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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. 
29 augustus 2022 

Webinar generieke Openbare Orde en 

Veiligheid aanpak 

 

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 
 

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 – “Overheden kunnen 
elkaar straks waarschuwen over 
criminele praktijken” 

Gemeenten, provincies en 

Rijksdiensten kunnen elkaar straks 

informeren als ze zien dat 

criminelen proberen 

overheidsdiensten te misbruiken. 

Dat kan bij een sterk vermoeden 

dat criminelen bij een 

onderneming betrokken zijn die in 

een andere gemeente door een 

vergunningaanvraag, 

overheidsopdracht of 

vastgoedtransactie proberen om 

bijvoorbeeld geld wit te wassen. 

Lees hier verder. 

 

Den Haag – “Kabinet zet stap naar 
verplicht certificeringsstelsel voor 
uitzendbureaus” 

Malafide uitzendbureaus omzeilen 

regels, en maken misbruik van 

kwetsbare mensen waaronder veel 

arbeidsmigranten. Dat leidt tot 

schrijnende situaties, 

onderbetaling, slechte huisvesting, 

en slechte arbeidsomstandigheden. 

Het overtreden van de regels levert 

hen ook een financieel voordeel 

op. Om deze misstanden tegen te 

gaan, gaat het kabinet een 

verplicht certificeringsstelsel voor 

uitzendbureaus inrichten.  

Lees hier verder. 

 

Den Haag – “Stevige hervorming 
gesloten jeugdhulp: nul 
plaatsingen en kleinschalige 
woonplekken” 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) 

komt met een plan voor drastische 

hervormingen in de gesloten 

jeugdhulp.  De huidige, 

grootschalige locaties zullen 

transformeren in kleinschalige, 

open plekken die midden in de 

samenleving gelegen zijn. 

Lees hier verder. 

 

 

 
 

 

Den Haag – “Binnen drie dagen 
overgaan tot ontruiming bij 
verdenking van kraken” 

Op 1 juli 2022 treedt de Wet 

handhaving kraakverbod in werking. 

Met deze wet wordt de periode tussen 

aankondiging en daadwerkelijke 

ontruiming van een gekraakt pand 

verkort. In plaats van een wachttijd die 

maximaal tot acht weken kan oplopen, 

kan er dan binnen drie dagen worden 

ontruimd. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Nieuwe aanpak 
leefbaarheid en veiligheid in wijken” 

In een aantal gebieden in Nederlandse 

steden staan de leefbaarheid en 

veiligheid onder druk. Problemen op 

het gebied van onderwijs, armoede, 

gezondheid, werk, wonen en veiligheid 

stapelen zich op. Het kabinet wil deze 

problematiek samen met gemeenten 

en hun lokale partners en bewoners 

aanpakken. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Maatregelen tegen 
ongewenste praktijken die seksuele en 
genderidentiteit aantasten” 

In Nederland is geen plaats voor 

zogenoemde conversiepraktijken om 

iemands seksuele en/of 

genderidentiteit te veranderen. 

Ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap) en Yeşilgöz-Zegerius 

(Justitie en Veiligheid) zetten zich met 

een pakket van maatregelen in om deze 

praktijken te voorkomen en tegen te 

gaan. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Helft politieke 
ambtsdragers heeft te maken met 
agressie of geweld” 

Bijna de helft (49%) van de decentrale 

politieke ambtsdragers zoals 

burgemeesters, 

waterschapsbestuurders en 

Statenleden heeft het afgelopen jaar te 

maken gehad met agressie of 

intimidatie. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3, 10, 17, 24 november en 1 december 

2022 

Opleiding aanpak jeugdcriminaliteit en 

jeugdgroepen, Utrecht 

 

4, 11 en 18 november 2022 

Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen en 

kwetsbare gebieden, 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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