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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 – “Bijna 7 miljoen euro 
voor aanpak ondermijnende 
criminaliteit in mainports” 

De aanpak van georganiseerde 

ondermijnende criminaliteit in twee 

van onze internationaal belangrijke 

mainports – de Rotterdamse haven en 

luchthaven Schiphol – wordt dit jaar 

met bijna 7 miljoen euro extra 

versterkt. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Blokhuis verbiedt 
designerdrug 3-MMC onder 
Opiumwet” 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaat 

de designerdrug 3-MMC verbieden 

door het op Lijst II van de Opiumwet 

te plaatsen. Dat heeft hij samen met 

minister Grapperhaus (J&V) besloten. 

Hierdoor wordt de eenvoudige 

beschikbaarheid van 3-MMC 

tegengegaan en wordt een signaal 

afgegeven over de gezondheids-

risico’s. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Meer maatregelen voor 
huisvesting van aandachtsgroepen 
nodig” 

Minister Ollongren (BZK) wil dat er 

meer passende huisvesting komt om 

de aandachtsgroepen op de 

woningmarkt te helpen. Het gaat 

onder meer om dak- en thuisloze 

mensen, arbeidsmigranten, 

statushouders, ouderen met een 

zorgvraag en andere spoedzoekers. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Grapperhaus: lering 
trekken uit evaluatie tramaanslag” 

Op 18 maart 2019 werd Nederland 

opgeschrikt door een aanslag in een 

tram in Utrecht. Er vielen vier 

dodelijke slachtoffers, meerdere 

personen raakten (zwaar)gewond of 

waren getuige van deze 

buitengewoon traumatiserende 

gebeurtenis. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Standplaatsen 
woonwagens: gemeenten ontwikkelen 
beleid, aantallen blijven nog gelijk” 

Het aantal standplaatsen voor 

woonwagens is met ruim 8.800 de 

afgelopen twee jaar vrijwel gelijk 

gebleven. Wel zijn meer gemeenten 

bezig met de in 2018 afgesproken inzet 

om met het lokale woonbeleid te 

zorgen voor voldoende standplaatsen. 

De komende twee jaar verwachten zij 

met ongeveer 150 extra standplaatsen 

te komen. Voor de aanpak van 

knelpunten in gemeenten komt het Rijk 

met een nieuw ondersteunings-

programma. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Geweldgebruik 
opsporingsambtenaren beoordeeld 
volgens nieuw wettelijk kader” 

In het Wetboek van Strafrecht komt 

een apart delict te staan voor 

opsporingsambtenaren die schuldig zijn 

aan het schenden van de gewelds-

instructie, met lichamelijk letsel of de 

dood tot gevolg. Lees hier verder. 

 
Den Haag- “Ouders meer aanspreken 
op voorkomen van strafbaar gedrag 
kinderen” 

De verantwoordelijkheid om jongeren 

op het rechte pad te houden ligt in de 

eerste plaats  bij de ouders. De 

opvoeding is cruciaal bij het voorkomen 

van strafbaar gedrag van kinderen. 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) 

heeft de mogelijkheden verkend om 

ouders die op dit punt tekortschieten, 

meer aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid: betere 

opvoedingsondersteuning voor ouders 

die meewerken en dwangmaatregelen 

voor ouders die zich afzijdig houden.  

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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