
Nieuwsbrief • November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 

 

1 november 2022 

Webinar nazorg ex-gedetineerden 

 

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 

 

 

 
 

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. 
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Den Haag – “Wetsvoorstel plan 
van aanpak witwassen” 

Minister Kaag van Financiën stuurt, 

mede namens minister Yeşilgöz-

Zegerius van Justitie en Veiligheid 

het wetsvoorstel plan van aanpak 

witwassen naar de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel plan van aanpak 

witwassen is een belangrijke stap 

in het tegengaan van witwassen. 

Zo komt er een verbod op contante 

betalingen voor goederen vanaf 

drieduizend euro. Dit verbod geldt 

ook voor pandhuizen en 

kunsthandelaren en geldt voor 

transacties in en vanuit Nederland. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Minister Schouten 
maakt pilot mogelijk voor snellere 
hulp aan jongeren met schulden” 

Gemeenten weten vaak niet goed 

hoeveel jongeren rondlopen met 

schulden. Minister Schouten 

(Armoedebeleid, Participatie en 

Pensioenen) maakt het mogelijk 

dat de gemeente Amsterdam en 

DUO een pilot starten om hier 

beter inzage in te krijgen en 

jongeren sneller hulp te bieden. Via 

een internetconsultatie kunnen 

mensen meedenken over de 

plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Amsterdam – “Coalitie Europese 
landen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad” 

De coalitie van Europese landen in strijd 

tegen zware en georganiseerde 

misdaad wordt versterkt. Dat hebben 

België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 

Spanje en Nederland in Amsterdam 

afgesproken. De opsporingsdiensten 

van de zes landen werken in 

onderzoeken veel samen, bijvoorbeeld 

dankzij het kraken van versleuteld 

berichtenverkeer van criminelen 

EncroChat en Sky ECC. De 

samenwerking wordt opgevoerd en 

verbreed, bijvoorbeeld in verbinding 

met andere landen zoals in Latijns 

Amerika. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Wetsvoorstel om seksueel 
geweld beter aan te pakken naar 
Tweede Kamer” 

Seksuele interactie moet altijd vrijwillig 

en gelijkwaardig zijn, zowel in de 

fysieke wereld als online. Om die norm 

ook goed in de strafwetgeving vast te 

leggen stuurt minister Dilan Yeşilgöz-

Zegerius (Justitie en Veiligheid) het 

wetsvoorstel seksuele misdrijven naar 

de Tweede Kamer. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Meer vergoeding voor 
opruimkosten drugsafvaldumpingen” 

Het kabinet verruimt de vergoeding van 

opruimkosten na dumpingen van 

drugsafval voor particulieren en 

overheden. Criminelen lozen giftige 

stoffen die vrijkomen bij de productie 

van synthetische drugs vaak langs de 

openbare weg of in natuurgebieden. 

Dat heeft grote schade voor de bodem, 

het grondwater en de landeigenaren 

tot gevolg. Uitgangspunt is en blijft dat 

de vervuiler betaalt. Maar daders van 

illegale dumpingen zijn vaak lastig op te 

sporen. Onschuldige burgers mogen 

daarvan niet te dupe zijn en mogen niet 

met hoge opruimkosten blijven zitten. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 
 

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 

 

15 november 2022 

Webinar aanpak woonoverlast 

 

19 januari en 9 februari 2023 

Training Casus- en procesregie op zorg en 

veiligheid, Amersfoort 

 

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 

 

4 en 5 april 2023 

Congres Jonge aanwas uit de criminaliteit, 

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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