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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. 

 
 
1, 8 en 15 december 2020 
Cursus Inzicht in de Criminologie, 
Utrecht    
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht    
 
5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en 
9 maart 2021 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht     
 
9 februari, 2 maart, 3 april, 11 mei, 8, 
24 juni, 7, 14 september, 12 oktober, 9, 
30 november en 14 december 2021 
Jaaropleiding integrale aanpak van 
ondermijning, Utrecht     
 

Jaaropleiding integrale aanpak ondermijning 

 
De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in ieder 
veiligheidsplan met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is 
ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. 
Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo 
complex. Maar hoe pak je ondermijning aan? Voor een succesvolle 
uitvoering van de aanpak is regievoering en een goede informatiepositie 
cruciaal. Jij moet erop toezien dat de betrokken veiligheidspartners een 
plan van aanpak opstellen, de uitvoering en voortgang bewaken en 
ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt. De jaaropleiding Integrale 
aanpak ondermijning geeft je hiervoor de inzichten en handvatten.  
Meer informatie over de jaaropleiding en deelname vindt u hier. 
 

Training regie op zorg en veiligheid 

 
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 – “Uitbreiding proef met 
buurtrechter om recht toegankelijker 
te maken” 
De proef met buurtrechters – waar je 
op een laagdrempelige manier je 
probleem kunt voorleggen – wordt 
uitgebreid. Op basis van de 
experimentenwet die volgend jaar 
ingaat, geven we mensen die een zaak 
aanmelden een steuntje in de rug – 
door de tegenpartij te verplichten 
mee te werken. Lees hier verder. 
 
 
Den Haag - “Meer mogelijkheden 
voor afpakken crimineel vermogen” 
Minister Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid vergroot de mogelijkheden 
voor afpakken van crimineel 
vermogen. Hij werkt aan een 
wetsvoorstel, waardoor het mogelijk 
wordt om crimineel geld en zaken 
afkomstig van een misdrijf af te 
pakken zonder voorafgaande 
veroordeling voor een strafbaar feit. 
Het maakt niet uit op wiens naam het 
object staat, of dat de eigenaar 
onbekend is. Voor confiscatie door de 
overheid is alleen van belang dat het 
Openbaar Ministerie (OM) bij de 
rechter aannemelijk kan maken dat 
het afkomstig is van een misdrijf. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Toezichthouder tegen 
kinderporno en terroristisch 
materiaal online” 
Er komt een toezichthouder in de 
bestrijding van kinderpornografisch 
en terroristisch (beeld)materiaal op 
het internet. Minister Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid werkt al 
langer aan een bestuursrechtelijke 
aanpak van foute en lakse 
internetbedrijven die niet snel genoeg 
beeldmateriaal van seksueel 
kindermisbruik van hun servers 
verwijderen, nadat ze een melding 
hierover hebben gekregen.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Verplicht landelijk 
inkoopregister tegen heling” 
Heling (het kopen, bezitten of verkopen 
van gestolen goederen) kan alleen 
plaatsvinden door misdrijven te plegen. 
Spullen worden gestolen door 
bijvoorbeeld het plegen van inbraken, 
overvallen of straatroven. Dit heeft een 
enorme impact op de slachtoffers en 
moet stevig aangepakt worden. Daarom 
wordt het nu voor alle opkopers en 
handelaren onder meer verplicht om 
tweedehands goederen en de personen 
die deze goederen aanbieden, in te 
voeren in het Digitaal Opkopersregister. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kabinet gaat mensen met 
problematische schulden sneller en 
beter helpen” 
Om mensen met problematische 
schulden sneller en beter te helpen, 
neemt het kabinet maatregelen. Zo 
krijgen schuldeisers een deadline om te 
reageren op een voorstel van een 
schuldhulpverlener om er in goed 
overleg met de schuldenaar uit te 
komen. Daarnaast wordt de drempel 
lager voor mensen met schulden om 
sneller (opnieuw) toegang krijgen tot de 
wettelijke schuldsanering. Door de 
verwachte toename van schulden en 
armoede als gevolg van de coronacrisis 
is de urgentie extra hoog. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wat kan mij helpen” 
Een jaar geleden is de meerjaren 
campagne ‘Wat kan mij helpen’ van 
start gegaan. Met deze campagne wil 
het ministerie van Justitie en Veiligheid 
mensen die tegen hun wil seks met een 
bekende hebben gehad, motiveren zo 
snel mogelijk professionele hulp te 
zoeken. Recent ging de Internationale 
Dag tegen Geweld tegen Vrouwen de 
campagne het tweede jaar in.  
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 

 
 
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht    
 
11 en 25 maart 2021 
Cursus huisvesting arbeidsmigranten, 
Den Haag    
 
8, 15, 22 april, 20 en 27 mei 2021 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht    
 
1, 8, 15, 22 en 23 juni 2021 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht    
 
20 april en 18 mei 2021 
Training casusregie voor de aanpak van 
ondermijning, Utrecht    
 
6 mei en 3 juni 2021 
Training Casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid    
 
21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 
en 10 november 2021 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht    
 
14 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 
2021 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht    
 
14 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 
2021 
Opleiding bibob coördinator, Utrecht 

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