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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. 
 
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 
 
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 
 

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. 
 
 
 
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. 
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Den Haag –“Verbod anti-
democratische organisaties 
vergemakkelijkt” 
Radicale of extremistische 
organisaties waarvan het doel of de 
activiteiten in strijd zijn met de 
openbare orde moeten stevig kunnen 
worden aangepakt. Op het moment 
dat deze organisaties de samenleving 
ernstig bedreigen of de rechtsorde 
omver willen werpen, moeten er 
slagvaardige instrumenten zijn om te 
kunnen ingrijpen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Overheden kunnen 
elkaar makkelijker tippen over 
criminele praktijken” 
Gemeenten, provincies en het Rijk 
kunnen elkaar straks beter en eerder 
informeren wanneer het gevaar groot 
is dat een vergunning, overheids-
opdracht of vastgoedtransactie wordt 
misbruikt voor criminele activiteiten. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Strenger regime voor 
overlastgevende asielzoekers” 
Asielzoekers die ernstige overlast 
veroorzaken worden voortaan 
ondergebracht in een zogeheten 
Handhaving en Toezichtslocatie in 
Hoogeveen. Overlastgevers krijgen 
een strikt gebiedsgebod opgelegd, 
zolang ze in de HTL verblijven. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Mensenhandel 
zichtbaar maken” 
Met 3FM Serious Request: The Lifeline 
komen 3FM en het Rode Kruis in actie 
voor slachtoffers van mensenhandel. 
Slachtoffers zijn onderworpen aan 
arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, 
criminele uitbuiting of gedwongen 
orgaanverwijdering. De wereldwijd 25 
miljoen slachtoffers hebben te maken 
met dwang, geweld en misleiding. 
Lees hier verder. 
 
 
  
 

Nieuws uit het land 
 
Brussel – “Ministeriële conferentie 
tegen Belgisch-Nederlandse 
grensoverschrijdende criminaliteit” 
Vice-eersteminister en Minister van 
Justitie Koen Geens en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter 
De Crem ontvingen recent hun 
Nederlandse collega Minister van 
Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus 
in Brussel voor de eerste Belgisch-
Nederlandse ministeriële conferentie 
grensoverschrijdende criminaliteit. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Pilot brede 
beveiligingsaanpak gemeenten” 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
lanceerde de pilot integrale 
beveiligingsplannen voor gemeenten. 
Met behulp van experts gaan diverse 
gemeenten de komende maanden aan 
de slag met diverse onderdelen van hun 
beveiliging. Zo wil het ministerie 
gemeenten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van een brede 
beveiligingsaanpak voor de eigen 
organisatie. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Maatregelen om 
uitwassen toeristische verhuur van 
woningen aan te pakken” 
Registreren, melden en zo nodig een 
vergunning. Met deze maatregelen 
kunnen gemeenten vakantieverhuur 
van woningen via verhuurplatforms in 
goede banen leiden. Ook biedt dit 
handvatten voor de handhaving.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Dreigingsniveau naar 3, 
aanslag in Nederland voorstelbaar” 
De Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
heeft het dreigingsniveau in Nederland 
vastgesteld op niveau 3 van de 5. Dat 
betekent dat de terroristische dreiging 
aanzienlijk is. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
14, 23 april en 12 mei 2020 
Cursus Huisvesting arbeidsmigranten, 
Den Haag 
 
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 
 
16 en 17 september 2020 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, 
Antwerpen 
 
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 
 
29 oktober, 5, 12, 19, 26 november 
2020 
Opleiding bibob coördinator, Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
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Opleiding Nieuw beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid 
In Nederland zijn er meer dan 8.000 standplaatsen verspreid over ruim 
250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties is 
sinds juli 2018 niet meer toegestaan. Dit betekent dat gemeenten en 
woningcorporaties in overleg met woonwagenbewoners de 
woonbehoefte moeten inventariseren en vastleggen in een woonvisie en 
prestatieafspraken. Tijdens de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- 
en standplaatsbeleid leert u de uitvoering hiervan te vertalen naar de 
praktijk. De opleiding gaat van start op 2 april 2020. 
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de 
opleiding vindt u hier. 
 

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

 

Cursus Huisvesting arbeidsmigranten 

 
In Nederland verblijven ongeveer 500.000 arbeidsmigranten. De vraag 
naar buitenlandse werknemers blijft toenemen in de krappe 
arbeidsmarkt. Het gevolg is dat de vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor 
deze groep de komende jaren verder groeit. De Rijksoverheid stimuleert 
gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (al dan 
niet tijdelijke) woonruimte voor arbeidsmigranten te creëren. Dat is hard 
nodig want er is nu al een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten, 
en dat tekort groeit. Gevolg is dat verschillende arbeidsmigranten illegaal 
verblijven op een (voormalig) vakantiepark of verblijven in 
eengezinswoningen aan de onderkant van de kopersmarkt waardoor deze 
woningen worden onttrokken aan de woningmarkt. Tijdens de cursus 
Huisvesting arbeidsmigranten leert u hoe u zorgt voor geschikte 
huisvesting voor arbeidsmigranten, hoe u huisjesmelkers en illegale 
bewoning aanpakt en sociale erosie van woonwijken tegengaat.  
Meer informatie over het programma, docenten en deelname aan de 
cursus vindt u hier. 

Blog Verantwoorden 
is vaak spannend. 
Hoe kan het anders? 

 
Met een programma ga je met allerlei 
betrokkenen een verantwoordelijkheid 
aan voor een complexe opgave. Over die 
verantwoordelijkheid zul je ook 
regelmatig verantwoording moeten 
afleggen, bijvoorbeeld richting het 
opdrachtgevend systeem. Dat kan best 
spannend zijn, zeker als de druk er flink 
op staat, als niet alles is gelukt of als het 
flink anders lijkt te gaan dan bedacht. 
 
Als de spanning oploopt 
Programma’s zijn per definitie 
‘spanningsvolle’ ondernemingen. 
Spanningen horen erbij. Ze zijn er van 
nature, want het gaat ergens om. Denk 
bijvoorbeeld aan de traditionele 
spanning tussen het programma en de 
bestaande organisatie(s). Aan de 
spanning die ontstaat als iets verkeerd 
loopt of de druk wordt opgevoerd om te 
leveren. Of aan de spanning die kan 
oplopen tussen al die verschillende 
karakters die bij een programma 
betrokken zijn, met hun eigen ideeën en 
belangen. 
 
Afwegingen maken 
Soms liggen die spanningen midden op 
tafel, maar vaker nog ergens daaronder. 
Hoe het ook zij, je hebt manieren te 
vinden om er goed mee om te gaan. Om 
afwegingen en keuzes te (laten) maken, 
bijvoorbeeld tussen lange termijn 
effecten en korte termijn resultaten, 
tussen leren en realiseren. 
Lees de blog hier verder. 
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