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Opleiding wijk- en gebiedsmanager

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.
30 en 31 mei 2017
Congres Personen met verward gedrag,
Den Haag

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door
bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is
dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële
middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 1 juni 2017 gaat
de achtste editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start.
Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen met uw partners aan de slag
gaat met uw wijk. Meer informatie over het programma en de docenten
van de opleiding wijk- en gebiedsmanager vindt u hier.

Congres Personen met verward
gedrag

1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding Wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
6 en 7 juli 2017
Internationale excursie Europees
Veiligheidsbeleid, Straatsburg
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag
hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt,
dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden,
dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 30 en 31 mei 2017 vindt het
congres Personen met verward gedrag plaats. Op het congres hoort u hoe
u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag
organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

26 september, 3, 10 en 31 oktober
2017
Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen, Utrecht

Amsterdam – “Meer incidenten door
verwarde overlastgevers”
De politie heeft vorig jaar opnieuw fors
vaker te maken gekregen met psychisch
verwarde overlastgevers. De ernst van
de incidenten neemt volgens de politie
bovendien toe.
Lees hier verder.

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16
en 17 november 2017
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15
november 2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
7, 14 en 21 december 2017
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
12 en 13 december 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en
9 maart 2018
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme,
Utrecht
6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht

Den Haag – “Dreiging terugkerende
jihadisten neemt toe”
Terugkerende jihadisten uit het
strijdgebied in Syrië en Irak vormen een
steeds grotere dreiging voor de
veiligheid in Nederland.
Lees hier verder.
Den Haag – “Armoede leidt tot kloof
tussen gemeenten en wijken”
De kloof tussen gemeenten en wijken
waar relatief veel armoede heerst,
wordt steeds groter. Terwijl armoede in
gezinnen een belangrijke voorspeller is
van andere problemen waarmee
kinderen op den duur te maken krijgen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Aantal overvallen op
winkels met 70% gedaald”
Het aantal overvallen op winkels is in
2016 opnieuw flink gedaald. Volgens
Detailhandel Nederland vonden er
afgelopen jaar in totaal 276 overvallen
plaats. Lees hier verder.
Nijmegen – “Nieuwe criminaliteit
vraagt om betere politie”
Burgemeester Hubert Bruls van
Nijmegen claimt namens de
regioburgemeesters samen met het OM
één miljard euro extra voor betere
politiezorg. Lees hier verder.
Amsterdam – ‘Preventief Interventie
Team houdt kinderen net op tijd op het
rechte pad”
Kinderen die dreigen te ontsporen en
hun ouders worden door het Preventief
Interventie Team al ruim vijf jaar
begeleid. Lees hier verder.

Amsterdam – “Gemeente start met
online aanpak radicalisering”
Gemeente Amsterdam is gestart met
een online aanpak tegen radicalisering
en polarisatie. Professionals van de
gemeente krijgen een ‘awareness
training’ en ambassadeurs gaan
ongewenste boodschappen op sociale
media signaleren. Lees hier verder.
Rotterdam – “Forse daling aantal
woninginbraken”
Veelvoorkomende criminaliteit zoals
straatroven, roofovervallen en
woninginbraken is in Rotterdam in de
afgelopen vijf jaar drastisch
teruggebracht. Lees hier verder.
Eindhoven – “Gemeente gaat niet in
beroep in zaak haatpredikers”
Eindhoven legt zich neer bij een
uitspraak van de rechter die bepaalde
dat de gemeente onterecht een
bijeenkomst met zeven buitenlandse
'haatpredikers' in de omstreden
moskee Al Fourkaan had verboden.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdbendes kosten
honderden miljoenen”
Jeugdbendes kosten de samenleving
elk jaar honderden miljoenen euro’s.
Met onderzoek is uitgerekend wat de
schade van deze bendes is.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Handhaving heeft
taks bereikt”
Niet alleen moeten er in Amsterdam
politiemensen bijkomen, ook het OM
heeft dringend behoefte aan extra
capaciteit. Lees hier verder.
Den Haag – “Kwestbare wijk holt
achteruit”
Na jaren van verbetering gaat de
leefbaarheid in achterstandswijken
weer achteruit. Mensen met
schulden, psychiatrische problemen,
vroegtijdig schoolverlaters en
asielzoekers wonen weer vaker bij
elkaar in de buurt. Lees hier verder.

Agenda.
15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen

15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018
Opleiding Overlastcoördinator,
Utrecht

Blog. Hoe vind je het minden
zonder polarisatie?
Onze verkiezingen hebben we net achter
de rug en de verkiezingen in onder meer
Frankrijk en Duitsland staan voor de
deur. En of de verkiezingen nu gaan over
presidenten of de volksvertegenwoordiging, polarisatie wordt telkens
gezien als een groeiend maatschappelijk
probleem. Terwijl vanuit onze optiek
polarisatie tevens een functionele kant
kent. Bijna iets om blij mee te zijn.
Lees de blog hier verder.

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk
komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt
dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van
dien. Op 26 september 2017 gaat de opleiding regisseur multi
probleemgezinnen van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen
met uw samenwerkingspartners komt tot een doeltreffend plan van
aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur multi probleemgezinnen vindt u hier.

Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden

Blog. Generalistische
(eerstelijns) aanpak van personen
met verward gedrag
Momenteel spelen grote
maatschappelijke zorgen, zoals de zorg
betreffende de personen met verward
gedrag. De laatste jaren neemt het
aantal overlast gevende incidenten door
personen met verward gedrag toe.
Binnen de maatschappij hebben we een
manier van omgaan ten aanzien van
deze personen met verward gedrag
ontwikkeld die logischerwijs niet te
verwachten is, maar waar we aan
gewend zijn geraakt. Totdat de politie
aan de bel trok. Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 komt tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

