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Seminar Casus- en procesregie op
leefbaarheid en veiligheid

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

Op 23 september 2021 organiseert RONT Management Consultants in
samenwerking met C3 Group het seminar casus- en procesregie op
leefbaarheid en veiligheid. Op deze dag kunt u opgedane kennis en
ervaringen bij de aanpak van urgente complexe meervoudige
problematiek delen met vakgenoten zodat u van elkaar kunt leren.
Meer informatie over het seminar en deelname vindt u hier.

Agenda.

Training regie op zorg en veiligheid

16, 23, 30 september, 7, 14 oktober
2021
Opleiding gebiedsgerichte aanpak van
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht
21, 28 september en 5 oktober 2021
Cursus Omgang met woonwagenlocaties
in de praktijk, Den Haag
21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en
10 november 2021
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
23 september 2021
Seminar casus- en procesregie op
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht
7 oktober en 4 november 2021
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
13 oktober en 10 november 2021
Training Casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Amersfoort

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.

Agenda.

Nieuws uit het land

14 oktober en 11 november 2021
Training Casusregie op aanpak
ondermijning, Amersfoort

Den Haag – “Kabinet presenteert
aanpak om publieke dienstverlening te
verbeteren”

Het kabinet wil werk maken van betere
publieke dienstverlening. Het heeft
concrete acties voor de komende jaren
vastgelegd in een zogenoemde
overheidsbrede werkagenda. Het
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021 vertrouwen in de overheid is zowel
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
maatschappelijk, politiek en bestuurlijk
onderwerp van discussie. Dat vraagt om
4, 11, 18, 24 november, 9 december 2022 verstevigde publieke dienstverlening.
Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en
Lees hier verder.
jeugdgroepen, Utrecht
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

11, 25 november en 9 december 2021
Cursus Integrale persoonsgerichte
aanpak, Den Haag
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
7, 14, 21 april, 19 mei en 2 juni 2022
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
25 januari en 1 februari 2022
Cursus Integrale gebiedsgerichte aanpak,
Den Haag

Den Haag – “Verplichte risicoanalyse
integriteit bij benoeming nieuwe
wethouders”
De ministerraad heeft op voorstel van
minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd
met een nota van wijziging op het
wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en
functioneren decentraal bestuur’ voor
een risicoanalyse integriteit
voorafgaand aan de benoeming van
wethouders. Het doel van deze
preventieve toets is dat mogelijke
risico’s en kwetsbaarheden in beeld
worden gebracht en eventuele
beheersmaatregelen kunnen worden
afgesproken. Lees hier verder.
Den Haag – “Woning dicht na
beschieting of geweld”
Beschieting van een woning, het
gebruik van ernstig geweld in een
woonwijk, of het aantreffen van een
wapen achter de voordeur. Bij ernstig
geweld als gevolg van georganiseerde
en ondermijnende criminaliteit moeten
burgemeesters de bevoegdheid hebben
om een woning te sluiten als de
openbare orde rond het pand is of
dreigt te worden verstoord.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag – “Straf doodslag omhoog”
De maximale gevangenisstraf voor
doodslag gaat omhoog van 15 naar 25
jaar. Daarmee komt die straf weer in
redelijke verhouding te staan met de
maximale gevangenisstraf voor moord
(30 jaar), als alternatief voor de
levenslange gevangenisstraf.
Lees hier verder.
Den Haag – “Nieuw Wetboek van
Strafvordering beproefd in de
praktijk”
Het wetsvoorstel voor het nieuwe
Wetboek van Strafvordering is
recentelijk voor advies naar de Raad
van State gestuurd. Het bestaande
wetboek is bijna honderd jaar oud en
is toe aan integrale vernieuwing.
Organisaties in de strafrechtspraktijk,
willen graag alvast enkele onderdelen
van het nieuwe wetboek beproeven in
de praktijk. Lees hier verder.
Stijging meldingen van discriminatie
in 2020, kabinet neemt extra
maatregelen
Het aantal meldingen over
discriminatie is gestegen in 2020. Bij
de politie gaat het om een toename
van 12 procent en bij de
antidiscriminatievoorzieningen gaat
het om een toename van 25 procent
ten opzichte van vorig jaar.
Lees hier verder.
Den Haag – “Direct verbod op
antidemocratische organisaties
mogelijk”
De Nederlandse democratische
rechtsorde is geen
vanzelfsprekendheid. Het kabinet
werkt daarom voortdurend aan het
weerbaar maken van onze
samenleving tegen radicale
antidemocratische krachten als
extremistische organisaties en
criminele bendes. Lees hier verder.

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

