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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14 
en 15 november 2019 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden,  
Utrecht 
 
1, 8 en 29 oktober 2019 
Cursus Suïcide 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 
 
 

Training Casus- en procesregie 

 
Als casus- en procesregisseur bent u de spin in het web en verbindt u de 
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een 
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en 
criminaliteit. Hierbij moet u kunnen omgaan met complexe problematiek 
zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of 
thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, 
mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. 
Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline 
niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat u zicht krijgt op 
de - soms haast uitzichtloze - situaties waarin de betrokkenen zich 
bevinden en dat u daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijgt u 
nogal eens te maken met verschil van inzicht bij verschillende 
betrokkenen vanuit gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld 
moet u wegen vinden om te komen tot effectieve interventies en 
beheersbare situaties. Meer informatie over de training en deelname 
vindt u hier. 
 
 
 

Congres Radicalisering & Terrorisme 

 
In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen 
actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig 
maken aan misstanden in binnen-en buitenland (zoals opruien, ronselen 
en het beraden van een terroristische aanslag). Op 8 en 9 oktober 2019 
vindt de vijfde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats 
op The Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering 
& Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij 
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale 
(ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt. Meer informatie over 
het programma, sprekers en deelname aan het congres vindt u hier. 
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Tilburg – “Terugblik congres 
Ondermijning & Georganiseerde 
Criminaliteit” 
Op 18 september 2019 vond de vierde 
editie van het congres Ondermijning 
& Georganiseerde Criminaliteit plaats 
in de LocHall in Tilburg om opgedane 
kennis en ervaringen uit te wisselen 
tussen ervaringsdeskundigen en 
experts werkzaam bij de overheid, 
wetenschap en het bedrijfsleven over 
de aanpak van ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit. 
Lees hier verder. 
 
New York – “ISIS mag straf niet 
ontgaan” 
Minister Blok van Buitenlandse Zaken 
roept in New York meer dan 20 
ministers van landen van over de hele 
wereld op om een coalitie te vormen 
om de berechting van ISIS-strijders 
samen naar de volgende fase te 
trekken. ‘De daders mogen niet 
wegkomen met de gruweldaden die 
ze hebben gepleegd’, aldus de 
minister. Nederland is bereid de 
juridische expertise in Nederland 
beschikbaar te stellen voor dit doel. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Woonoverlast neemt 
toe, betere regie en samenwerking 
noodzakelijk” 
Woningcorporaties zien alle vormen 
van woonoverlast stijgen. Zij dringen 
aan op meer regie op samenwerking, 
afstemming en informatie-uitwisseling 
tussen gemeenten, zorg, welzijn en 
politie. ‘Snel ingrijpen is in het belang 
van onze huurders en hun omgeving. 
We komen liever nu langs met een 
zorgverlener, dan met de politie als 
het te laat is. Zorginstanties laten nu 
steken vallen’, zegt Aedes-voorzitter 
Marnix Norder. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Eindhoven – “Terugblik regiodag 
Samen tegen mensenhandel” 
Op 3 september 2019 organiseerde het 
Expertisecentrum Mensenhandel en 
(jeugd)prostitutie van Lumens, samen 
met Maatschappelijke Opvang Den 
Bosch en de gemeente Helmond een 
regiodag voor de regio Oost-Brabant 
over mensenhandel. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Prinsjesdag: plannen van 
de regering voor een vrije, veilige en 
rechtvaardige samenleving” 
In een sterke rechtsstaat beschermt 
een betrouwbare overheid tegen 
criminaliteit, willekeur en 
machtsmisbruik. Mensen moeten zich 
veilig voelen in huis, op straat, op 
internet en ook ten opzichte van de 
overheid. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet investeert in de 
rechtspraak” 
Het kabinet investeert de komende 
jaren in de rechtspraak. Het geld is 
nodig om de financiële tekorten weg te 
werken en maakt het mogelijk dat de 
rechtspraak stappen zet om de 
organisatie en de kwaliteit van het werk 
te verbeteren. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Maximumstraf voor 
aantal delicten omhoog” 
Een wetsvoorstel van minister 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om 
veelvoorkomende criminaliteit 
effectiever te bestrijden, is recent door 
de Eerste Kamer als hamerstuk 
afgedaan. De minister verhoogt de 
maximumstraf van enkele delicten; ook 
gaat hij wraakporno steviger 
aanpakken. De nieuwe wetgeving 
treedt naar verwachting op 1 januari 
2020 in werking. Met het wetsvoorstel 
geeft de minister geeft uitvoering aan 
het Regeerakkoord en toezeggingen 
aan de Kamer. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
 
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 
 
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 
2019 
Opleiding Integriteitscoördinator in het 
publieke domein,  
Utrecht  
 
3, 10, 17 en 18 december 2019 
Opleiding coördinator 
armoedebestrijding,  
Utrecht 
 

5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2019 
Cursus Inzicht in Criminologie,  
Utrecht 
 
3, 10, 17 en 18 december 2019 
Cursus Crisismanagement in de praktijk, 
Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Predictive profiling,  
Utrecht 
 
5, 12 en 19 december 2019 
Cursus Waarheidsvinding,  
Utrecht 
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Cursus Aanpak woonoverlast 

 
In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de 
overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast, 
illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in 
ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 16 januari 
2020 gaat de cursus Aanpak woonoverlast van start bij La Vie Utrecht. 
Tijdens deze cursus leert u hoe u verloedering voorkomt en hardnekkige 
overlast aanpakt. Meer informatie over het programma, docenten en 
deelname aan de cursus vindt u hier. 

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

 

Opleiding coördinator armoedebestrijding 

 
Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier 
steeds meer armoede. Uit onderzoek van het SCP en CBS blijkt dat 
eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 
jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich 
onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, 
gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Op 3 
december 2019 gaat de opleiding coördinator armoedebestrijding van 
start bij La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert u hoe u armoede 
bestrijdt en sociale uitsluiting voorkomt. Meer informatie over het 
programma, docenten en deelname vindt u hier. 

Agenda. 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning,  
Utrecht 
 
16, 23 en 30 januari 2020 
Cursus Aanpak woonoverlast,  
Utrecht 
 
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
12, 19 en 26 maart 2020 
Cursus Crisiscommunicatie,  
Utrecht 
 
14 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 
2, 9, 16, 23 en 24 juni 2020 
Opleiding Procesregisseur personen met 
verward gedrag,  
Utrecht 
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