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Internationale excursie naar Den
Haag
Beste deelnemer,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag
op de hoogte van het laatste nieuws en
actuele en interessante ontwikkelingen
rond de veiligheidshuizen. Meer
informatie over bijeenkomsten en
relevante publicaties vindt u op onze
website: www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
9, 16, 23 en 30 april 2015
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht

Op 2 en 3 juli 2015 organiseert de stichting AIV een internationale excursie
naar Den Haag. Tijdens deze excursie wordt er een bezoek gebracht aan
Europol, het Internationaal Strafhof, Eurojust, The Hague Security Delta,
het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Organisatie voor het Verbod op
Chemische Wapens, het Vredespaleis en de Eerste en Tweede Kamer.
De kosten voor deze excursie bedragen 250,- euro per persoon. Dit is
inclusief ontbijt, lunch, diner, overnachting en entreegelden.
Meer informatie over het programma van de internationale excursie naar
Den Haag vindt u hier.

19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015
Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, Amersfoort
4, 11, 18, 25 juni, 3, 10, 17 en 24 september
2015
Leergang Criminaliteits- en veiligheidsbeleid,
Utrecht

Opleiding Overlastcoördinator

2, 9, 16 en 30 juni 2015
Opleiding wijk- en gebiedsmanagers, Utrecht
24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en 13
november 2015
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december
2015
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken
in Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 9 april 2015 gaat de opleiding
Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding leert u hoe u overlast
aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
docenten van de opleiding Overlastcoördinator vindt u hier.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Steeds minder
Nederlanders ervaren criminaliteit,
onveiligheidsgevoelens en overlast”
In de afgelopen 10 jaar is het aantal
Nederlanders dat naar eigen zeggen
slachtoffer werd van veelvoorkomende
criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen.
Lees hier verder.
Den Haag – Meer rechten voor
slachtoffers”
Slachtoffers van delicten krijgen straks bij
hun eerste contact met politie en
openbaar ministerie direct alle informatie
over hun rechten. Lees hier verder.
Rotterdam – “Landelijk interventieteam
tegen radicalisering jongeren”
Het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement wil dat er een landelijk
interventieteam komt dat gemeenten en
scholen helpt die te maken hebben met
radicaliserende moslimjongeren.
Lees hier verder.
Zaanstad – “Risicobeheersing jeugdzorg
moet beter”
De drie belangrijkste risico’s voor de
haalbaarheid van de transformatiedoelen
jeugdzorg zitten in kostenreductie,
versterking van de eigen kracht en het
tijdig realiseren van integrale hulp.
Lees hier verder.
Den Haag – “Benadering van aantal
jihadisten per gemeente”
Er is een beeld te maken van het aantal
jihadisten per gemeente. Is dat beeld
volledig? Nee, dat niet. Lees hier verder.
Twente – “Centrum Seksueel Geweld
geopend”
Vrouwen, mannen en kinderen die
slachtoffer zijn van seksueel geweld
kunnen voortaan terecht bij het Centrum
Seksueel Geweld Twente.
Lees hier verder.

Wijchen – “Gemeente peilt
signaalfunctie verenigingsleven”
Wat moet een jeugdleider bij een
vereniging doen als het vermoeden
bestaat dat een kind mishandeld
wordt? Lees hier verder.
Hengelo – “Studente reist af naar
Syrië”
Een studente uit Hengelo blijkt naar
Syrië vertrokken te zijn. De gemeente,
politie en het Veiligheidshuis hebben
nog vergeefs geprobeerd haar tegen te
houden. Lees hier verder.
Den Haag – “Voorbereiding terrorisme
kan leiden tot verlies Nederlandschap’
Niet alleen terroristische activiteiten,
maar ook de voorbereidingen daartoe
kunnen straks leiden tot het verlies van
het Nederlandschap. Lees hier verder.
Den Haag – “Te veel nadruk op valse
aangifte seksueel geweld”
De aanwijzing opsporing en vervolging
inzake seksueel misbruik moet worden
aangepast. De huidige aanwijzing legt te
veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat
slachtoffers zou kunnen belemmeren
om aangifte te doen. Lees hier verder.
Nuenen – “Jihadisme: schoon schip in
twee maanden”
Burgemeester Maarten Houben van
Nuenen is voorzitter van de
programmaraad Jihadisme in de regio
Oost-Brabant. Lees hier verder.

Den Haag – “Antiterreurmaatregelen
amper ingezet”
De antiterreurmaatregelen om
jihadisten te stoppen zijn nog maar
beperkt opgelegd. Lees hier verder.
Den Haag – “Pas op voor
beheersdrang jeugdzorg”
De jeugdhulp laveert tussen
controleren en verbinden, is de
praktijkervaring. Hoe help je kinderen
en jongeren in een gezinshuis?
Lees hier verder.
Midden-Brabant – “Toename
meldingen Veilig Thuis’
Bij Veilig Thuis Midden-Brabant zijn in
de eerste twee maanden van dit jaar
een kwart meer meldingen
binnengekomen dan in dezelfde
periode vorig jaar. Lees hier verder.
Roermond – “Privacy-convenant
Veiligheidshuis Midden-Limburg”
Instanties hebben het privacyconvenant van het Veiligheidshuis
Midden-Limburg getekend.
Lees hier verder.
Den Haag – “Gezamenlijke aanpak
huisvesting zedendelinquenten”
VNG, NGB, Openbaar Ministerie en
Stichting Verslavingsreclassering GGZ,
Leger des Heils en Reclassering
Nederland hebben afspraken gemaakt
over de terugkeer van
zedendelinquenten in gemeenten.
Lees hier verder.

Rotterdam – “OM ziet sterke toename
huiselijk geweld zaken”
Het aantal gevallen van huiselijk geweld
in Rotterdam is ten opzichte van 2013
met een derde gestegen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Gemeente start pilot
tegen lone wolves”
Den Haag kondigt een flink pakket van
maatregelen aan om radicalisering
aan te pakken. Lees hier verder.

Amsterdam – “Radicalisering kent vele
oorzaken”
Waar komt radicalisering vandaan? Uit
een isolement, door bejegening of
sociaaleconomische achterstand.
Lees hier verder.

Heerenveen – “Burgemeester slaat
alarm over gestoorden”
Mensen met een psychische stoornis
vormen een toenemend risico voor de
veiligheid van bewoners.
Lees hier verder.

Publicatie.

In gesprek met: Mariëlle Dekker

Inventarisatie Veiligheidshuizen

Mariëlle Dekker is werkzaam als directeur van de Augeo Foundation, een
organisatie die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling.
Lees het interview hier verder.

De Verenging van Nederlandse
Gemeenten heeft gemeenten en
ketenpartners gevraagd welke
onderwerpen aandacht moeten
krijgen om de veiligheidshuizen verder
te brengen in hun ontwikkeling. De
uitkomsten zijn verwerkt in een
inventarisatie. De inventarisatie
bestaat uit acht onderwerpen waar de
landelijke stuurgroep zich het komend
jaar op gaat richten.
Lees de publicatie hier verder.

Blog. Disproportionele
investeringen in veiligheid

Onze levensduur is verdubbeld in de
laatste paar honderd jaar dankzij
zinvol veiligheidsbeleid. Volgens Ira
Helsloot, hoogleraar Besturen van
veiligheid en docent op de cursus
Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, hebben we echter
de laatste decennia veel
disproportionele uitwassen in het
veiligheidsbeleid geïntroduceerd. Het
gaat in feite om verspilling van
publieke middelen. De schuld hiervoor
wordt vaak bij de bange burger
gelegd, maar dit is onterecht.
Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein

Grote complexe veiligheidsprojecten worden door de overheid zelden
succesvol afgerond, met enorme kostenoverschrijdingen als gevolg. De
projecten zijn vaak te complex en er zijn te veel organisaties met verschillende
belangen bij betrokken. Hoe zorgt u ervoor dat uw veiligheidsproject wel
succesvol de eindstreep haalt? Op de cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein leert u hoe u uw veiligheidsproject in goede banen leidt.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Projectmanagement in het veiligheidsdomein vindt u hier.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag
wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Op de
opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u samen met uw
samenwerkingspartners moet komen tot een sluitende aanpak van exgedetineerden in uw gemeenten. Meer informatie over het programma en de
docenten van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

