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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. 
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  
 
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      

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 – “Seksueel geweld sneller 
en vaker aangepakt” 

Door modernisering van wetgeving 

worden meer strafzaken over 

verkrachting, online seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en 

seksuele intimidatie verwacht. 

Minister Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid brengt met zijn 

wetsvoorstel seksuele misdrijven het 

strafrecht meer in overeenstemming 

met de veranderde maatschappelijke 

normen en digitale ontwikkelingen. 

Hierdoor zullen vooral aangiftes voor 

verkrachting en online-zaken zoals 

sexchatting sneller en vaker worden 

opgepakt. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Grapperhaus maakt 
Europese afspraken in aanpak 
ondermijning” 

De internationale handel in illegale 

verdovende middelen vormt de 

grootste criminele markt en levert 

miljarden aan crimineel vermogen op. 

Het ondermijnt de Nederlandse 

samenleving, rechtstaat en economie 

en ook die van andere landen. Hier 

zitten nietsontziende internationale 

erkende criminele organisaties achter. 

Een succesvolle aanpak daarvan 

vereist een aanpak van de hele 

overheid en maatschappelijke 

partners met preventieve en 

repressieve maatregelen in 

Nederland, maar ook stevige 

samenwerkingsafspraken met andere 

landen. Lees hier verder. 

 
Maastricht – “Vernieuwende aanpak 
om kwetsbare jongeren een kans te 
geven” 

In de voormalige kazerne van de 

Marechaussee (KMar) aan de 

Scharnerweg komen 30 woonplekken 

om kwetsbare jonge mensen in 

Maastricht betere kansen te geven.  

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Meer hoogbeveiligde 
faciliteiten en strenge regimes voor 
zware criminelen” 

De aanpak van georganiseerde 

criminaliteit leidt tot een toename van 

arrestaties van een ‘buitencategorie’ 

van personen verdacht van zware 

criminaliteit. Nederland krijgt in de 

toekomst daarom in totaal vier justitiële 

complexen (Lelystad, Schiphol, 

Vlissingen en Vught), waarmee een 

dekkend netwerk ontstaat van 

hoogbeveiligde voorzieningen waar de 

zware, vluchtgevaarlijke criminelen van 

ons land kunnen worden gedetineerd 

én berecht. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Strafuitsluiting voor 
verblijf hulpverleners en journalisten in 
terroristisch gebied” 

De Nederlandse en Europese 

samenleving moet beschermd worden 

tegen het gevaar van terugkeerders uit 

door terroristische organisaties 

gecontroleerde gebieden. Verblijf daar 

gaat in veel gevallen gepaard met 

(desnoods gedwongen) vereenzelviging 

met het gedachtengoed van de 

organisaties die daar de dienst 

uitmaken. Daarom is op dit moment 

een wetsvoorstel aanhangig bij de 

Eerste Kamer waarin dat verblijf 

strafbaar wordt gesteld.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Nieuwe wetten op 
veiligheid per 1 januari 2022” 

Welke belangrijke wet- en regelgeving 

is vanaf 1 januari 2022 van kracht? 

Hieronder is een overzicht te vinden 

van de belangrijkste wetten op het 

terrein van veiligheid die in werking 

treden. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 
 

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 
 
2, 16 en 30 juni 2022 
Cursus Integrale persoonsgerichte 
aanpak, Den Haag 
 
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’ 
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