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Congres Radicalisering en 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

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen 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 het seminar Radicalisering
en terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen
signaleert en aanpakt. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres Radicalisering en terrorisme vindt u hier.

Internationale excursie Den Haag

Agenda.
25 en 26 februari 2016
Internationale excursie, Den Haag
3, 10, 17, 24, 31 maart en 1 april 2016
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering
en terrorisme, Den Haag
10, 17, 24, 25 en 31 maart 2016
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2016
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht
17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2016
Cursus Sociale media in het veiligheidsdomein,
Utrecht

7, 14 en 21 april 2016
Cursus Omgang verwarde personen,
Utrecht
31 mei 2016
Congres Radicalisering en terrorisme,
Den Haag
9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht

Bent u geïnteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit
iets voor u! Het Centrum voor Studiereizen organiseert op 25 en 26
februari 2016 een internationale excursie naar Den Haag, waarbij een
bezoek wordt gebracht aan The Hague Centre for Strategic Studies, de
Organisation for Security and Co-operation in Europe, het Institute for
Financial Crime, het Huis van Europa, TNO, The Hague Security Delta, het
Innovation Quarter en de Atlantische Commissie. Meer informatie over
het programma van de internationale excursie naar Den Haag vindt u hier.

Opleiding Overlastcoördinator

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 10 maart 2016 gaat de tweede
editie van 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.

Den Haag – “Gemeenten moeten
onzichtbare jongeren opsporen”
De 66.000 'onzichtbare jongeren' die
Amsterdam – “Meer samenwerken bij
niet naar school gaan en ook niet
aanpak radicalisering”
werken, moeten dat wel gaan doen.
Grote gemeenten zetten na de aanslagen Lees hier verder.
in Parijs allerlei programma’s op om
radicalisering tegen te gaan. En ook kleine Den Haag – “Harde kritiek op Veilig
gemeenten moeten aan de bak.
Thuis organisaties”
Lees hier verder.
Er valt nog veel te verbeteren bij de
Veilig Thuis organisaties. Op basis van
Amsterdam – “Leefbaarheid niet
een reeks bezoeken die deze zomer
aantoonbaar verbeterd met
begon, hebben de Inspecties Jeugdzorg
Rotterdamwet”
en Gezondheidszorg inmiddels van tien
De Rotterdamwet die vanaf 2006 in
van de 26 vestigingen de rapportages
Rotterdam werd toegepast heeft, volgens afgerond. Lees hier verder.
onderzoekers van de Universiteit van
Amsterdam, de leefbaarheid niet echt
Den Haag – “Privacy slachtoffers beter
verbeterd.
beschermd”
Lees hier verder.
Persoonlijke gegevens van slachtoffers
zoals adres, telefoonnummer of
Eindhoven – “Eigen kracht van
woonplaats worden niet langer
probleemjongeren weinig
standaard beschikbaar gesteld aan de
aangesproken”
verdachte en zijn advocaat.
Gemeenten ondernemen weinig om
Lees hier verder.
informele zorg voor jongeren te
bevorderen en zo een later beroep op
Den Haag – “Antiterrorisme wetgeving
professionele jeugdzorg te voorkomen.
naar Tweede Kamer”
Lees hier verder.
Het kabinet heeft besloten vier
wetsvoorstellen uit het
Den Haag – “Bewustwordings-campagne actieprogramma “Integrale aanpak
Veilig Thuis”
jihadisme” bij de Tweede Kamer in te
Veilig Thuis Haaglanden heeft een
dienen. Lees hier verder.
bewustwordingscampagne over huiselijk
geweld gelanceerd.
Den Haag – “Corporaties luiden
Lees hier verder.
noodklok over verwarde personen”
Driekwart van de woningcorporaties
Brabant – “Gemeenten sluiten 500
zag in 2015 een toename van overlast
drugspanden”
veroorzaakt door verwarde huurders.
Brabantse burgemeesters hebben de
Lees hier verder.
afgelopen drie jaar ruim vijfhonderd
drugspanden gesloten. Veel meer dan
Zoetermeer – “Gemeenten,
collega's in de rest van het land.
woningcorporaties en politie samen
Lees hier verder.
tegen woninginbraken”
Charlie Aptroot, burgemeester van
Twente – “Project Code Rood succesvol” Zoetermeer, werd door Ard van der
De Twentse aanpak van huiselijk geweld Steur, Minister van Veiligheid en
'Code Rood' is een succes. De aanpak
Justitie, voorgesteld als de nieuwe,
richt zich op gezinnen met een extra hoog landelijke ambassadeur aanpak
risico op een gezinsdrama.
woninginbraken.
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Den Haag – “Plan voor gemeentelijke
regie op aanpak huiselijk geweld”
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten gaat een plan
ontwikkelen om de regie op de
aanpak van kindermishandeling en
huiselijk geweld stevig op te pakken.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Criminaliteit daalt nog
steeds”
De criminaliteit in RotterdamRijnmond blijft dalen. Het aantal
misdrijven loopt in de stadsregio al vijf
jaar terug, van ruim 136.000 in 2011
tot ruim 109.000 in 2015.
Lees hier verder.
Den Haag – “Gemeenten aan de slag
met multidisciplinaire aanpak”
Nederlandse gemeenten willen de
aanpak van ernstig huiselijk, seksueel
geweld en kindermishandeling
verbeteren. Daarom gaan zij aan de
slag met de multidisciplinaire
aanpak++. Lees hier verder.
Den Haag – “AIVD zoekt nieuwe
medewerkers”
De Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AIVD zoekt de komende jaren zo’n
250 nieuwe krachten, bovenop de
tweehonderd nieuwe werknemers die
het afgelopen jaar al geworven zijn.
Lees hier verder.
Kaag en Braassem – “Plan voor
verbetering aanpak kindermishandeling”
De gemeente Kaag en Braassem
heeft, samen met vertegenwoordigers
uit de regio Holland Rijnland, een plan
opgesteld om de aanpak van
kindermishandeling te verbeteren.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Minder liquidaties”
Amsterdam heeft in 2015 een
laagterecord gevestigd wat betreft het
aantal moorden.
Lees hier verder.

Blog. Criminele
jeugdgroepen als
kraamkamer voor de
onderwereld
Tussen januari 2014 en
december 2015 vinden er
in en rond Amsterdam 33
liquidaties plaats.
Daarnaast wordt in het
buitenland een aantal
Amsterdammers
geliquideerd.. Ze zijn
onderdeel van een vete die
draait om geld en macht.
Lees de blog hier verder.

Blog. Zet ouders in

Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme
In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich schuldig
maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden
van een terroristische aanslag) Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Op 3
maart 2016 gaat de eerste editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en
terrorisme van start. Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
leert u hoe u radicale (religieuze) groepen in uw gemeente kunt aanpakken.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Bestuurlijke aanpak
van radicalisering en terrorisme vindt u hier.

om radicalisering te
voorkomen

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid

Ouders kunnen een
sleutelrol spelen in de
preventie van
radicalisering van hun
kinderen door hen
weerbaar te maken. Maar
dan moeten zij wel weten
hoe. Lees hier verder.

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare
orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Op
de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u hoe u deze nieuwe
wet- en regelgeving correct toepast en uitvoert. Meer informatie over het programma
en de docenten van de cursus vindt u hier.

Blog. Vrijspel voor

Cursus Omgang met verwarde personen

uitbuiters
Met enige regelmaat lezen
we over economische
uitbuiting. Een
Nederlandse werkgever of
uitzendbureau betaalt zijn
werknemers slecht, ze
wonen in erbarmelijke
omstandigheden en
moeten lange uren maken
voor een hongerloontje.
Lees de blog hier verder.

Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder verwarde
personen opgevangen in instellingen. Veel van deze verwarde personen die te maken
hebben met verschillende beperkingenen verschillende problemen komen onbedoeld op
straat terecht. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar kunnen ze ook
een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Op de cursus Omgang met
verwarde personen leert u hoe u de hulpverlening en opvang van verwarde personen
organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van
de cursus Omgang met verwarde personen vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

