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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. 
 

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 – “Verdere verbetering 
van aanpak van witwassen” 

Het kabinet zet extra stappen om 

witwassen te voorkomen. Zo wordt 

het toezicht op niet-financiële 

instellingen zoals 

cryptoaanbieders, notarissen en 

advocaten verbeterd. Tegelijkertijd 

biedt het kabinet ruimte om 

ongewenste gevolgen van de 

strenge regelgeving tegen te gaan. 

Zo wordt het openen van een 

bankrekening voor mensen die in 

sectoren werken met een hoog 

witwas-risico, zoals sekswerkers en 

autohandelaren, beter geborgd. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “EBI-regime wordt 
strenger” 

Het regime in de Extra Beveiligde 

Inrichting in Vught moet strenger 

voor die gedetineerden die er 

vanwege levensbedreigend 

voortgezet crimineel handelen of 

zware georganiseerde misdaad 

zitten. Dat schrijft minister 

Weerwind voor 

Rechtsbescherming, mede namens 

minister Yeşilgöz-Zegerius van 

Justitie en Veiligheid, in een brief 

aan de Tweede Kamer. Met de 

nieuwe regels wil de minister 

voorkomen dat gedetineerden in 

de EBI hun contacten met de 

buitenwereld misbruiken om 

crimineel te handelen. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den Haag – “Investeren in de aanpak 
van misdaad en toegang tot het recht” 

De zware georganiseerde misdaad 

werkt ontwrichtend op onze 

samenleving. Het kabinet investeert de 

komende jaren fors in een brede 

aanpak van de georganiseerde misdaad. 

Door de krachten te bundelen kan 

zware criminaliteit beter worden 

aangepakt. Tegelijk moet de deur van 

ons rechtssysteem voor iedereen 

openstaan. Daarom neemt het kabinet 

ook maatregelen om toegang tot het 

recht te verbeteren, zoals een verlaging 

van de griffietarieven. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Tweede Kamer stemt in 
met maximale gevangenisstraf van 4 
jaar voor bezit pedohandboek” 

Het verspreiden, verwerven of in bezit 

hebben van een handleiding met tips 

en trucs voor het seksueel misbruiken 

van kinderen wordt expliciet strafbaar 

gesteld. Er komt een gevangenisstraf 

van maximaal vier jaar op te staan. Zo’n 

‘pedohandboek’ of ‘pedohandleiding’ 

brengt kinderen in gevaar, omdat het 

een voedingsbodem is voor de 

kindermisbruiker die zijn slag wil slaan. 

Dit is de kern van een wetsvoorstel dat 

vandaag is aangenomen door de 

Tweede Kamer. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Kabinet zorgt voor een 
toekomstbestendige Dienst Justitiële 
Inrichtingen” 

Het kabinet investeert de komende 

jaren 210 miljoen euro extra in de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 

Hierdoor groeit de begroting van DJI 

van 2,8 miljard euro in 2022 naar 3,1 

miljard euro in 2027. Die investering is 

nodig omdat de huidige begroting van 

DJI onvoldoende berekend is op de 

kosten in ICT, (duurzame) huisvesting 

en personeel. Ook drukt de zwaardere 

populatie in detentie en forensische 

zorg extra op de begroting. 

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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