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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. 
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  

 

18 november 2021 Seminar De Veilige 

Gemeente, Den Haag  

 

2 en 16 december 2021 Cursus 

huisvesting arbeidsmigranten,  

Den Haag  

 

2, 9 en 16 december 2021 Cursus Inzicht 

in Criminologie, Utrecht  

 

18 januari en 15 februari 2022 Training 

Casus- en procesregie op zorg en 

veiligheid, Amersfoort   
 

20 januari, 3 en 17 februari 2022  

Cursus Waarheidsvinding, Utrecht  
 

Training casus- en procesregie op 
zorg en veiligheid 

 
Als casus- of procesregisseur heeft u te maken met urgente complexe 

meervoudige problematiek die kan leiden tot onveiligheid en 

maatschappelijke onrust. De casuïstiek varieert van risicojongeren, multi-

probleemgezinnen, veelplegers, personen met verward gedrag tot 

criminele ondermijnende netwerken. Om het verschil te maken in 

complexe problematiek volstaat het niet om slechts één of enkele 

onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale 

multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken 

professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante 

leefgebieden. Aan u als casus- en procesregisseur de taak om de 

samenwerking tussen de betrokken professionals en organisaties te 

organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak 

van de complexe meervoudige problematiek. 

Op 18 januari en 15 februari 2022 vindt de training casus- en procesregie 

op zorg en veiligheid plaats. De training bestaat uit een mix van theorie 

(kennis over casus- en procesregie), voorbeelden uit de praktijk 

(casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), 

vaardigheden (trainen van competenties om te regisseren) en 

gereedschap (instrumenten en methodieken om efficiënt te overleggen 

en samen te werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die 

werkt en tot het gewenste resultaat leidt.  

Meer informatie over het programma en deelname aan de training 

casus- en procesregie op zorg en veiligheid vindt u hier. 
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Den Haag – “Sneller hulp bij 
hypotheekachterstand en 
gemeentelijke belastingschuld” 

Demissionair staatssecretaris Dennis 

Wiersma (SZW) maakt een proef 

mogelijk waarbij gemeenten en 

hypotheekverstrekkers mensen met 

betalingsachterstanden sneller hulp 

kunnen bieden. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Nieuwe instrumenten 
voor afpakken crimineel vermogen” 

In de strijd tegen ondermijnende 

criminaliteit komen meer 

mogelijkheden voor het afpakken van 

crimineel vermogen. Minister 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 

heeft het conceptwetsvoorstel 

strafrechtelijke aanpak ondermijning 

II in consultatie laten gaan, dat 

nieuwe instrumenten geeft om het 

criminele bedrijfsproces te verstoren.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Intensivering van 
maatregelen tegen voetbalgeweld” 

Voetbalgeweld en overlast in en rond 

stadions worden harder aangepakt. 

Minister Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid heeft met de KNVB, 

directeuren van de clubs, 

burgemeesters met betaald 

voetbalclubs in hun gemeente, de 

politie en het Openbaar Ministerie 

(OM) hierover afspraken gemaakt. 

Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Grapperhaus kondigt 
urgente maatregelen en verdiepend 
onderzoek naar Werken Onder 
Dekmantel bij de politie aan” 

De commissie Brouwer heeft de 

afgelopen maanden onderzoek 

gedaan naar de werkwijze van het 

team Werken Onder Dekmantel 

(WOD) van de Landelijke Eenheid van 

de politie. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Eerste Kamer stemt in 
met maatregelen versterking aanpak 
ondermijning” 

De Eerst Kamer heeft ingestemd met 

het wetsvoorstel strafrechtelijke 

aanpak ondermijnende criminaliteit van 

minister Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid. Door het wetsvoorstel 

krijgen politie en Openbaar Ministerie 

(OM) meer mogelijkheden om het 

bedrijfsproces van criminelen te 

verstoren. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Wetsvoorstel wettelijke 
grondslag voor verwerking 
persoonsgegevens NCTV naar Tweede 
kamer” 

Op voordracht van minister van Justitie 

en Veiligheid Grapperhaus heeft de 

ministerraad ingestemd met het 

wetsvoorstel verwerking 

persoonsgegevens coördinatie en 

analyse terrorismebestrijding en 

nationale veiligheid. Het voorstel is naar 

de Tweede Kamer gestuurd voor 

inhoudelijke behandeling. Deze wet 

verankert enkele taken van de 

Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid. 

Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Verdere versterking 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
integriteit van de Rechtspraak” 

Om de onafhankelijkheid, 

onpartijdigheid en integriteit van de 

Nederlandse rechtspraak verder te 

versterken, doet minister Dekker 

(Rechtsbescherming) samen met 

minister Ollongren (BZK) een aantal 

voorstellen om o.a. wettelijk te 

verbieden dat rechters een functie 

bekleden in de landelijke politiek en om 

financiële belangenverstrengeling bij 

rechters te voorkomen. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 
20, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 10 

maart  
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht  
 

25 januari en 1 februari 2022 
Cursus Integrale gebiedsgerichte aanpak,  
Den Haag  
 

27 januari, 3 februari en 17 februari 
2022  
Cursus Omgang met woonwagenlocaties 
in de praktijk, Den Haag  
 

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  
 

10, 17, 24, 31 maart en 7 april 
2022 Opleiding gebiedsgerichte aanpak 
van leefbaarheid en veiligheid, Utrecht  
 

7, 14, 21 april, 19 mei en 2 juni 
2022 Opleiding wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

31 mei, 7, 14, 21 en 22 juni 
2022 Opleiding sluitende aanpak 
personen met verward gedrag, Utrecht  
 

7, 14, 21 en 28 juni 2022  
Opleiding regisseur in veiligheid, Utrecht  
 

22, 29 september, 6, 13 oktober, 3, 10 en 
11 november 2022 Opleiding coördinator 
nazorg ex-gedetineerden, Utrecht 
 
13 oktober, 3, 10, 17, 24 november en 1 
december 2022 Opleiding 
beleidsmedewerker Openbare Orde en 
Veiligheid, Utrecht 
 
13 oktober, 3, 10, 17 en 24 november 
2022 Opleiding bibob coördinator, 
Utrecht 

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

 

https://hetveiligheidshuis.com/sneller-hulp-bij-hypotheekachterstand-en-gemeentelijke-belastingschuld/
https://hetveiligheidshuis.com/nieuwe-instrumenten-voor-afpakken-crimineel-vermogen/
https://hetveiligheidshuis.com/intensivering-van-maatregelen-tegen-voetbalgeweld/
https://hetveiligheidshuis.com/grapperhaus-kondigt-urgente-maatregelen-en-verdiepend-onderzoek-naar-werken-onder-dekmantel-bij-de-politie-aan/
http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
https://hetveiligheidshuis.com/eerste-kamer-stemt-in-met-maatregelen-versterking-aanpak-ondermijning/
https://hetveiligheidshuis.com/wetsvoorstel-wettelijke-grondslag-voor-verwerking-persoonsgegevens-nctv-naar-tweede-kamer/
https://hetveiligheidshuis.com/verdere-versterking-onafhankelijkheid-onpartijdigheid-en-integriteit-van-de-rechtspraak/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
http://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/integrale-gebiedsgerichte-aanpak-2021/
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/jaaropleiding-integrale-aanpak-ondermijning/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/jaaropleiding-integrale-aanpak-ondermijning/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.sbo.nl/overheid/wijk-gebiedsmanager/
https://www.sbo.nl/veiligheid/sluitende-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
https://www.sbo.nl/veiligheid/sluitende-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
https://rontmanagementconsultants.nl/opleiding-regisseur-in-veiligheid/
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
https://www.sbo.nl/veiligheid/coordinator-nazorg-ex-gedetineerden/
http://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
http://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
http://www.sbo.nl/veiligheid/openbareorde/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-bibob-coordinator/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://www.hetveiligheidshuis.com/
http://blog.koningjezus.info/wp-content/uploads/2010/01/3588_wereldbol2.jpg

