreerde criminaliteit en in het 
strafrecht onder jongeren voor wie 
het gloednieuweadolescenten-
strafrecht geldt. Lees hier verder. 
 

In gesprek met:IraHelsloot 

IraHelsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en 
Veiligheid. Hij richt zicht in zijn onderzoek op de kosten en baten van 
veiligheidsbeleid.  
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’ 

 

Doe mee. 

De afdeling Slachtofferbeleid van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
nodigt professionals, die werken met 
slachtoffers van criminaliteit, uit voor 
discussie over de bescherming van 
slachtoffers. Op netwerksite Linkedin 
hebben beleidsmedewerkers speciaal 
hiervoor de discussiegroep 
‘Slachtoffers Centraal’ ingericht. Doel 
is om samen met professionals uit de 
praktijk de bescherming van 
slachtoffer van criminaliteit te 
verbeteren. 

Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen 

 
Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale 
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de 
oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Op 8 mei 2014 gaat de cursus 
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start waar u leert hoe u 
informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw veiligheidspartners. 
Meer informatie over de cursus vindt u hier. 
 

Matrix. Vroegsignalering 

Vroegsignalering helpt om probleem- 
en/of delictgedrag in een zo vroeg 
mogelijk stadium in het vizier te 
krijgen. Zo kan worden voorkomen 
dat een jongere in een jeugdgroep 
(verder) afglijdt naar crimineel 
gedrag.Deze matrix biedt een 
overzicht van de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden die de 
verschillende partners bij 
vroegsignalering hebben. 
Lees hier verder. 
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