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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. 

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 

 

 

 

 
 

Cursus aanpak bijzondere 
doelgroepen en kwetsbare gebieden 

 
Verschillende kwetsbare gebieden in Nederland staan op het kantelpunt 
om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid 
van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. 
Overlast, verloedering en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde 
gebieden zoals aandachtwijken, voormalige vakantieparken, 
woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden leidt ertoe 
dat bewoners in een kwetsbare positie terecht (kunnen) komen. Extra 
aandacht geven we in deze cursus aan de huisvesting en andere 
vraagstukken rondom de bijzondere  doelgroepen arbeidsmigranten en 
woonwagenbewoners. De aanpak van deze problematiek vraagt om een 
integrale persoonsgerichte, groepsgerichte, locatiegerichte en 
gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de 
gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, 
buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van bijzondere 
doelgroepen in een kwetsbaar gebied te bevorderen en tegelijkertijd de 
voedingsbodem voor misstanden te reduceren. 
 
Op 17, 24 en 31 maart 2023 organiseert het Haags Congres Bureau de 

tweede editie van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en 

kwetsbare gebieden bij KIVI in Den Haag. Het programma van de cursus 

bestaat uit een mix van theorie (kennis over bijzondere doelgroepen en 

kwetsbare gebieden), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek, best 

practices en lessons learned van elders uit binnen- en buitenland),  

vaardigheden (trainen van competenties om samen te werken) en 

gereedschap (instrumenten en methodieken om integraal 

persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht te 

interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt 

en tot het gewenste resultaat leidt. 

Meer informatie over het programma en deelname aan de cursus 
aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden vindt u hier. 
 
 
 
 
 

http://www.hetveiligheidshuis.com/
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://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.sbo.nl/veiligheid/opleiding-gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/
https://www.haagscongresbureau.nl/event/aanpak-bijzondere-doelgroepen-kwetsbare-gebieden-2022/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Nederland werkt met 
Marokko aan uitleveringsverdrag” 

Nederland en Marokko 

onderhandelen over een 

uitleveringsverdrag om de strijd 

tegen de georganiseerde misdaad 

te intensiveren. Dat schrijft 

minister Yeşilgöz-Zegerius van 

Justitie en Veiligheid aan de 

Tweede Kamer. Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Gegevensdeling 
stevig geborgd voor privacy en 
veiligheid” 

Heldere grondslagen en stevige 

waarborgen voor 

gegevensuitwisseling door 

samenwerkingsverbanden zijn 

nodig ter bescherming van onze 

persoonsgegevens, voor onze 

veiligheid en de rechtsstaat. Dat 

maakt voor iedereen duidelijker 

onder welke voorwaarden 

informatie kan worden verwerkt 

binnen de vier bestaande 

samenwerkingsverbanden die 

complexe problemen rond 

bijvoorbeeld verwarde personen 

op het snijvlak van zorg en 

veiligheid, de georganiseerde 

criminaliteit, witwassen en 

crimineel vermogen aanpakken. 

Lees hier verder. 

 
Schiedam – “Afgepakt crimineel 
vermogen gaat naar 
leerwerkplek” 

In de Schiedamse wijk de Gorzen 

wordt een leerwerkplek voor 

jongeren ingericht met behulp van 

afgepakt crimineel vermogen. Dit is 

het eerste project uit de afspraak 

van het kabinet in het 

coalitieakkoord om van criminelen 

afgepakt geld vaker terug te 

investeren in wijken waar die 

criminelen actief waren. 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag – “Betere hulp voor 
gezinnen met meerdere problemen” 

Om mensen met meerdere problemen 

beter te kunnen helpen is de Wet 

aanpak meervoudige problematiek in 

het sociaal domein (Wams) bij de 

Tweede Kamer ingediend. De Wams 

regelt dat gemeenten de wettelijke 

mogelijkheid krijgen om tot een 

gecoördineerde aanpak te komen voor 

mensen of gezinnen met meerdere 

problemen. Zo kan die hulp goed op 

elkaar worden afgestemd.  

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Landelijke regie op om- 
en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal 
plaatsingen bijna gehalveerd” 

Met het uitvoeringsplan voor de om- en 

afbouw van de gesloten jeugdhulp zet 

staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in op 

landelijke regie voor kwetsbare 

jongeren die bescherming en veiligheid 

nodig hebben. In 2025 moet de 

gesloten jeugdhulp volledig kleinschalig 

werken en de beweging maken naar nul 

gesloten plaatsingen in 2030. 

Lees hier verder. 

 
Den Haag – “Minister Schouten wil 
schuldhulpverlening sneller en beter 
toegankelijk maken” 

Schuldhulpverlening duurt te lang en te 

weinig mensen melden zich voor hulp 

bij de gemeente als ze met 

problematische schulden kampen. 

Minister Schouten (Armoedebeleid, 

Participatie en Pensioenen) gaat 

daarom de duur van 

schuldhulpverleningstrajecten bij 

gemeenten verkorten tot anderhalf jaar 

en de drempel naar de gemeentelijke 

hulp verlagen. Op die manier wil de 

minister bereiken dat meer mensen 

hulp krijgen en dat zij sneller van hun 

schulden af zijn. Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda. 

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 

14 en 28 september 2023 

Training Casus- en procesregie op zorg en 
veiligheid, Amersfoort 

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

Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

21, 28 september, 5, 12 en 13 oktober 
2023 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

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

 

https://hetveiligheidshuis.com/nederland-werkt-met-marokko-aan-uitleveringsverdrag/
https://hetveiligheidshuis.com/gegevensdeling-stevig-geborgd-voor-privacy-en-veiligheid/
https://hetveiligheidshuis.com/afgepakt-crimineel-vermogen-gaat-naar-leerwerkplek-in-schiedam/
http://www.alkmaar.nl/eCache/43391/Aanpak_veiligheid_in_Alkmaar_net_als_een_voetbalelftal
https://hetveiligheidshuis.com/betere-hulp-voor-gezinnen-met-meerdere-problemen/
https://hetveiligheidshuis.com/landelijke-regie-op-om-en-afbouw-gesloten-jeugdhulp-aantal-plaatsingen-bijna-gehalveerd/
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https://www.haagscongresbureau.nl/event/integrale-persoonsgerichte-aanpak-2021/
https://rontmanagementconsultants.nl/training-casus-en-procesregie/
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