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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. 

1, 8 en 15 december 2022 

Cursus aanpak complexe woonoverlast, 
Utrecht 

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     

 

 
 

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 19 januari en 9 februari 2023 vindt de 25e editie van 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. 

 
 
 
 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-woonoverlast/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://www.sbo.nl/veiligheid/waarheidsvinding/
https://www.sbo.nl/veiligheid/jaaropleiding-integrale-aanpak-ondermijning/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://www.sbo.nl/veiligheid/jaaropleiding-integrale-aanpak-ondermijning/?utm_source=Offline&utm_medium=Drukwerk&utm_campaign=Brochure
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Kabinet wil bij 
uitvoering sociale zekerheid meer 
uitgaan van vertrouwen” 

Het kabinet wil bij de uitvoering 

van de sociale zekerheid meer 

uitgaan van vertrouwen in mensen. 

Dat schrijven de ministers Van 

Gennip van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Schouten 

voor Armoedebeleid, Participatie 

en Pensioenen in de 

kabinetsreactie op het rapport 

‘Hardvochtige effecten van 

overheidshandelen voor burgers 

binnen de sociale zekerheid’ van 

Panteia, Muzus, de Vrije 

Universiteit Amsterdam en de 

Hogeschool Utrecht.  Volgens beide 

ministers is de balans in 

regelgeving de afgelopen jaren 

doorgeslagen naar handhaving en 

fraudebestrijding. Ze kondigen 

daarom meerdere maatregelen aan 

om meer te kijken naar individuele 

omstandigheden Lees hier verder. 
Den Haag – “Minister breidt 
kosteloze rechtsbijstand uit” 

Als de Staat ingrijpt in het gezin en 

daarbij het gezag wil weghalen, 

dan krijgen ouders vanaf het 

nieuwe jaar kosteloos 

rechtsbijstand tijdens de 

rechtszaak. Zij worden dan altijd 

bijgestaan door een 

gespecialiseerd 

jeugdrechtadvocaat.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “€ 45 miljoen 
beschikbaar voor stevigere aanpak 
overlastgevende en criminele 
asielzoekers” 

Door het extra geld kan sneller 

worden opgetreden tegen deze 

groep. Een strafrechtelijke aanpak 

is daarbij cruciaal.   

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Overheid start campagne 
om mensen met geldzorgen te wijzen 
op hulp” 

Steeds meer huishoudens komen 

financieel in de knel door de hoge 

inflatie en de fors gestegen 

energierekening. Ondanks de 

uitgebreide koopkrachtmaatregelen 

van de overheid is er de vrees dat het 

aantal huishoudens met schulden flink 

zal toenemen de komende periode. Het 

ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid start daarom met 

Geldfit een offensief om mensen met 

geldzorgen te wijzen op de beschikbare 

hulp en aan te moedigen om de eerste 

stap te zetten. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Extra maatregelen voor 
acuut betere jeugdbescherming” 

Het kabinet gaat extra maatregelen 

nemen om op korte termijn de druk op 

de jeugdbescherming te verlichten. 

Concreet richten zij zich op het 

verlichten van de werkdruk voor 

professionals, een voorrangsregeling 

voor de meest kwetsbare kinderen en 

het voorkomen dat kinderen uit 

gezinnen met ernstige problemen een 

kinderbeschermingsmaatregel opgelegd 

krijgen. Met zo’n maatregel van de 

kinderrechter krijgen gezinnen verplicht 

hulp bij de opvoeding. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Versterking veilig 
onderwijs en aanpak uitwassen 
informele scholing” 

We moeten zuinig zijn op onze 

democratische rechtsstaat. Op school 

leren kinderen hier alles over. Over hoe 

we met elkaar omgaan en dat je mag 

zijn wie je bent. Dat is van groot belang, 

want als leerling of leraar moet je je 

altijd vrij en veilig voelen. Vaak gaat dit 

goed, maar soms ook niet. Het kabinet 

gaat scholen hier beter bij helpen en 

steviger ingrijpen als het misgaat.  

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 
 

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 

17, 24 en 31 maart 2023 

Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen en 
kwetsbare gebieden, Den Haag 

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 

11 en 25 mei 2023 

Masterclass omgaan met overlast en 
maatschappelijke onrust, Utrecht 

25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni 2023 

Opleiding aanpak jeugdcriminaliteit en 
jeugdgroepen, Utrecht 

25 mei, 8 en 15 juni 2023 

Cursus Integrale persoonsgerichte 
aanpak, Den Haag 

12 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 
2023 

Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

 
 

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