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

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 
 

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

2 en 3 november 2017 
Congres Veiligheid in de wijk, 
Amsterdam 
 

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, 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 28 september 2017 gaat de vijfde editie van de opleiding 
coordinator nazorg ex-gedetineerden van start. Tijdens deze opleiding 
leert u hoe u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een 
sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. 
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier. 
 

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. 
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Overijssel – “Woningcorporaties 
leren huiselijk geweld te signaleren” 
Woningcorporaties kunnen een 
belangrijke rol spelen bij de aanpak 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Om hen daarvan 
bewust te maken is onlangs het 
project ‘Safe at Home’ gestart. Lees 
hier verder. 
 
Den Haag - “Minister pleit voor 
landelijk onderzoek naar andere 
Forten Oranje” 
Een onderzoek moet uitwijzen of er in 
Nederland meer campings en 
vakantieparken zijn met een 
vergelijkbare problematiek zoals 
speelt op Fort Oranje.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Effecten van 
ondersteuning slachtoffers huiselijk 
geweld” 
Er  vindt de komende vier jaar in 
diverse gemeenten onderzoek plaats 
naar de effecten van het project ‘De 
Nieuwe Toekomst’. Dit project beoogt 
om vrouwelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld te ondersteunen bij 
hun maatschappelijke- en 
arbeidsparticipatie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kinderen profiteren niet 
van transitie Jeugdhulp” 
Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn 
langer en er is minder ruimte voor 
innovatie en kwaliteitsborging. De 
overgang van de Jeugd-Ggz van het 
zorgverzekeringsstelsel naar de 
Jeugdwet komt de Ggz-zorg voor 
kinderen en jongeren niet ten goede. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kwetsbare wijken 
aanpakken met slimme combinaties” 
Woningcorporaties hebben minder 
geld beschikbaar om te investeren in 
kwetsbare wijken. Tegelijkertijd 
kampen deze wijken met dreigende 
segregatie en staat de veiligheid 
onder druk. Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Gemeenten hebben 
jeugdhulpverlening niet op orde” 
Veel gemeenten hebben de jeugdhulp 
nog niet op orde. Zo lopen 
de wachtlijsten voor jeugdhulp op en 
komt de integrale hulp maar moeizaam 
tot stand. Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Jeugdoverlast en –
criminaliteit in gedaald” 
Rotterdamse jongeren veroorzaken 
minder overlast en plegen minder 
delicten dan voorgaande jaren. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wachtlijst forensische 
jeugdhulp door bureaucratie” 
Jongeren die van de jeugdrechter 
verplicht therapie moeten volgen, 
moeten daar vaak lang op wachten – 
soms wel een jaar. Dat komt door 
wachtlijsten en de onwennigheid van 
gemeenten, die sinds de 
decentralisaties verantwoordelijk zijn 
voor forensische jeugdhulp. 
Lees hier verder. 
 
Capelle aan den Ijssel – “Interventie 
Team pakt drugshandel hard aan” 
Het nieuwe Capelse Interventieteam 
heeft twee woningen gesloten. Het gaat 
om twee woningen waarin een 
wietplantage is aangetroffen, bij één 
van de woningen is er ook harddrugs 
aangetroffen. Lees hier verder. 
 
Brabant – “Regionale Taskforce 
Kindermishandeling van start“ 
Regio Hart van Brabant is een van de 
eerste regio’s die met een eigen 
Taskforce Kindermishandeling start om 
het aantal gevallen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld 
te verminderen. Aanleiding voor deze 
taskforce is dat de cijfers rondom 
kindermishandeling in de regio niet 
dalen, ondanks de grote inzet op het 
thema. Lees hier verder. 
 

Agenda. 
 

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 
 

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 
 

5, 12, 19 en 26 april 2018 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 

31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

5, 12 en 19 juni 2018 
Cursus Burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein, 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. 

 

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 kindermis-
handeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke 
klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het 
geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt 
tevens hoge maatschappelijke kosten. Op 7 november 2017 gaat de derde 
editie van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling 
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u geweld achter de voordeur 
voorkomt. Meer informatie over het programma en de docenten van de 
opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier. 
 
 Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

Blog. De ‘enge’ mens leeft 

met een betwistbare vrijheid 

 
Inclusie in de gemeenschap: we vinden 
het zo belangrijk. Mannen en vrouwen, 
homo- en heteroseksuelen, allochtonen 
en autochtonen – iedereen hoort erbij 
en wordt beschermd door dezelfde 
rechten. Maar in de psychiatrie lijken die 
rechten niet te tellen. Via gedwongen 
opnames, separaties en dwangmedicatie 
worden mensen met afwijkend gedrag 
nog steeds gedisciplineerd en 
uitgesloten. Lees de blog hier verder. 

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. 
 

Blog. Het verhaal van een 

uitreiziger naar Syrie  

 
In aanloop naar het congres 
Radicalisering & terrorisme op 12 
december 2017 op The Hague Security 
Delta Campus interviewden wij 
Abderrahman de Jong, een 
ervaringsdeskundige die in het verleden 
afreisde naar Syrië om deel te nemen 
aan de gewapende strijd.  
Lees de blog hier verder. 
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