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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. 
 
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   
 
 10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2022 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht  
  

Cursus Integrale persoonsgerichte 
gerichte aanpak 

 
Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en 
ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is 
voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt 
zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het 
moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische 
problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, 
geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale 
uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te 
bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen 
van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet 
hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan 
alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak 
van de complexe meervoudige problematiek door betrokken 
organisaties en professionals. Op 11, 25 november en 9 december 2021 
organiseert het Haags Congres Bureau (HCB) de cursus Integrale 
persoonsgerichte aanpak bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) 
in Den Haag. Tijdens de cursus leert u hoe u de samenwerking tussen 
betrokken organisaties en professionals organiseert en regisseert bij de 
aanpak van urgente complexe meervoudige problematiek.  
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de 
cursus Integrale persoonsgerichte aanpak vindt u hier. 
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 Opleiding regisseur in veiligheid 

 
 

Als regisseur heeft u te maken met urgente complexe 
veiligheidsproblematiek 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 (kunnen) 
maken in complexe veiligheidsproblematiek 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 regisseur de taak om de 
samenwerking tussen de betrokken veiligheidsprofessionals en 
organisaties te organiseren en regisseren om te komen tot een 
doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek. 
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseert in 
samenwerking met RONT Management Consultants op 7, 14, 21 en 28 
juni 2022 de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding bestaat uit 
een mix van theorie (kennis over regie), voorbeelden uit de praktijk 
(casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), 
vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken 
om efficiënt regie te voeren en hulpmiddelen om effectief samen te 
werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot 
het gewenste resultaat leidt. Tijdens de opleiding heeft u de 
gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met uw 
vakgenoten zodat u van elkaar kunt leren. 
 
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de 
opleiding regisseur in veiligheid vindt u hier. 
 

 

 

 

 

 

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 
 
19 mei, 2 en 16 juni 2022 
Seminarreeks Veiligheid, recht en bestuur 
2022 - Burgers en veiligheid, Den Haag  
 
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 
 
10 juni en 1 juli 2022 
Training procesregie voor de aanpak van 
ondermijning, Amersfoort  
 
10 juni, 17 juni en 24 juni 2022  
Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen en 
kwetsbare gebieden, Den Haag  
 
15 juni 2022 
Verdiepingstraining casus- en procesregie 
op zorg en veiligheid, Amersfoort  
 
6 en 20 september 2022  
Training Casus- en procesregie op zorg en 
veiligheid, Amersfoort  
 
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, 24 november 2022 
Opleiding bibob coördinator, Utrecht 
 

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

 

http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
https://rontmanagementconsultants.nl/opleiding-regisseur-in-veiligheid/
https://rontmanagementconsultants.nl/opleiding-regisseur-in-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.haagscongresbureau.nl/event/veiligheid-recht-en-bestuur-2022-burgers-en-veiligheid/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/veiligheid-recht-en-bestuur-2022-burgers-en-veiligheid/
https://www.sbo.nl/veiligheid/sluitende-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
https://www.sbo.nl/veiligheid/sluitende-aanpak-personen-met-verward-gedrag/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/integrale-persoonsgerichte-aanpak-2021/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/integrale-persoonsgerichte-aanpak-2021/
https://rontmanagementconsultants.nl/opleiding-regisseur-in-veiligheid/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-procesregie-ondermijning/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-procesregie-ondermijning/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/
https://rontmanagementconsultants.nl/verdiepingstraining-casus-en-procesregie/#:~:text=De%20training%20%22Casus-%20en%20Procesregie%E2%80%9D%20is%20een%20training,kunt%20omgaan%20met%20de%20ingewikkeldheid%20van%20je%20rol.
https://rontmanagementconsultants.nl/verdiepingstraining-casus-en-procesregie/#:~:text=De%20training%20%22Casus-%20en%20Procesregie%E2%80%9D%20is%20een%20training,kunt%20omgaan%20met%20de%20ingewikkeldheid%20van%20je%20rol.
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
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/
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

