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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. 

 
 
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     
 
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid,  
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 – “Evaluatiecommissie 
Wiv: enkele wijzigingen wet 
noodzakelijk” 
De Wet op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 heeft 
gezorgd voor een versterking van de 
waarborgen op het werk van de MIVD 
en AIVD. Wel schiet de wet op een 
aantal punten tekort, concludeert de 
evaluatiecommissie onder leiding van 
Renée Jones-Bos in een rapport dat 
werd aangeboden aan ministers Kajsa 
Ollongren (BZK) en Ank Bijleveld 
(Defensie). Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Overleg justitiële 
samenwerking tussen Nederland, 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
geslaagd” 
Juist in tijden van crisis is het van 
groot belang goed en constructief 
samen te blijven werken binnen het 
Koninkrijk. Recent vergaderden de 
ministers van Justitie Grapperhaus 
(Nederland inclusief Caribisch 
Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie 
(Curaçao) en Richardson (Sint 
Maarten) met elkaar over de justitiële 
samenwerking. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Extra inzet voor 
rechtshulp bij echtscheiding” 
De vernieuwingen in de rechtsbijstand 
beginnen zichtbaar te worden, zo 
schrijft minister Dekker 
(Rechtsbescherming) in een brief aan 
de Tweede Kamer. Zo heeft de 
dienstverlening aan rechtzoekenden 
een impuls gekregen. Verder is het 
beroep dat wordt gedaan op 
gesubsidieerde rechtsbijstand 
gedaald. Dat maakt het mogelijk om 
tot en met 2024 19 miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor 
ondersteuning bij echtscheidingen, 
waar een groot knelpunt ligt voor 
zowel rechtzoekenden als sociaal 
advocaten. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Organisatieproblemen bij 
Landelijke Eenheid aangepakt en 
gemonitord” 
De organisatie van de Landelijke 
Eenheid van de nationale politie moet 
beter op orde. Minister Grapperhaus 
van Justitie en Veiligheid heeft de 
Korpschef gevraagd een 
programmatische aanpak in te zetten. 
Dat wordt zowel intern als extern 
gemonitord op uitvoering en resultaat.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Landelijke agenda 
Suïcidepreventie getekend” 
Recent is de nieuwe Landelijke Agenda 
Suïcidepreventie 2021-2025 
ondertekend door een groot aantal 
organisaties. Het gaat om onder andere 
MIND, het Nederlands Instituut van 
Psychologen (NIP), de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), 
Jeugdzorg Nederland, COC Nederland, 
ProRail, UWV, GGD-GHOR en de VNG. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Nieuwe Actie-agenda 
vakantieparken: doorbouwen op 
successen” 
Op 27 januari 2021 tekende minister 
Ollongren samen met 
vertegenwoordigers uit het veld de 
Actie-agenda vakantieparken 2021-
2022. De agenda heeft als doel om de 
diverse problemen die er op 
vakantieparken spelen verder aan te 
pakken. Het Rijk werkt hierbij nauw 
samen met IPO, VNG, GGD GHOR, 
Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale 
Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger 
des Heils en het Landelijk Informatie- 
en Expertisecentrum (LIEC). Het Rijk 
draagt een bedrag van 1,4 miljoen euro 
bij aan de uitvoering van de Actie-
agenda 2021-2022. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 

 
 
11 en 25 maart 2021 
Cursus huisvesting arbeidsmigranten, 
Den Haag    
 
8, 15, 22 april, 20 en 27 mei 2021 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht    
 
8 en 22 april 2021 

Cursus omgang met woonwagenlocaties,  
Den Haag 
 
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,  
 Utrecht 
 
21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 
10 november 2021 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden,  
Utrecht    
 
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht    
 
14 oktober, 4, 11, 18, 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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