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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. 
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  
 
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  
 
27 juni 2022 
Webinar aanpak voetbal gerelateerde 
incidenten 
 
28 juni 2022 
Webinar aanpak ondermijning 
 
29 augustus 2022 
Webinar generieke OOV aanpak 
 

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 6 en 20 september 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. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld aanpakken door 
actieplan en maatschappelijk 
gesprek” 

Ministers Dijkgraaf (OCW) en Van 

Gennip (SZW) komen met voorstellen 

voor de cultuurverandering die 

noodzakelijk is om de problematiek 

van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel geweld in de 

samenleving aan te pakken.  

Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Opvragen 
politiegegevens standaard bij VOG 
voor specifieke beroepen” 

Vanaf 1 juli worden voor bepaalde 

werkgevers en functies bij de 

beoordeling van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) ook standaard 

gegevens van de politie geraadpleegd. 

Deze zogenoemde VOG 

politiegegevens wordt alleen ingezet 

voor beroepen waarbij een hoge mate 

van integriteit is vereist. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Landelijke Eenheid van 
de politie wordt hervormd” 

De Landelijke Eenheid van de politie 

zal worden omgevormd tot twee 

eenheden. Eén gericht op landelijke 

operaties en expertise en één voor 

landelijke opsporing. Daarnaast 

worden er maatregelen genomen om 

de werkcultuur en leiderschap binnen 

de organisatie structureel te 

veranderen. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Extra maatregelen voor 
meer persveiligheid” 

De persvrijheid in Nederland staat 

onder druk. Intimidatie, geweld en 

bedreiging zorgen ervoor dat 

journalisten in hun werk worden 

belemmerd. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 
 

 

Den Haag – “Vernieuwd 
samenwerkingsverband NSOC in 
aanpak georganiseerde misdaad” 

Met een koerswijziging gaat het 

Multidisciplinair Interventie Team (MIT) 

verder in de strijd tegen georganiseerde 

criminaliteit onder de naam Nationale 

Samenwerking tegen Ondermijnende 

Criminaliteit. Lees hier verder. 

 

Den Haag – “Kabinet presenteert 
vernieuwde aanpak dakloosheid: 
wonen eerst” 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), 

minister De Jonge (BZK/VRO) en 

minister Schouten (SZW) informeren in 

een brief aan de Tweede Kamer over 

nieuwe plannen voor de aanpak tegen 

dakloosheid. Huisvesting wordt de kern 

van de vernieuwde aanpak. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Versterking ondernemers 
in de strijd tegen georganiseerde 
criminaliteit” 

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie 

en Veiligheid versterkt met 

ondernemers de aanpak van 

georganiseerde misdaad om te 

voorkomen dat criminelen onze open 

economie en goede infrastructuur 

misbruiken. In het actieprogramma 

Veilig Ondernemen 2023-2026 worden 

hierover afspraken gemaakt met 

diverse branches en de 

ondernemersorganisaties VNO-NCW en 

MKB-Nederland. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Meer instrumenten voor 
boa’s om zelfstandig en veilig te 
kunnen werken” 

Buitengewoon opsporings-ambtenaren 

spelen een steeds belangrijkere rol in 

de leefbaarheid en veiligheid van ons 

land. Om de taak van boa zelfstandig en 

veilig te kunnen uitoefenen is een 

goede opleiding, een adequate 

uitrusting en zo nodig bewapening 

noodzakelijk. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

5 september 2022 
Webinar aanpak straatintimidatie 

 
6 en 20 september 2022  
Training Casus- en procesregie op zorg en 
veiligheid, Amersfoort  
 
22 en 23 september 2022 
Congres Ondermijning & Georganiseerde 
Criminaliteit, Breda 
 
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 
 
3, 10, 17, 24 november en 1 december 2022 
Opleiding aanpak jeugdcriminaliteit en 
jeugdgroepen, Utrecht 
 
3, 17 en 24 november 2022 
Cursus Integrale persoonsgerichte aanpak, 
Den Haag 
 
8, 15, 22 en 29 november 2022 
Opleiding regisseur in veiligheid, Utrecht  
 
2, 16 februari en 9 maart 2023 
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht 
 
16 februari, 9. 30 maart, 20 april, 11 mei, 1, 
22 juni, 21 september, 12 oktober, 2, 23 
november en 14 december 2023 
Jaaropleiding integrale aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 
9, 16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2023 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde 
en Veiligheid, Utrecht 
 
9, 16, 23, 30 maart en 6 april 2023 
Opleiding gebiedsgerichte aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht 
 
11, 17, 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2023 
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, 
Utrecht 

 

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