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Opleiding regisseur huiselijk geweld
en kindermishandeling

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.
8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Utrecht
22 en 23 februari 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, Den Haag

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. Geweld achter de voordeur is daarmee
niet alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak.
Op 13 maart 2018 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 vindt u hier.

Opleiding overlastcoordinator

6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april 2018
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
13, 20 en 27 maart 2018
Cursus Veiligheid met technologie in de
openbare ruimte, 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

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 15 maart 2018 gaat de vierde
editie van de opleiding overlastcoordinator van start. Tijdens deze
opleiding leert u hoe u overlast waar mogelijk voorkomt en waar nodig
aanpakt. Meer informatie over het programma en de docenten van de
opleiding vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

5, 12, 19 en 26 april 2018
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht

Den Haag – “Registratie
kindermishandeling niet op orde”
De registratie van gevallen van
kindermishandeling is bij meer dan
twee derde van de instellingen voor
jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet op
orde. Lees hier verder.

5, 12, 19 en 26 april 2018
Opleiding gebiedsregisseur, 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
5, 12, 19, 26 en 27 juni 2018
Opleiding procesregisseur personen met
verward gedrag, Utrecht
7, 14 en 21 juni 2018
Cursus Omgang met maatschappelijke
onrust, Utrecht
19 en 20 september 2018
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag
25 september, 2 en 9 oktober 2018
Cursus Anti-discriminatiebeleid, Utrecht
25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018
Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen, Utrecht
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15
en 16 november 2018
Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden, 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
1, 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13
december 2018
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Den Haag – “Melding aan gemeente
bij terugkeer gedetineerde”
Gemeenten moeten een melding
kunnen krijgen wanneer iemand
gedetineerd is en wanneer deze
persoon weer terugkeert in de
samenleving. Lees hier verder.
Den Haag – “6 miljoen euro voor
aanpak jihadisme”
Twintig gemeenten ontvangen dit jaar
van het rijk gezamenlijk 6 miljoen euro
voor de aanpak van radicalisering en
jihadisme. Lees hier verder.
Zoetermeer – “AIVD: vier aanslagen
verijdeld in zes jaar”
De AIVD heeft in de afgelopen zes jaar
in Nederland vier aanslagen kunnen
voorkomen. Lees hier verder.
Amsterdam – “Gezichtsherkenning
mensenmassa’s biedt overheid
kansen”
Gemalto heeft onlangs een systeem op
de markt gebracht voor livegezichtsherkenning. Er liggen met deze
technologie grote mogelijkheden voor
overheden om veiligheid te verhogen.
Lees hier verder.
Bonaire – “Veiligheidshuis gaat verder”
Het Veiligheidshuis Bonaire bestaat
sinds maart 2015. De subsidie verstrekt
door de rijksoverheid aan de Stichting
Reclassering Caribisch Nederland,
wordt ingezet om een procesmanager
in te huren die alle partijen verbindt die
samenwerken met het Veiligheidshuis.
Lees hier verder.

Den Haag – “Burgemeesters eisen rol
‘crimefighter’ op”
De regioburgemeesters eisen in een
voorstel voor de bestrijding van de
ondermijnende criminaliteit de rol op
van ‘crimefighter’ op. Ze willen dat in
de wet expliciet wordt vastgelegd dat
burgemeesters ook een taak hebben
als criminaliteitsbestrijders.
Lees hier verder.
Den Haag – “Gebiedsverbod
omstreden imam werkt”
Het gebiedsverbod dat in Den Haag
geldt voor de omstreden imam Fawaz
Jneid werkt. De afgelopen tijd is het
rustig geweest rond de plekken waar
hij zich ophield.
Lees hier verder.
Den Helder – “Kopgemeenten werken
samen in sluitende aanpak rondom
personen met verward gedrag”
In het plan ‘Sluitende aanpak rondom
personen met verward gedrag’ van de
vier gemeenten in de Kop van NoordHolland wordt de huidige aanpak in
beeld gebracht.
Lees hier verder.
Den Haag – “Gemeenten
overschatten zelfredzaamheid
jongeren”
Gemeenten hebben weinig zicht op
jongeren uit de jeugdhulp zelf en
overschatten hun zelfredzaamheid.
Het principe één plan en één regisseur
komt onvoldoende van de grond.
Lees hier verder.
Eindhoven – “Woonoverlast-app is
nieuw centraal klachtenmeldpunt”
Woonoverlast? App je overlast. Met
dat motto is de nieuwe Woonoverlastapp van de gemeente Eindhoven de
lucht in gegaan. Zo hoopt de
gemeente de klachten op één plaats
binnen te krijgen, waardoor een beter
overzicht ontstaat van overlastgevers.
Lees hier verder.

Agenda.
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018
Opleiding beleidsadviseur integratie en
diversiteit,
Utrecht

Cursus Bestuurlijke aanpak van
Radicalisering & Terrorisme

6, 13 en 20 december 2018
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en
12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning,
Utrecht
10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14
februari, 7 en 8 maart 2019
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo

Verslag Congres Personen
met verward gedrag
Op 30 januari 2018 vond de tweede
editie van het congres Personen met
verward gedrag plaats in de
Cultuurkoepel te Heiloo. We kijken terug
op een waardevolle dag waar
ervaringsdeskundigen en experts
werkzaam bij de overheid, het
bedrijfsleven en de wetenschap
samenkwamen om kennis en ervaringen
uit te wisselen over de aanpak van
personen met verward gedrag. Wij
hebben een terugblik gemaakt waarbij
we de opgedane kennis en ervaringen
voor u nog eens op een rij hebben gezet,
zodat u deze kunt toepassen in uw
dagelijkse praktijk.
Lees hier het congresverslag.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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). Hoe pakt u deze
misstanden aan in uw gemeente? Op 8 februari 2018 gaat de derde editie
van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme van
start. Tijdens deze cursus leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van
radicale (ideologische) groeperingen. Meer informatie over het
programma en de docenten van de cursus vindt u hier.

Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden

Noodbevoegdheden maken deel uit van het instrumentarium van de
burgemeester om de openbare orde te handhaven. Er gaan weinig weken
voorbij dat ze niet ergens in Nederland worden ingezet. Zo worden de
noodbevoegdheden regelmatig ingezet tegen activiteiten van Outlaw
Motorcycle Clubs. Op 6 maart 2018 gaat de tweede editie van de cursus
Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden van start. Tijdens deze
cursus leert u wat de bevoegdheden en taken zijn van de burgemeester
bij de openbare orde handhaving. Meer informatie over het programma
en de docenten van de cursus vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

