Nieuwsbrief • Februari 2015

In gesprek met: Marco van Dunnen
Marco van Dunnen is hoofdagent bij de Nationale Politie eenheid
Rotterdam. Hij richt zich binnen de basiseenheid Delfshaven op de
politiële jeugdtaak. Lees het interview hier verder.

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

Agenda.
5, 12 februari, 5, 12 en 19 maart 2015
Cursus Big Data in het veiligheidsdomein,
Utrecht
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht

Cursus Inzicht in dwingende
groepsculturen

In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief.
Verschillende van deze bewegingen maken zich schuldig aan misstanden
in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling,
bedreiging en zedendelicten. Op 10 en 11 maart 2015 vindt de cursus
Inzicht in dwingende groepsculturen plaats. Op deze cursus leert u hoe u
dwingende groepsculturen herkent , hulp biedt aan (ex)volgelingen van
dwingende groepen en misstanden aanpakt. Meer informatie over het
programma en de docenten van de cursus Inzicht in dwingende
groepsculturen vindt u hier.

10 en 11 maart 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,
Utrecht
9, 16, 23 en 30 april 2015
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht

Handreiking. Aanpak van radicalisering en
terrorismebestrijding op lokaal niveau

19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015
Cursus Projectmanagement in het
veiligheidsdomein, Amersfoort
4, 11, 18, 25 juni, 3, 10, 17 en 24 september
2015
Leergang Criminaliteits- en veiligheidsbeleid,
Utrecht
6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein

Een belangrijke uitdaging is om een goede balans te vinden tussen een
bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van radicalisering en terrorisme,
stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een
speciaal voor gemeenten geschreven handreiking moet daarbij helpen.
Lees de handreiking hier verder.

Apeldoorn – “Crimineel geld in wijk”
Waarom knappen sommige
krachtwijken aan de buitenkant
Den Haag – “Meer samenwerking Rijk en zienderogen op, maar blijven
gemeenten bij Jihadisme nodig”
onderhuids sociale problemen broeien?
De samenwerking en informatieHoe kan het dat probleemjongeren, die
uitwisseling over radicalisering en
intensief zijn gevolgd en begeleid naar
terrorisme tussen Rijk en lokale
onderwijs en werk, jaren later opduiken
overheden moet intensiever. Het Rijk kan als belangrijke spelers in het criminele
met kennis en kunde de lokale overheden circuit? Lees hier verder.
bij staan. Lees hier verder.
Den Haag – “Gewelddadige jihadist
Den Haag – “Overlastpleger mag
verliest Nederlandschap”
gedwongen uit probleemwijk”
De minister van Veiligheid en Justitie
Er is gestart met het wetsvoorstel tot
kan straks zonder voorafgaande
wijziging van de Wet bijzondere
strafrechtelijke veroordeling het
maatregelen grootstedelijke
Nederlandschap intrekken van
problematiek in verband met de
jihadisten die in het buitenland
selectieve woningtoewijzing op grond van meevechten met een terroristische
overlastgevend, crimineel of radicaal
organisatie. Lees hier verder.
gedrag. Lees hier verder.
Den Haag – “CORV zorgen zijn nog
Den Haag – “Integrale aanpak
lang niet afgewend”
slachtoffers loverboys nodig”
Op het laatste moment hebben alsnog
Er moet een integrale aanpak komen
alle gemeenten zich aangemeld voor
gericht op preventie, herkenning en
aansluiting op de CORV, het verplichte
opvang van slachtoffers van loverboys.
knooppunt voor de uitwisseling van
Lees hier verder.
justitiële informatie over jeugdigen van
gemeenten, Veilig Thuis-organisaties,
Amsterdam – “Expertisecentrum
politie en anderen. Lees hier verder.
kindermishandeling van start”
Artsen die vermoeden dat hun
Goes – “Woningcorporatie RWS alert
minderjarige patiënt slachtoffer is van
op huiselijk geweld”
mishandeling kunnen bellen met een
Woningcorporatie RWS heeft richtlijnen
gespecialiseerde kinderarts van het
ontwikkeld voor het signaleren van
Landelijk Expertise Centrum
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Kindermishandeling. Lees hier verder.
In het protocol wordt stapsgewijs
aangegeven hoe medewerkers moeten
Amsterdam – “Meer veiligheid in de wijk handelen als ze huiselijk geweld of
dankzij Big Data”
kindermishandeling vermoeden.
Schoolverzuim, overlastmeldingen en
Lees hier verder.
berichten op sociale media: alles bij
elkaar kan dat een aardig beeld geven van Den Haag – “Lokale veiligheid in
de sfeer in een wijk. Lees hier verder.
gedrang door nationale prioriteiten”
Gemeenten moeten de ruimte krijgen
Den Haag – “Wachtlijsten jeugdzorg
om zelf veiligheidsbeleid te maken, ook
krimpen opnieuw”
als dit afwijkt van het rijksbeleid. Ze
Het aantal kinderen op de wachtlijsten
moeten geld kunnen besteden aan de
van de jeugdzorg daalt. Er staan nog maar doeleinden van dit beleid en kunnen
1983 wachtenden de lijst.
beschikken over capaciteit en inzet van
Lees hier verder.
de politie. Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Eindhoven – “Regio komt 15 miljoen
tekort voor jeugdzorg”
De 21 gemeenten in de regio
Eindhoven komen volgend jaar naar
schatting bijna 15 miljoen euro tekort
voor de jeugdzorg.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Aanpak woonoverlast
met interventieteam”
Om woonoverlast en misstanden in
woningen aan te pakken starten er
interventieteams in Rotterdam. Door
de nieuwe werkwijze moeten
overlastsituaties sneller aangepakt
worden.
Lees hier verder.
Den Haag – “Meldpunt voor
knelpunten jeugdzorg”
Kun je niet de juiste zorg voor een
kind of gezin vinden of krijgen?
Professionals, maar ook ouders en
jongeren kunnen problemen met
jeugdzorg in hun gemeenten melden.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente krijgt een
kinderombudsman”
Vanaf januari is de gemeentelijke
ombudsman van Rotterdam, Anne
Mieke Zwaneveld, ook de
Kinderombudsman voor Rotterdam,
voor iedereen die niet tevreden is
over de jeugdhulp.
Lees hier verder.
Den Haag – “Opstelten vraagt actie
tegen jihadisme”
Minister Ivo Opstelten wil dat er
tempo komt in de behandeling van
nieuwe wetsvoorstellen om jihadisme
en extremisme aan te pakken.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Criminaliteit daalt
verder in regio”
De criminaliteitscijfers in de regio
Rotterdam en Dordrecht zijn in 2014
verder gedaald. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Rendementsanalyse. Veiligheidshuis

Opleiding Overlastcoördinator

Zuid-Holland Zuid
Het Veiligheidshuis ZHZ heeft een
rendementsanalyse uitgevoerd om
het maatschappelijk rendement van
het Veiligheidshuis inzichtelijk te
maken. Lees de publicatie hier verder.

In gesprek met:
Jacobine Geel en Rutger Jan
van der Gaag
Jacobine Geel is voorzitter van GGZ
Nederland, de brancheorganisatie
voor de geestelijke gezondheidszorg
en verslavingszorg in Nederland.
Rutger Jan van der Gaag is voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering van de
Geneeskunst. Beide waren betrokken
bij de totstandkoming van de
handreiking ‘Het beroepsgeheim in
samenwerkingsverbanden’ een
wegwijzer voor zorgprofessionals.
Lees het interview hier verder.

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in
Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 9 april 2015 gaat de opleiding
Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding leert u hoe u overlast
aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
docenten van de opleiding Overlastcoördinator vindt u hier.

Publicatie. Wijkaanpak en ondermijnende criminaliteit
Waarom knappen sommige krachtwijken aan de buitenkant zienderogen op,
maar blijven onderhuids sociale problemen broeien? Hoe kan het dat
probleemjongeren, die intensief zijn gevolgd en begeleid naar onderwijs en
werk, jaren later opduiken als belangrijke spelers in het criminele circuit, waar
lokaal miljoenen in omgaan?

Handreiking.
Het beroepsgeheim in
samenwerkingsverbanden
De mogelijkheden om medische
gegevens in samenwerkingsverbanden uit te wisselen, worden
voor zorgprofessionals bepaald door
regels uit het gezondheidsrecht. Deze
regels zijn niet altijd bekend bij de
verschillende andere deelnemers in
samenwerkingsverbanden. Deze
handreiking wil hier inzicht in geven.
Lees de handreiking hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

De afgelopen decennia is, vanuit verschillende ministeries en onder
verschillende benamingen, veel aandacht en energie gestoken in de
wijkaanpak. Ook naar bestrijding van ondermijnende criminaliteit ging de
afgelopen jaren steeds meer aandacht uit. Onder andere via de zogenaamde
integrale aanpak waarin partners als gemeenten, politie, openbaar ministerie,
belastingdienst en anderen samenwerken. Dit rapport over wijkaanpak en
ondermijnende criminaliteit, brengt twee werelden bij elkaar, die tot nu toe
bij de overheid en in haar beleid niet dicht bij elkaar stonden.
Lees de publicatie hier verder.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

