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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 

 

30 september, 14 oktober en 11 

november 2022  

HCB collegereeks Veiligheid, Recht en 

Bestuur, Hernen 
 

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 3, 17 en 24 november 2022 organiseert 
het Haags Congres Bureau (HCB) de tweede editie van 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. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Rechter krijgt 
ruimere mogelijkheid voor 
videoconferentie bij verdachten 
van zware criminaliteit” 

Op korte termijn kan het vervoer 

van gedetineerden met ernstige 

veiligheidsrisico’s worden 

teruggedrongen. Door een 

wijziging van het Besluit 

videoconferentie kan de rechter 

bepalen dat een verdachte per 

videoconferentie deelneemt aan 

de zitting. Daarmee kan een ernstig 

veiligheidsrisico bij het vervoer 

naar en van de zitting worden 

vermeden. De ministerraad heeft 

hier op voorstel van minister 

Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid 

mee ingestemd. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Kabinet komt met 
overkoepelende aanpak op 
armoede en schulden” 

Voor een grote groep Nederlanders 

staat de bestaanszekerheid onder 

druk. Voor hen is de dagelijkse zorg 

om rond te komen groot, door 

onvoldoende of onzekere 

inkomsten of doordat ze te maken 

hebben met problematische 

schulden. Dit zorgt voor stress, 

gezondheidsproblemen, sociaal 

isolement en schaamte en zet 

kinderen langdurig op achterstand, 

vaak van generatie op generatie. 

Het kabinet wil deze vicieuze cirkel 

doorbreken en met een brede, 

meerjarige aanpak geldzorgen 

beter voorkomen, het aantal 

mensen in armoede en schulden 

substantieel terugdringen en de 

bestaanszekerheid van alle 

Nederlanders versterken. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den Haag – “Gebruik van 
persoonsgegevens met als doel 
intimidatie wordt strafbaar” 

Het gebruik van persoonsgegevens om 

iemand te intimideren, ook wel doxing 

genoemd, moet strafrechtelijk kunnen 

worden aangepakt. Denk daarbij aan 

het delen van persoonsgegevens om 

iemand bang te maken. Het fenomeen 

waarbij in chatgroepen adresgegevens 

worden gedeeld, waarna bijvoorbeeld 

iemand thuis angst wordt aangejaagd, 

heeft de afgelopen jaren een enorme 

vlucht genomen. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Structureel meer geld 
voor de Rechtspraak” 

Het kabinet trekt structureel ruim €155 

miljoen uit voor de rechtspraak om 

onder andere meer rechters en ander 

personeel aan te trekken. Dat moet 

leiden tot kortere doorlooptijden en het 

verminderen van de werkdruk onder 

rechters. Ook is het geld voor 

initiatieven om het recht dichter bij 

mensen te brengen, zoals de 

wijkrechtspraak. Mensen worden dan 

door een rechter bij hen in de buurt 

geholpen. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Meer drugs per post door 
Douane onderschept” 

Het aantal kilo’s drugs dat de Douane 

afgelopen halfjaar in beslag nam, is 

ongeveer gelijk gebleven ten opzichte 

van de eerste helft van 2021. Dat blijkt 

uit de gepubliceerde halfjaarcijfers van 

de Douane over de drugsvangsten. 

Opvallend is de verdriedubbeling van 

het aantal poststukken met 

synthetische drugs dat is onderschept. 

De Douane is extra gaan controleren op 

post die Nederland uitgaat. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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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