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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. 
 
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 Waarheidsvinding, Utrecht 
 
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en 
10 maart 2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
 

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. 
 
 
 

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. 
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Mexico – “Falende aanpak van 
drugscriminaliteit” 
Pablo Escobar bouwde een imperium 
op rond de handel in cocaïne, die uit 
dichtbeboste gebieden uit ondermeer 
Colombia kwam en werd doorgevoerd 
naar de Verenigde Staten en Europa. 
Het Medellinkartel controleerde een 
wijdvertakt productie- en 
handelsnetwerk waar vele 
Colombianen een goed inkomen aan 
verdienden. Na de val van het 
imperium van Pablo Escobar namen 
drugskartels uit Mexico (een deel van) 
de drugshandel over. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Grapperhaus 
onderschrijft Inspectierapport 
Hümeyra” 
Recent heeft minister Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid het 
Inspectierapport naar de aanpak van 
de stalking van Hümeyra door Bekir E. 
naar de Tweede Kamer gestuurd, 
mede namens ministers Dekker 
(Rechtsbescherming) en De Jonge 
(VWS). De conclusie van de Inspectie 
is dat de aanpak van de stalking 
ernstig tekort is geschoten. 
 Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet zet in op 
transparantie in strategie tegen 
desinformatie” 
Het kabinet heeft een strategie tegen 
desinformatie uitgebracht. Deze 
strategie is gericht op preventie, het 
verstevigen van de informatiepositie 
en (zo nodig) reactie. De nadruk ligt 
op preventieve acties. Het 
toenemende belang van internet als 
toegankelijke informatiebron 
betekent dat desinformatie zich 
gemakkelijker kan verspreiden dan 
voorheen. Het kabinet vindt het van 
belang dat burgers in staat zijn om 
zelf informatie op waarde te schatten. 
Het kabinet zet zich daarom in voor 
meer transparantie over de herkomst 
van informatie. Lees hier verder. 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Breed offensief tegen 
georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit” 
Het kabinet zet een breed offensief in 
tegen georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit. Er wordt ingezet op 
versterking van de aanpak van de 
criminele (drugs)industrie en het 
weerbaarder maken van de 
samenleving tegen het gif van crimineel 
geld, bedreigingen, intimidaties en 
liquidaties waardoor ondermijning 
dreigt. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Geen taakstraf meer bij 
geweld tegen politieagenten en 
hulpverleners” 
Er kan straks geen taakstraf meer 
worden opgelegd bij geweld tegen 
personen met een publieke taak. Dit 
betekent dat plegers van geweld tegen 
politieagenten en hulpverleners zoals 
ambulancebroeders en 
brandweermensen zwaarder worden 
gestraft. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Meldkamer 112 krijgt 
ruime voldoende” 
Burgers in acute noodsituaties ervaren 
het contact met de meldkamer via het 
alarmnummer 112 als zeer positief. 
Mensen hebben duidelijk waardering 
voor hoe het melden bij het  
alarmnummer 112 verloopt. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Voortgang maatregelen 
forensische zorg” 
Dit voorjaar zijn er naar aanleiding van 
de kritische onderzoeken naar het 
detentieverloop van Michael P. 
verschillende maatregelen genomen in 
de forensische zorg. Daarnaast heeft 
minister Dekker (Rechtsbescherming) in 
juni aangekondigd een Programma 
Forensische Zorg in te richten.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
16, 23 en 30 januari 2020 
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht 
 
10 maart en 7 april 2020 
Training Casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid, Amersfoort 
 
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 
 
2, 9 en 16 april 2020 
Opleiding Nieuw beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid, 
Utrecht 
 
12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23, 30 juni 
2020 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, 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 
 
22, 29 september, 6 en 27 oktober 
2020 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving, Utrecht 
 
24 september, 1, 8, 29 oktober, 5, 12 
en 13 november 2020 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 
29 oktober, 5, 12, 19, 26 november 
2020 
Opleiding Beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, Utrecht 
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Cursus Bestuursrechtelijk handhaven  

 
Illegale hennepkwekerijen, woonoverlast en milieucriminaliteit hebben 
een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente. 
Bestuursrechtelijk handhaven is voor uw gemeente een belangrijk 
instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te 
pakken. Op 5 december 2019 gaat de derde editie van  de cursus 
Bestuursrechtelijk handhaven van start bij La Vie Utrecht. Tijdens deze 
cursus leert u hoe u misstanden waar mogelijk voorkomt en waar nodig 
aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma, docenten 
en deelname vindt u hier. 
 
 Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

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. 

Terugblik. 
 
Den Haag – Terugblik congres 
Radicalisering & Terrorisme” 

 
 
Op 8 oktober 2019 vond de vijfde editie 
van het congres Radicalisering & 
Terrorisme plaats op The Hague Security 
Delta Campus in Den Haag. RONT 
Management Consultants was ook 
aanwezig op het congres om opgedane 
kennis en ervaringen uit te wisselen met 
ervaringsdeskundigen en experts 
werkzaam bij de overheid, wetenschap 
en het bedrijfsleven over de aanpak van 
radicalisering en terrorisme. 
Lees hier verder. 
 
Utrecht – “Terugblik themadag 
Verantwoord en veerkrachtig omgaan 
met risico’s in een veranderende 
omgeving” 

 
Op woensdag 30 oktober 2019 vond de 
themadag Verantwoord en veerkrachtig 
omgaan met risico’s in een 
veranderende omgeving plaats voor het 
Platform Risicomanagement van de 
Rijksbrede Benchmark Groep. Deze 
themadag werd verzorgd door RONT 
Management Consultants waarbij 
opgedane kennis en ervaringen werden 
gedeeld over risicomanagement en 
resilience. Lees hier verder. 
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