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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. 
 
8 en 22 april 2021 
Cursus omgang met 
woonwagenlocaties, Den Haag 

 
8, 15, 22 april, 20 en 27 mei 2021 
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
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 
 
27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2021  
Opleiding aanpak meervoudige 
problematiek, Utrecht 
 
1, 8, 15, 22 en 23 juni 2021 
Opleiding procesregisseur personen met 
verward gedrag, Utrecht    
 

Cursus omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 

 
In Nederland heeft het overgrote deel van de gemeenten een of 
meerdere woonwagenlocaties. In totaal gaat het om bijna 8.000 
standplaatsen verspreid over ruim 250 woonwagenlocaties. Het 
uitsterfbeleid van woonwagenlocaties dat voorheen door verschillende 
gemeente werd toegepast is sinds 2018 niet meer doorgestaan. 
Gemeenten en woningcorporaties dienen zodoende in overleg met 
woonwagenbewoners te gaan om de behoefte aan standplaatsen te 
inventariseren en de planning van nieuwe standplaatsen op te nemen in 
de woonvisie en te concretiseren door middel van prestatieafspraken. 
Meer informatie over de cursus 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 – “Verbeteringen 
buitengerechtelijke afdoening van 
strafbare feiten voorgesteld” 

Hoge transacties kunnen alleen nog 

tot stand komen na toestemming van 

het gerechtshof. Ook wordt het 

mogelijk om bij strafbeschikking 

voorwaardelijke straffen op te leggen. 

Deze voorstellen en meer staan in het 

conceptwetsvoorstel dat minister 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 

vandaag in internetconsultatie brengt, 

naar aanleiding van de evaluatie van 

de Wet OM-afdoening.  

Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kennis van 
politieagenten verder verbeterd” 

De kennis van agenten in de 

basispolitiezorg, ook wel het ‘blauw 

op straat’ genoemd, is de laatste jaren 

verbeterd. De Inspectie Justitie en 

Veiligheid is in haar rapport positief 

over de kennis van agenten over 

basisbevoegdheden, 

eerstehulpverlening en het besturen 

van een voertuig bij 

noodhulpsituaties. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Campagne ‘Blijf Alert’ 
waarschuwt ondernemers voor fout 
geld” 

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ 
worden ondernemers gewaarschuwd 
voor criminelen die met fout geld 
willen investeren in hun bedrijf. De 
campagne start vandaag en is een 
gezamenlijk initiatief van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, 
diverse brancheorganisaties, VNO-
NCW/MKB-NL en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Het doel is ondernemers alert 
te maken op signalen die wijzen op 
pogingen van criminele inmenging, 
zodat ze malafide investeerders 
sneller herkennen. Ook wordt 
gewezen op ondersteuning van de 
overheid. Lees hier verder. 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 

Den Haag – “Crimineel misbruik via 

legale structuren voorkomen door 

meer informatiedeling overheden” 

Overheden krijgen meer bevoegdheden 

om informatie over mogelijk crimineel 

misbruik van beschikkingen, 

overheidsopdrachten en 

vastgoedtransacties met elkaar te 

delen. Dit om de integriteit van de 

overheid te beschermen tegen 

vermenging van de boven- en 

onderwereld. Dit is de kern van een 

wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet 

Bibob (bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur), dat ministers 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 

en Dekker voor Rechtsbescherming 

indienen bij de Tweede Kamer. 

Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wetsvoorstel ‘Verbod 
zwijgcontracten in de zorg’ naar 
Tweede Kamer” 

Minister De Jonge van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

heeft een wetsvoorstel ingediend bij de 

Tweede Kamer dat regelt dat 

zwijgcontracten over incidenten in de 

jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig 

zijn. Het kabinet wil dat zwijgcontracten 

in de zorg verboden worden. Dit zijn 

overeenkomsten waarin afspraken 

tussen een cliënt en een zorgaanbieder 

staan, die een cliënt verbieden om over 

een incident met anderen te spreken. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Tweede Kamer neemt 
aangepaste Woningwet aan” 

Woningcorporaties krijgen voortaan 

meer mogelijkheden voor het 

verbeteren van de leefbaarheid. Dat 

staat in de wijziging van de Woningwet 

die is aangenomen door de Tweede 

Kamer. Lees hier verder. 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda. 
 
9 juni 2021 
Seminar De Veilige Gemeente, Den Haag 
 
2 en 29 juni 2021 
Cursus Integrale gebiedsgerichte aanpak, 
Den Haag  
 
16, 23, 30 september, 7, 14 oktober 2021 
Opleiding gebiedsgerichte aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht  
 
21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 
10 november 2021 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht    
 
7 oktober en 4 november 2021 
Cursus huisvesting arbeidsmigranten, 
Den Haag    
 
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 
 
2, 9 en 16 december 2021 
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht    
 
20 januari, 3 en 17 februari 2022 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 
20, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 10 
maart 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht     
 
10 februari, 3 maart, 14 april, 12 mei, 9, 
23 juni, 8, 15 september, 13 oktober, 10 
november, 1 en 15 december 2022 
Jaaropleiding integrale aanpak van 
ondermijning, Utrecht     
 
10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2022 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht    
 

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