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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. 

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 

 

 

 

 
 

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://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
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.sbo.nl/veiligheid/wet-en-regelgeving-in-openbare-orde-en-veiligheid/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Versterkte aanpak 
dreigingen van andere landen” 

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie 

en Veiligheid) heeft namens 8 

bewindspersonen een versterkte 

aanpak van statelijke dreigingen 

naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Die dreiging neemt namelijk steeds 

verder toe zoals uit het 

Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 

(DBSA 2) van de AIVD, de MIVD en 

de NCTV blijkt. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Eerst een thuis 
centraal in Nationaal Actieplan 
Dakloosheid” 

Ieder mens heeft recht op een 

veilige en betaalbare plek om te 

wonen. Daarom presenteert 

staatssecretaris Maarten van 

Ooijen (VWS) samen met ministers 

Schouten (Armoedebeleid) en De 

Jonge (Volkshuisvesting) het 

Nationaal Actieplan Dakloosheid: 

Eerst een Thuis. Het plan moet er 

voor zorgen dat in 2030 

dakloosheid is beëindigd, waaraan 

Nederland zich heeft 

gecommitteerd door het 

ondertekenen van de Lissabon 

Verklaring. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Ministers BZK en 
Defensie sturen tijdelijke wet 
cyberoperaties naar de Tweede 
Kamer” 

Ministers Hanke Bruins Slot (BZK) 

en Kajsa Ollongren (Defensie) 

hebben het voorstel voor de 

tijdelijke wet cyberoperaties naar 

de Tweede Kamer gezonden. Met 

deze tijdelijke wet kunnen de AIVD 

en MIVD bevoegdheden sneller en 

effectiever inzetten tegen de 

toegenomen cyberdreiging van 

landen die cyberaanvallen plegen 

tegen Nederland. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Meer inzet op 
schuldhulpverlening en het voorkomen 
van geldzorgen” 

Het kabinet trekt de komende jaren 

structureel € 120 miljoen uit voor de 

aanpak van geldzorgen, armoede en 

schulden. Het geld gaat onder meer 

naar gemeenten zodat zij meer mensen 

schuldhulpverlening kunnen aanbieden, 

financiële educatie ter voorkoming van 

geldzorgen en naar maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten om 

kinderarmoede terug te dringen. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Crimineel vermogen 
harder aangepakt” 

Afpakken van crimineel vermogen is 

een belangrijke sleutel om misdadige 

machtsstructuren te breken. Om de 

jacht op crimineel geld te intensiveren 

en daarmee rechtsherstel te 

bevorderen heeft de ministerraad op 

voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius 

van Justitie en Veiligheid besloten om 

een wetsvoorstel voor afpakken zonder 

voorafgaande veroordeling voor een 

misdrijf voor te leggen voor advies aan 

de Raad van State. Lees hier verder. 
 

Den Haag – “Wetsvoorstel: maximale 
gevangenisstraf van 15 naar 20 jaar 
voor deelname aan een terroristische 
organisatie” 

Terrorisme vormt een ernstige 

bedreiging voor de democratische 

wereld en daarmee ook voor 

Nederland. Mensen die deelnemen aan 

terroristische organisaties zijn de 

afgelopen decennia bereid gebleken tot 

het plegen van de meest ernstige 

misdrijven. Zij vormen de kern van deze 

organisaties. Daarbij hoort een 

passende strafmaat, waarin de 

verantwoordelijkheid van deelnemers 

voor de ernstige feiten die worden 

gepleegd beter tot uitdrukking wordt 

gebracht. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 

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’ 

 

https://hetveiligheidshuis.com/versterkte-aanpak-dreigingen-van-andere-landen/
https://hetveiligheidshuis.com/eerst-een-thuis-centraal-in-nationaal-actieplan-dakloosheid/
https://hetveiligheidshuis.com/ministers-bzk-en-defensie-sturen-tijdelijke-wet-cyberoperaties-naar-de-tweede-kamer/
http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
https://hetveiligheidshuis.com/meer-inzet-op-schuldhulpverlening-en-het-voorkomen-van-geldzorgen/
https://hetveiligheidshuis.com/crimineel-vermogen-harder-aangepakt/
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https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/
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