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Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen

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

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.

Agenda.
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Den Haag
26 september, 3, 10 en 31 oktober 2017
Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen, Utrecht

Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en
17 november 2017
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15
november 2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
2 en 3 november 2017
Congres Veiligheid in de wijk,
Amsterdam
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, 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. Op 28 september 2017 gaat de vijfde editie van de opleiding
coordinator nazorg ex-gedetineerden van start. Tijdens deze opleiding
leert u hoe u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een
sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

Amsterdam – “Huisbezoeken succesvol
bij de aanpak van jeugdoverlast”
De gezinnen van bijna 400 op straat
overlast gevende jongeren kregen vorig
jaar bezoek van interventiemedewerkers van Stichting Aanpak
Overlast. Lees hier verder.

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
15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018
Opleiding Overlastcoördinator,
Utrecht
5, 12, 19 en 26 april 2018
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
5, 12 en 19 juni 2018
Cursus Burgerparticipatie in het
veiligheidsdomein, Utrecht

Den Haag – “Stop gedwongen
aanbesteding jeugdreclassering”
Met een breed gesteunde motie hoopt
D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven
dat gedwongen aanbesteding van
jeugdreclasserings- en
jeugdbeschermingstaken ten einde
komt. Lees hier verder.
’s-Hertogenbosch –“Big data in de
strijd tegen Brabantse criminaliteit”
Gemeenten, OM, FIOD, politie en de
Jheronimus Academy of Data Science
(JADS, de gezamenlijke dataopleiding
van de TU Eindhoven en Universiteit
Tilburg) slaan de handen ineen in de
strijd tegen georganiseerde criminaliteit
door gezamenlijk een Crime Room te
vormen. Lees hier verder.
Tilburg – “Regiogemeenten en
ketenpartners bouwen samen aan een
sterk Zorg- en Veiligheidshuis”
Op 22 juni tekenden de burgemeesters
van regiogemeenten Hart van Brabant
en partners op het gebied van zorg,
welzijn, veiligheid en justitie de
samenwerkingsovereenkomst van het
Zorg- en Veiligheidshuis.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Gemeente pakt
seksuele straatintimidatie aan”
Gemeente Amsterdam treedt – net
zoals gemeente Rotterdam – vanaf
heden op tegen seksuele
straatintimidatie. Hiermee is sissen,
naroepen, om seks vragen en
achtervolgen niet meer toegestaan.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Gemeente opent
woonwijk voor aso's”
In Rotterdam zijn elf 'Skaeve Huse'
geopend, speciale woonunits voor
mensen die zo veel overlast
veroorzaken dat ze niet te handhaven
zijn in een gewone woonwijk.
Lees hier verder.
De Haag – “Meerderheid burgers
vreest terreuraanslag“
Bijna 70 procent van de Nederlanders
maakt zich wel eens zorgen over een
mogelijke terroristische aanslag. Maar
slechts 4 procent is bang zelf
slachtoffer te worden van terreur.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Zeven programma's
om wachttijd jeugdzorg te verkorten”
Amsterdamse jeugdhulpaanbieders
hebben zeven programma's ingediend
bij de gemeente om de wachttijden in
de jeugdzorg te verkorten.
Lees hier verder.
Den Haag – “Dreigingsbeeld NCTV:
toon jihadisten verhardt”
De toon onder aanhangers van de
Nederlandse jihadistische beweging,
bestaande uit tenminste enkele
honderden mensen, verhardt zich.
Lees hier verder.
Den Haag – “Meer inzicht nodig in
zorg suïcidale jeugd”
Het is nodig meer inzicht te krijgen in
de zorg aan jongeren met zelfmoordneigingen. Lees hier verder.
Capelle – “Gemeente strijdt tegen
mensenhandel”
Capelle aan den IJssel gaat fors
inzetten om mensenhandel en
drugscriminaliteit aan te pakken.
Lees hier verder.
Den Haag - “Gebruik meldcode”
Het gebruik van de meldcode
kindermishandeling en huiselijk
geweld moet beter. Lees hier verder.

Blog. Voorkom doden, laat
verwarde mensen niet over aan
de politie
De politie stopt met het opvangen van
verwarde personen in Nederland. En dat
terwijl we volgens sommige media te
maken hebben met loslopende
tijdbommen ‘van het soort Van U’, de
moordenaar van Els Borst. Ondertussen
loopt het aantal meldingen over
verwarde personen dat binnenkomt bij
de politie ook nog eens snel op.
Niemand weet meer wat de juiste
respons is. Met het resolute
terugtrekken van de politie bereikt deze
crisis een hoogtepunt, en de
bekendmaking ervan leidt tot veel
sociale onrust en zorgen. Maar niets is
soms potentievoller dan een goede
crisis. Lees de blog hier verder.

Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel,
witwaspraktijken... Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland
ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit
van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving
van bewoners wordt bedreigd. Op 20 en 21 september 2017 vindt het
congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats op The
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres hoort u hoe u een
strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde
criminaliteit in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres vindt u hier.

Blog. Radicalisering maakt
plaats voor frustratie

Extreme jongeren die geweld willen
gebruiken tegen de Nederlandse staat
ben ik niet vaak tegengekomen. Ik zie
wel frustratie. Dat heeft niets met
radicalisering te maken, maar met het
klimaat in Nederland. Engin Baydar,
geboren en getogen Amsterdammer
met een Turks-Bosnische achtergrond,
stond ooit op het punt naar Syrië te
vertrekken. Nu adviseert hij
jongerenwerkers en ambtenaren over
radicalisering. Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke
klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het
geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt
tevens hoge maatschappelijke kosten. Op 7 november 2017 gaat de derde
editie van de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u geweld achter de voordeur
voorkomt. Meer informatie over het programma en de docenten van de
opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid ’

