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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. 
 
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 ex-
gedetineerden, 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 
 

Seminar Casus- en procesregie op 
leefbaarheid en veiligheid 

 
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. 

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 – “Wetsvoorstel wettelijke 
grondslag voor verwerking 
persoonsgegevens NCTV naar Raad 
van State” 

In het kader van de bestrijding van 

terrorisme en de bescherming van de 

nationale veiligheid kan het 

noodzakelijk zijn om (bijzondere) 

persoonsgegevens te verwerken door 

de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV). Zoals minister Grapperhaus 

van Justitie en Veiligheid eerder heeft 

geconstateerd moet voor twee taken 

de grondslag voor de verwerking van 

persoonsgegevens verstevigd worden 

door een wet. Lees hier verder. 

 
Lelystad – “Advies locatie Lelystad als 
alternatief voor rechtbank-locatie 
“de Bunker” 

Een adviescommissie ingesteld door 

de Raad van de rechtspraak heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 

geadviseerd de bouw van een hoog 

beveiligde zittingslocatie (HBZ) ten 

noorden van de grote rivieren op een 

locatie in Lelystad nader te 

onderzoeken als alternatief voor de 

Bunker in Osdorp die op termijn 

gesloten wordt. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Snel ingrijpen 
noodzakelijk voor passend thuis met 
ondersteuning voor 
aandachtsgroepen” 

Er moet dringend een oplossing 

komen voor de huisvesting van 

kwetsbare ouderen, statushouders, 

GGZ-patiënten, dak- en thuislozen, 

vrouwen in de vrouwenopvang. Zij 

komen steeds vaker in sociale nood 

door een gebrek aan een thuis.  

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Douane: verbreding en 
versterking anti-corruptiebeleid 
noodzakelijk en urgent” 

Criminelen passen hun manier van 

werken razendsnel en voortdurend aan 

terwijl de Douane daar nog niet 

voldoende op ingericht is. Daarom is 

een versterking en verbreding van de 

anti-corruptie aanpak van de Douane 

noodzakelijk en urgent.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Ondersteuning voor 
gemeenten bij transformatie 
vakantieparken” 

Het nieuwe Expert- en aanjaagteam 

Transformatie Vakantieparken helpt 

gemeenten om niet-vitale 

vakantieparken (deels) een 

woonbestemming te geven. In 

verschillende regio’s is dit interessant 

omdat toeristische verhuur te weinig 

oplevert en parken door de druk op de 

woningmarkt een steeds permanentere 

bewoning krijgen. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Strafrechtelijke aanpak 
intimidatie door delen 
persoonsgegevens” 

Het delen van privégegevens om 

iemand te intimideren moet 

strafrechtelijk kunnen worden 

aangepakt. Doxing, waaronder het 

verspreiden van identificerende 

persoonsgegevens om iemand angst 

aan te jagen, heeft mede door de 

opkomst van internet en social media 

een vlucht genomen. Daarom heeft 

minister Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid een wetsvoorstel in 

consultatie gebracht om deze vorm van 

intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen 

pakken. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 
 

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

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 
 

4, 11, 18, 24 november, 9 december 2022 
Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en 
jeugdgroepen, Utrecht 
 

11, 25 november en 9 december 2021 
Cursus Integrale persoonsgerichte 
aanpak, Den Haag 
 

16, 23 november, 2 en 7 december 2021 
Opleiding regisseur in veiligheid, 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    
 

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  
 

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