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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. 

 
 
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 
 
 

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. 
 
 
 

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. 

 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
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https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
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https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-crisiscommunicatie/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-nieuw-beleidskader-woonwagen-en-standplaatsenbeleid/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-nieuw-beleidskader-woonwagen-en-standplaatsenbeleid/
https://blog.sbo.nl/veiligheid/waar-blijven-die-nieuwe-woonwagenstandplaatsen/
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Den Haag – “Rechtzoekende sneller 
geholpen door betere samenwerking 
rechtbanken” 
Mensen en bedrijven wachten soms 
lang op een uitspraak en blijven 
daardoor lang in onzekerheid. Het 
kabinet wil daar iets aan doen, onder 
andere door vorig jaar op Prinsjesdag 
extra geld ter beschikking te stellen en 
door het in de toekomst makkelijker 
te maken voor de Rechtspraak om 
onderling samen te werken.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Gebiedsgerichte aanpak 
van ondermijning” 
Verschillende buurten en wijken in 
Nederland staan op het kantelpunt 
om af te glijden waarbij het welzijn 
van de bewoners, de leefbaarheid van 
de omgeving en/of de veiligheid in het 
gedrang kunnen komen. Het keren 
van deze ontwikkeling vraagt om een 
gebiedsgerichte aanpak om de 
weerbaarheid van de buurt duurzaam 
te bevorderen en tegelijkertijd de 
voedingsbodem voor ondermijning te 
reduceren. Buurten komen tot bloei 
als stimulering en preventie hand in 
hand gaan met een veiligheidsaanpak. 
We moeten niet alleen werken aan de 
achterkant van Nederland, maar 
vooral ook werken aan de voorkant 
van Nederland. Dit vraagt om een 
brede integrale benadering waarbij op 
buurt- en wijkniveau wordt 
samengewerkt door de gemeente, 
woningcorporaties, scholen, zorg- en 
welzijnsinstellingen, politie, openbaar 
ministerie, buurtbewoners en 
ondernemers aan gezamenlijke 
maatschappelijke opgaven.  
Lees hier verder. 
 
  
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag _ “Betere ondersteuning van 
slachtoffers bij verwerking misdrijf” 
Om slachtoffers beter te ondersteunen 
bij het verwerken van de schade door 
een misdrijf, gaat het kabinet meer 
bekendheid geven aan de 
mogelijkheden van zogenoemd 
herstelrecht. Herstelrecht biedt de 
mogelijkheid voor het slachtoffer om de 
verdachte of veroordeelde te 
confronteren met de gevolgen die een 
misdrijf voor hem of haar heeft gehad 
en voor de andere partij om 
verantwoordelijkheid te nemen.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Start landelijke campagne 
over kinderarmoede” 
Kinderarmoede komt vaker voor dan 
veel mensen denken. Zo schat 70 
procent van de Nederlanders het aantal 
kinderen dat in Nederland onder de 
armoedegrens leeft te laag in of geeft 
aan geen idee te hebben van de 
omvang van kinderarmoede. Dit blijkt 
uit onderzoek onder ruim tweeduizend 
Nederlanders in opdracht van Samen 
voor alle Kinderen (Sam&).  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Strengere aanpak fraude 
met uitkering” 
Staatssecretaris Tamara van Ark 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
scherpt de toegang tot de bijstand aan 
voor mensen met openstaande 
vorderingen en boetes wegens fraude 
in de sociale zekerheid. Zij kunnen nu 
nog in aanmerking komen voor een 
bijstandsuitkering, ook wanneer zij 
aanmerkelijke bezittingen hebben in 
binnen- of buitenland. De wet zorgt er 
voor dat het bezit eerst verkocht moet 
worden of de schuld afgelost, voordat 
er sprake kan zijn van het verstrekken 
van een uitkering. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 

 
 
2, 9 en 16 april 2020 
Opleiding Nieuw beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid, 
Utrecht 
 
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 
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Congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden 

 
Het is belangrijk dat ex-gedetineerden niet in herhaling vallen en dat de 
maatschappij geen hinder ondervindt van overlast en criminaliteit. 
Tijdens het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden op 17 juni 
2020 wisselen experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het 
bedrijfsleven kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden 
en praktijkcases. Meer informatie over het programma, docenten en 
deelname aan het congres 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. 

Agenda. 

 
 
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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