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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    
 

Seminar De Veilige Gemeente 

 
Op 9 juni 2021 vindt het seminar De Veilige Gemeente plaats van het 
Haags Congres Bureau over de preventieve aanpak van ondermijnende 
georganiseerde criminaliteit. Meer informatie over het programma, de 
sprekers 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 – “Dreigingsbeeld NCTV: 
Aanslag in Nederland voorstelbaar, 
geen aanwijzingen voorbereiding 
aanslag” 

Er zijn op dit moment in Nederland 

personen die radicaliseren of sterk 

geradicaliseerd zijn en een dreiging 

(kunnen) vormen op de nationale 

veiligheid. Momenteel zijn er geen 

aanwijzingen dat personen in 

Nederland een aanslag voorbereiden. 

Wel is het voorstelbaar dat een 

eenling overgaat tot het plegen van 

aanslag. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “VWS steunt tientallen 
landelijke initiatieven voor jeugd in 
coronatijd” 

Met het Steunpakket Welzijn Jeugd 

steunt het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

tientallen landelijke initiatieven die 

aansluiten bij de behoeften van 

jongeren op het gebied van hun 

sociaal en mentaal welzijn in 

coronatijd. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Verdachten voortaan 
verplicht aanwezig in rechtszaal” 

Slachtoffers of nabestaanden moeten 

de kans hebben om een verdachte te 

vertellen wat het misdrijf bij hen heeft 

aangericht. Verdachten van ernstige 

zeden- en geweldsmisdrijven moeten 

daarom verplicht aanwezig zijn op de 

zitting en bij de uitspraak in hun 

strafzaak. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Kabinet stelt ruim € 600 
miljoen extra beschikbaar voor 
jeugdzorg” 

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 

miljoen beschikbaar aan gemeenten 

voor het oplossen van de acute 

problematiek in de jeugdzorg. Die 

afspraak hebben het kabinet en de 

VNG gemaakt. Lees hier verder. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Startschot Taskforce Onze 
hulpverleners veilig” 

Met een actieprogramma wil de 

Taskforce geweld en mishandeling van 

hulpverleners terugdringen en 

Nederlanders ervan doordringen dat 

agressief gedrag richting hulpverleners 

nooit wordt getolereerd.  

Lees hier verder. 

 
Bonaire – “Veiligheid kinderen in 
Caribisch Nederland beter geregeld” 

De veiligheid van kinderen staat altijd 

voorop. Juist binnen een gezin. Dat 

moet duidelijk zijn, zowel in Europees 

Nederland als in Caribisch Nederland. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Nieuwe Wetboek van 
Strafvordering voor advies naar Raad 
van State” 

In het Wetboek van Strafvordering 

staan de spelregels voor de opsporing, 

vervolging en berechting van strafbare 

feiten. Het wetboek is van wezenlijk 

belang voor het goed functioneren van 

de rechtstaat en biedt de noodzakelijke 

basis voor zowel criminaliteits-

bestrijding als rechtsbescherming van 

burgers. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Versteviging van de 
onafhankelijke positie van 
deurwaarders” 

Deurwaarders doen belangrijk werk 

voor onze rechtsstaat. Ze zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat uitspraken van 

rechters uitgevoerd worden, 

zodat mensen die in hun recht staan 

ook echt hun recht krijgen. 

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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