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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.
19 en 20 september 2018
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Utrecht
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en
16 november 2018
Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen 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 9 en 10 oktober 2018 vindt de
vierde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering
& Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale (ideologische)
groeperingen signaleert en aanpakt.
Meer informatie over het programma, de sprekers en deelname aan het
congres Radicalisering & Terrorisme vindt u hier.

Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden

2, 9, 30 en 31 oktober 2018
Cursus Burgerparticipatie in het
veiligheidsdomein, Utrecht
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november
2018
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
9 en 10 oktober 2018
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
18 en 19 oktober 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, Den Haag

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 27 september 2018 gaat de zesde 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 vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

1, 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13
december 2018
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Leeuwarden – “Gemeenten luiden
noodklok over jeugdzorg”
Gemeenten luiden de noodklok over de
kosten van de specialistische zorg voor
kinderen. Vanwege de tekorten willen
steden als Leeuwarden, Eindhoven en
Hengelo dat huisartsen minder
minderjarigen doorverwijzen.
Lees hier verder.

1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018
Opleiding beleidsadviseur integratie en
diversiteit, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Opleiding bibob coordinator, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Opleiding Integriteitscoordinator in het
publieke domein, Utrecht
20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2018
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Amersfoort
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
6, 13, 20 en 27 november 2018
Cursus Cameratoezicht in de openbare
ruimte, Utrecht
4, 11 en 18 december 2018
Opleiding Inzicht in Criminologie,
Utrecht
4, 11, 18 en 19 december 2018
Cursus Crisismanagement in de praktijk,
Utrecht
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Predictive profiling, Utrecht
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en
12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht

Den Haag – “Specialistische jeugdhulp
mag niet verdwijnen”
De decentralisatie van de jeugdzorg
dreigt ertoe te leiden dat zeer
specialistische zorg voor bijvoorbeeld
slachtoffers van loverboys verdwijnt.
Lees hier verder.
Den Haag – “Grens jeugdhulpplicht
moet naar minimaal 21 jaar”
Op korte termijn moet de grens van de
jeugdhulpplicht van gemeenten worden
verhoogd van 18 naar 21 jaar, met een
mogelijke uitloop naar 23 jaar. Op lange
termijn zou die grens nog verder
moeten worden verhoogd.
Lees hier verder.

Den Haag – “Aantal meldingen van
achterlating neemt toe”
Het aantal meldingen van jongeren
die door hun ouders in het buitenland
worden achtergelaten neemt toe,
aldus het Landelijk Knooppunt
Huwelijksdwang en Achterlating.
Lees hier verder.
Den Haag – “Aantal huisuitzettingen
bij woningcorporaties daalt”
Het aantal huisuitzettingen bij
woningbouwcorporaties is vorig jaar
opnieuw gedaald. Dat meldt Aedes,
de vereniging van woningcorporaties.
Lees hier verder.
Diemen – “Gemeente pakt
criminaliteit aan met Scheerlicht”
Diemen probeert woningnood en
ondermijnende criminaliteit aan te
pakken met het project Scheerlicht.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat
de gemeente met gerichte
adrescontroles stuitte op illegale
onderhuur, uitkeringsfraude en
mensenhandel.
Lees hier verder.

Den Haag – “Kinderen van ouders met
probleem beter helpen”
Kinderen van ouders met een ziekte,
verslaving of beperking moeten beter
worden geholpen, aldus
Kinderombudsvrouw Margrite
Kalverboer.
Lees hier verder.

Groningen – “Aso-wet in eerste jaar
nog weinig gebruikt”
De Wet aanpak woonoverlast, die
burgemeesters bevoegdheden geeft
om overlastgevers een
bestuursmaatregel op te leggen, is in
juli één jaar in werking. Gemeenten
maken echter nog maar weinig
gebruik van de wet.
Lees hier verder.

Maastricht – “Gemeente beoogt
gezinsaanpak multiproblematiek”
De gemeente Maastricht wil een
aanpak ontwikkelen voor vijftig arme
gezinnen die met meervoudige
problematiek kampen. Daarmee wil de
gemeente het probleem van
overerfbare armoede in de stad het
hoofd bieden.
Lees hier verder.

Drenthe – “Afspraken vervoer
personen met verward gedrag”
Drentse en Friese gemeenten hebben
met Ggz-partijen, ambulancezorg,
zorgverzekeraars, politie en de
ministeries van Volksgezondheid
Welzijn en Sport en Justitie en
Veiligheid afspraken gemaakt over het
vervoer van personen met verward
gedrag. Lees hier verder.

Agenda.
10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14
februari, 7 en 8 maart 2019
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Internationale excursie Den Haag
Terreurbestrijding

29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo
5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019
Opleiding Resilience Officer, Utrecht
4, 5, 6 en 7 maart 2019
Internationale excursie Contra
Terrorisme, Londen
5, 12 en 19 maart 2019
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 3 april 2019
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
5, 12, 19, 26 en 27 maart 2019
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg,
Utrecht
14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april 2019
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Op 18 en 19 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen een
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag, waarbij onder
andere een bezoek wordt gebracht aan het Permanent Hof van Arbitrage,
het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het
Vredespaleis. Meer informatie over het programma van de internationale
excursie naar Den Haag en deelname is te vinden op
www.centrumvoorstudiereizen.nl.

Cursus Informatie uitwisseling in
de veiligheidsketen

14, 21, 28 maart, 4 en 11 april 2019
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
4, 11 en 18 april 2019
Cursus Omgang met complexe
scheidingen, Utrecht
6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019
Opleiding coordinator eenzaamheid en
sociaal isolement, Utrecht
4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019
Opleiding procesregisseur personen met
verward gedrag, Utrecht
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 2 oktober 2018 gaat de vierde editie van de cursus Informatie
uitwisseling in de veiligheidsketen van start. Op de cursus leert u hoe u
informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw
veiligheidspartners. Meer informatie over het programma, de docenten
en deelname aan de cursus vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

