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Congres Radicalisering & terrorisme

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 activiteiten en relevante
publicaties vindt u op onze website:
www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
7, 14 en 21 april 2016
Cursus Omgang met verwarde personen,
Utrecht
1 juni 2016
Congres Radicalisering & terrorisme, Den Haag

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich
aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan
misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en
het beraden van een terroristische aanslag). Op het congres Radicalisering
& Terrorisme op 1 juni 2016 hoort u van ervaringsdeskundigen en experts
werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze
individuen signaleert en aanpakt. Meer informatie over het programma en
de sprekers van het congres Radicalisering & terrorisme vindt u hier.

Internationale excursie contraterrorisme
Op 30 juni en 1 juli 2016 organiseert het Centrum voor Studiereizen een
internationale excursie over contraterrorisme naar Brussel, waarbij een
bezoek wordt gebracht aan de NAVO, het Europees Parlement, de Raad
van Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.
Meer informatie over het programma van de excursie vindt u hier.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

2, 9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, Utrecht
9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel, Utrecht

29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18
november 2016
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
4, 11 oktober en 1 november 2016
Cursus Aanpak High Impact Crimes, Utrecht
6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18 november 2016
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

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. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden.
Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Op 29 september 2016
gaat de vierde editie van de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden van start in Regardz La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u
in 7 dagen op tot regisseur voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Nieuws uit het land
Amsterdam – “Gemeente pakt
generatiecriminaliteit aan”
Amsterdam begint een proef om
criminele families aan te pakken en in
kaart te brengen. De gemeente begint
met het volgen van een grote familie,
waar zowel ernstige criminaliteit als
huiselijk geweld binnen drie generaties
de boventoon voert. Lees hier verder.

Den Haag – “Politie moet vaker
melden bij Veilig Thuis”
Iedere politiemedewerker moet weten
hoe te handelen bij een melding van
huiselijk geweld; of hij nu op straat
werkt of achter de balie staat.
Lees hier verder.
Den Haag – “Weg naar jeugdteams
niet altijd te vinden”
Voor professionals in de meeste
jeugdteams is het niet duidelijk of en
waar zij incidenten moeten melden of
registreren. Lees hier verder.

Den Haag – “Europol waarschuwt voor
aanslag IS”
De chef van Europol waarschuwt voor
Den Haag – “Leefwereld verward
grootschalige aanslagen door aanhangers persoon moet uitgangspunt zijn”
van Islamitische Staat. Lees hier verder.
Volgens burgemeester Liesbeth Spies
van Alphen aan den Rijn doet iedereen
Den Haag – “Grotere regierol gemeenten zijn best om mensen met verward
bij aanpak verwarde personen”
gedrag te helpen. Maar het is niet
Er zijn grote verschillen bij de regio’s en
genoeg. Lees hier verder.
de gemeenten in de manier waarop
wordt omgegaan met verwarde
Den Haag – “Screenen huurders
personen. Lees hier verder.
rechtmatig maken”
Achttien gemeenten in Nederland
Rotterdam-Rijnmond – “Kwartetspel
onderwerpen in samenwerking met
tegen criminele kennissen”
politie en corporaties huurders vooraf
De politie in Rotterdam-Rijnmond speelt onrechtmatig aan een screening, dat
met duizenden bejaarden het kwartetspel schrijft Minister Blok. Hij hoopt met een
ThuisPluis. Dit speciale spel moet
wetsvoorstel dit alsnog te legaliseren.
ouderen alerter maken voor familie,
Lees hier verder.
kennissen en verzorgers die geld
proberen af te pakken. Lees hier verder. Den Haag – “Werkgroep koerswijziging
aanpak kindermishandeling”
Den Haag – “Handreiking voor
Op initiatief van een aantal ervaringsbeoordeling salafisme”
deskundigen en wetenschappers is de
Salafistische organisaties in ons land
werkgroep Veilig Opvoeden aan het
worden in kaart gebracht om onwettig en werk gegaan om signalen van falende
onwenselijk gedrag te voorkomen. Ook
jeugdzorginstanties in kaart te brengen
krijgen gemeenten en scholen steun bij
en deze signalen onder de aandacht van
de aanpak van grensoverschrijdend
politiek Den Haag te brengen.
gedrag door salafistische organisaties.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Den Haag – “Helft gemeenten heeft
Friesland – “Aanpak niet-pluisgevoel”
buurtpreventie”
Het Friese Collectief tegen
In bijna de helft van alle gemeenten zijn
Kindermishandeling wil het gemakkelijker buurtpreventieteams actief. In totaal
maken om het ‘niet-pluisgevoel’ aan de
zetten zo’n 700 buurtpreventieteams
orde te stellen en ernaar te handelen.
zich in voor de veiligheid in
Lees hier verder.
woonwijken. Lees hier verder.

Den Haag – “Kwaliteit Veilig Thuis
organisatie ondermaats”
De Inspecties Jeugdzorg en
Gezondheidszorg oordelen dat de
Veilig Thuis organisaties op sommige
punten goed scoren, maar dat de
kwaliteit bij een groot aantal
organisaties op andere punten
dringend verbetering behoeft .
Lees hier verder.
Den Haag – “Info over privacyschendende gemeenten blijft uit”
Staatssecretaris Martin van Rijn kon
wederom geen antwoord geven op de
vraag hoeveel gemeenten sinds de
decentralisatie persoonsgegevens
onrechtmatig hebben gehandeld met
het vragen van persoonsgegevens van
Jeugdzorg. Lees hier verder.
Utrecht – “Nederland koploper goed
onderbouwde interventies”
Geen enkel land heeft zoveel goed
onderbouwde interventies over
huiselijk en seksueel geweld als
Nederland. Lees hier verder.
Den Haag – “Minder slachtoffers van
criminaliteit”
18 procent van de bevolking is vorig
jaar slachtoffer geworden van
criminaliteit. Dat is iets minder dan
het jaar daarvoor. Lees hier verder.
Den Haag – “Gemeenten nemen
meer stadswachten aan”
Gemeenten nemen massaal eigen
stadswachten in dienst. De meesten
gaan met portofoons en veiligheidsvesten de straat op. In een aantal
plaatsen krijgen ze ook handboeien
mee. Lees hier verder.
Den Haag – “Sexchatting met
kinderen strafbaar stellen”
Minister Van der Steur (VenJ) wil
seksualiserende communicatie met
kinderen (sexchatting) en seksuele
afpersing (sextortion) strafbaar
stellen. Lees hier verder.

Blog. Preventie

Cursus Omgang met verwarde personen

van radicalisering
binnen jeugdhulp
In de praktijk blijkt er een
behoefte te zijn aan
preventie van
radicalisering. Wat doe ik
met signalen? Welk
begeleidingstraject is er
nodig om jongeren met
een risico op radicalisering
te kunnen begeleiden?
Lees de blog hier verder.

Blog. Is ggzprobleem over de
schutting gemikt?
Het is VWS, ZN en GGZ
Nederland aan te rekenen
dat de discussie nu over
’verwarde personen’ gaat.
Terwijl het ook over
opvang en ondersteuning
van psychisch kwetsbare
mensen had kunnen gaan,
aldus journalist Piet-Hein
Peeters.
Lees de blog hier verder.

Blog. Vijf mythes
over sektes ontkracht
Er zijn veel (voor)oordelen
over sekten. Door deze
oordelen ontstaat er een
verkeerd beeld over sekten
en verdiepen veel mensen
zich niet in wat er werkelijk
speelt. Wij ontkrachten
vijf mythes over sekten.
Lees de blog hier verder.

Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder verwarde
personen opgevangen in instellingen. Veel van deze verwarde personen die te maken
hebben met verschillende beperkingenen en verschillende problemen komen onbedoeld
op straat terecht. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar kunnen ze
ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Op de cursus Omgang
met verwarde personen leert u hoe u de hulpverlening en opvang van verwarde
personen organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
docenten van de cursus Omgang met verwarde personen vindt u hier.

Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland.
Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Geweld achter de voordeur is daarmee niet
alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak. Op de opleiding regisseur
huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samenwerkt met uw partners aan
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding vindt u hier.

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen
Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet
weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u
deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is
informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak
over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te
pakken. Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u
doelmatig en rechtmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid ’

