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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. 

 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/omgang-met-woonwagenlocaties-in-de-praktijk-2021/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/omgang-met-woonwagenlocaties-in-de-praktijk-2021/
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
https://rontmanagementconsultants.nl/minisymposium-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/minisymposium-casus-en-procesregie/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/huisvesting-arbeidsmigranten-2020/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/seminar-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den Haag – “Versterkte aanpak van 
doorverkoop gestolen spullen” 

Inbraken, overvallen en straatroven 

hebben een flinke impact op 

slachtoffers. Ook andere 

vermogensdelicten zorgen voor veel 

schade bij getroffenen. Door het 

kopen, bezitten of verkopen van die 

gestolen goederen moeilijker te 

maken (ook wel heling genoemd), 

wordt het minder aantrekkelijk voor 

criminelen om deze misdrijven te 

plegen. Daarom wordt het Digitaal 

opkopersregister (DOR) verplicht voor 

alle opkopers en handelaren.  

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. Lees hier verder. 

 

Den Haag – “Eerste helft 2021: 
50.000 kilo cocaïne met bestemming 
Nederland onderschept” 

De Douane en internationale 

opsporingsinstanties hebben in de 

eerste helft van 2021 ruim 50.000 kilo 

drugs bestemd voor Nederlandse 

havens onderschept en in beslag 

genomen. Nederlandse douaniers 

namen hiervan in de zeehavens en op 

de luchthavens ruim 22.400 kilo 

cocaïne in beslag. Ruim 28.000 kilo 

cocaïne bestemd voor Nederland 

werd door buitenlandse 

douanediensten in beslag genomen. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Campagne tegen 
ongewenst gedrag” 

Om jongeren te motiveren een gesprek 

te voeren over seksuele wensen en 

grenzen en zo ongewenst gedrag te 

voorkomen, lanceert het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport, in 

samenwerking met Sense, een 

campagne. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Minister Grapperhaus 
tekent verdragen met VAE over 
aanpak criminaliteit” 

Nederland en de Verenigde Arabische 

Emiraten (VAE) voeren de strijd tegen 

internationaal georganiseerde 

criminaliteit op. Minister Grapperhaus 

van Justitie en Veiligheid en de minister 

van Justitie van de VAE, Zijne 

Excellentie Sultan Saeed al Badi hebben 

in Abu Dhabi twee bilaterale verdragen  

ondertekend over wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken en uitlevering.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Verzoek aan OVV 
onderzoek beveiligingssituaties” 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid 

(OVV) is door minister van Justitie en 

Veiligheid Grapperhaus gevraagd in een 

onderzoek na te gaan welke lessen 

getrokken kunnen worden uit de 

beveiligingssituaties van de broer, de 

toenmalig advocaat en de 

vertrouwenspersoon van de 

kroongetuige in het Marengoproces.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Gemeenten en 
maatschappelijke organisaties 
bereiken meer kinderen in armoede” 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren 

meer kinderen bereikt met hun beleid 

om kinderarmoede terug te 

dringen. 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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