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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 en 14 mei, 18 en 25 september en 2 
oktober 2020 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 
2, 9, 16, 23 en 24 juni 2020 
Opleiding Procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht 
 
10 juni 2020 
Online seminar De Veilige Gemeente 
Ondermijnende georganiseerde 
criminaliteit vanuit een internationaal 
perspectief, Den Haag 
 
 

Online seminar De Veilige Gemeente 

Op 10 juni 2020 organiseert het Haags Congres Bureau een online editie 
van het seminar De Veilige Gemeente over ondermijnende 
georganiseerde criminaliteit vanuit een internationaal perspectief. Op 
het seminar komen aansprekende cases uit onder meer België, 
Colombia, Mexico en Nederland aan bod verzorgt door sprekers als Ton 
Rombouts (lid van de Eerste Kamer en voormalig burgemeester van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch), Kris Renckens (directeur veiligheid van de 
stad Antwerpen), Ben van der Hoeven (programmamanager 
ondermijning bij de gemeente Utrecht) en Frank van Summeren 
(adviseur bij RONT Management Consultants). Meer informatie over het 
programma van het online seminar en deelname 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 – “Extra geld voor aanpak 
ondermijnende criminaliteit” 
Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 
2020 extra geld vrijgemaakt voor de 
aanpak van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit. Dat blijkt 
uit de Voorjaarsnota die minister 
Hoekstra van Financiën naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Start landelijke 
campagne tegen huiselijk geweld in 
coronacrisis” 
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en het ministerie van 
Justitie en Veiligheid starten een 
nieuwe campagne tegen huiselijk 
geweld. Onder het bekende motto 
‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ 
helpt deze campagne slachtoffers en 
omstanders in actie te komen bij 
huiselijk geweld. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Slimmere aanpak 
criminaliteit door betere uitwisseling 
van gegevens” 
Criminele netwerken en 
ondermijnende praktijken waarbij 
onder- en bovenwereld met elkaar 
dreigen te vermengen, kunnen 
slimmer worden aangepakt. 
Voorwaarde is dat 
overheidsorganisaties ruimere 
mogelijkheden krijgen om de 
informatie waarover zij beschikken 
met elkaar te delen, zodat ze deze 
gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is 
de kern van het wetsvoorstel 
gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden (WGS) van 
minister Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid dat, mede namens minister 
Dekker voor Rechtsbescherming, bij 
de Tweede Kamer is ingediend. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Wet- en regelgeving ter 
bestrijding van ondermijning” 
Wat is de stand van zaken van de wet- 
en regelgeving voor de aanpak van 
ondermijnende georganiseerde 
criminaliteit. Er zijn verschillende 
wetsvoorstellen in voorbereiding, 
ingediend bij de Tweede en/of Eerste 
Kamer en een aantal wetswijzigingen 
zijn reeds in werking getreden. 
Daarnaast wordt er in werkgroepen 
geïnventariseerd of er nog oplossingen 
moeten worden aangedragen van 
andere problemen. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Evaluatiecommissie Wet 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten” 
De ministerraad heeft ingestemd met 
de instelling van een onafhankelijke 
commissie die de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017 gaat evalueren. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan een afspraak uit 
het regeerakkoord om uiterlijk twee 
jaar na de inwerkingtreding van de wet 
op 1 mei 2018 deze te evalueren. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag - “€ 200 miljoen voor 
woonplekken met begeleiding voor 
dak- en thuislozen” 
Het kabinet stelt € 200 miljoen 
beschikbaar voor de aanpak van dak- en 
thuisloosheid in 2020 en 2021. 
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakte 
dit bekend. Aanleiding voor de aanpak 
is de verdubbeling van het aantal dak- 
en thuislozen sinds 2009, die bleek uit 
de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De 
aanpak zal zich met name richten op 
het beschikbaar stellen van extra 
woonplekken met begeleiding voor 
deze doelgroep. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 

 
 
8, 15 en 22 september 2020 
Opleiding Nieuw beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid, 
Utrecht 
 
16 en 17 september 2020 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde Criminaliteit, 
Antwerpen 
 
22 september, 6 en 27 oktober 2020 
Opleiding Integraal toezichthouder 
handhaving,  
Utrecht 
 
24 september en 8 oktober 2020 
Cursus Huisvesting arbeidsmigranten, 
Den Haag 
 
24 september, 1, 8, 29 oktober, 5, 12 
en 13 november 2020 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden,  
Utrecht 
 
30 september en 28 oktober 2020 
Training casusregie voor de aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
29 oktober en 19 november 2020 
Training Casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid,  
Amersfoort 
 
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 
2020 
Opleiding Beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid, 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 start op 8 september 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. 

Agenda. 

 
 
 
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 
2020 
Opleiding bibob coördinator, Utrecht 
 
1, 8 en 15 december 2020 
Cursus Inzicht in de Criminologie, 
Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Waarheidsvinding,  Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en 9 
maart 2021 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
14, 21 en 28 januari 2021 
Cursus Aanpak woonoverlast,  Utrecht 
 
20 en 21 januari 2021 
Congres Ketensamenwerking (ex-) 
gedetineerden, Utrecht 
 
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
8, 15, 22 april, 20 en 27 mei 2021 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
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