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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.
27 september, 4, 11 oktober, 1 en 8
november 2016
Cursus Sociale media in het
veiligheidsdomein, Utrecht
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17
en 18 november 2016
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Op 31 mei en 1 juni 2016 vond op The Hague Security Delta Campus in Den
Haag het congres Radicalisering & Terrorisme plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het
bedrijfsleven samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over
de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te
leren. Vanwege de animo voor de eerste editie van het congres
Radicalisering & Terrorisme wordt het congres op 31 januari en 1 februari
2017 opnieuw georganiseerd (met een volledig vernieuwd programma).
Meer informatie over het programma van het congres vindt u hier.

Internationale excursie
contraterrorisme

29 september, 6 en 13 oktober 2016
Cursus Crisisbeheersing en
rampenbestrijding, Rotterdam
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
20 en 21 oktober 2016
Excursie Contraterrorisme, Brussel

Op 20 en 21 oktober 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.

Agenda.
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2016
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7
en 14 maart 2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en
10 maart 2017
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
31 januari en 1 februari 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart
2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Den Haag
7, 14 en 21 maart 2017
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
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

Nieuws uit het land
Den Haag – “Nog geen sluitende
aanpak verwarde personen”
Nog geen enkele gemeente heeft een
goed werkende, sluitende aanpak voor
verwarde personen. De doelstelling dat
deze zomer iedere gemeente zo’n
sluitende aanpak heeft, is dus iets te
ambitieus en wordt niet gehaald.
Lees hier verder.
Den Haag – “Moslimouders voorkomen
vervreemdingsproces jongeren”
Gemeente Den Haag zet
moslimmoeders - en straks ook vaders in als liefdevol “wapen” tegen
radicalisering. Lees hier verder.
Rotterdam – “geen plek voor
extremisme”
De gemeente Rotterdam zal alles in
stelling brengen om activiteiten te
verhinderen die in strijd zijn met de
wet, onrust veroorzaken, de openbare
orde bedreigen, haat zaaien en die
mensen rekruteren voor
oorlogshandelingen elders in de wereld.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Probleemjongeren
tweede kans in het leger”
Gemeenten kunnen kansarme jongeren
voordragen bij de landmacht voor een
proef waarbij zij een opleiding tot
militair krijgen. Lees hier verder.
Den Haag – “Tweede Kamer stemt in
met bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding”
De Tweede Kamer heeft het
wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding van minister Van
der Steur (Veiligheid en Justitie)
aangenomen. De overheid kan een
meldplicht, gebiedsverbod of een
contactverbod opleggen op grond van
gedragingen die in verband kunnen
worden gebracht met terroristische
activiteiten of de ondersteuning
daarvan. Lees hier verder.

Rotterdam – “Aantal straatroven
licht gedaald”
Het aantal straatroven,
woninginbraken en overvallen in
Rotterdam is in de eerste helft van dit
jaar licht gedaald. Lees hier verder.
Halderberge – “Investering in andere
vorm van jeugdhulp”
Om de jeugdhulp op een andere
manier vorm te geven investeert
gemeente Halderberge komend jaar
ruim 20 duizend euro in de
samenwerking met de regio West
Brabant West. Lees hier verder.
Den Haag – “High Impact Crimes op
laagste niveau in afgelopen tien jaar”
Het aantal High Impact Crimes,
misdaden met een grote impact op
het slachtoffer, is gedaald naar het
laagste niveau in de afgelopen tien
jaar. Lees hier verder.
Oss – “Gemeenten voor ruim 1
miljoen in het krijt bij
jeugdhulpverlener”
Onwil is het niet, weet bestuurder
Gerco Schep van Jeugdhulpverlener
Oosterpoort uit Oss. Maar door de
administratieve chaos in de
jeugdhulpverlening wacht hij nog op
ruim 1 miljoen euro. Lees hier verder.
Luxemburg – “Strengere regels voor
aanschaf en bezit gevaarlijke
vuurwapens”
EU-lidstaten zijn tot een gezamenlijk
standpunt gekomen voor de
herziening van de richtlijn omtrent
vuurwapenhandel en
vuurwapenbezit. Lees hier verder.
Den Haag – “Time-out voor verwarde
personen”
Verwarde personen die een gevaar
voor zichzelf of anderen kunnen zijn,
kunnen drie dagen worden
geobserveerd. Tijdens die time-out
wordt bekeken hoe deze mensen met
een psychische stoornis kunnen
worden geholpen. Lees hier verder.

Blog.
Altijd bang, altijd onder
de blauwe plekken
Doodsbang was
Hameeda Lakho als ze als
kind de sleutel in de
voordeur hoorde
rommelen. Zodra de deur
van de portiekwoning in
Rijswijk openging en haar
vader of stiefmoeder
binnenkwam, waren
Hameeda en haar twee
zussen niet meer veilig.
“Stokken, kettingen: ze
sloegen ons met alles dat
voorhanden was.
Verschrikkelijk. Ik wist
nooit wanneer mijn ouders
gingen toeslaan.”
Lees de blog hier verder.

Blog. Stoppen met
jeugdcriminaliteit: van 3
naar 4 W’s?
Delinquent gedrag is
meestal leeftijdgebonden.
Hiermee wordt bedoeld
dat jongeren in hun
adolescentiefase een of
meer delicten kunnen
plegen, maar hier na
verloop tijd mee stoppen.
Tegelijkertijd is er een
kleine groep personen die
delicten blijft plegen. Hier
komt het door Moffitt
geïntroduceerde
onderscheid tussen
adolescentiegebonden
delinquenten en
persistente of volhardende
delinquenten vandaan.
Lees de blog hier verder.

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. 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.

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden

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. Op de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw
gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en
justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die de
samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. Op 12 januari 2017 gaat
de zesde editie van de opleiding ketenregisseur risicojeugd van start. Deze opleiding
leidt u in 8 dagen op tot regisseur in uw gemeente. Meer informatie over het
programma en de docenten van de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

