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In gesprek met: Janneke van der Zalm
Janneke van der Zalm is werkzaam als ketenmanager van het
Veiligheidshuis Hollands Midden. Zij richt zich ondermeer op de aanpak
van problematische jeugdgroepen en de nazorg aan ex-gedetineerden.
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.
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en 6
maart 2015
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht
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
3, 10, 17, 24, 27 en 31 maart 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein

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.

Blog. Jihadisten, dreigen of begrijpen?

5, 12, 19 en 26 maart 2015
Opleiding regisseur veelplegers, Utrecht
10 en 11 maart 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,
Utrecht
9, 16, 23 en 30 april 2015
Opleiding Overlastcoördinator,
Utrecht

Jongens die naar Syrië vertrekken om mee te doen aan de jihad keren naar
Nederland terug als mannen die gewend zijn te doden. Dat wil de
Nederlandse overheid voorkomen. Maar hoe? Door paspoorten af te
pakken of door familiegesprekken te voeren? Lees de blog hier verder.

Nieuws uit het land

Rotterdam – “Politie sneller bij
jongeren op huisbezoek”
Meer dan vroeger gaat de politie van de
eenheid Rotterdam bij jongeren
huisbezoeken afleggen om te
voorkomen dat ze kiezen voor een
criminele carrière.
Lees hier verder.

Leeuwarden – “Burgemeester wil vaker
huisverbod bij kindermishandeling”
Burgemeesters willen vaker een tijdelijk
huisverbod inzetten bij
kindermishandeling of een vermoeden
daarvan, aldus Brechtje Mantel,
programmamedewerker van de Taskforce Den Haag – “Actieprogramma
Kindermishandeling en Seksueel
intensiveert brede aanpak jihadisme”
Misbruik. Lees hier verder.
De recente ontwikkelingen maken
duidelijk welke dreiging er uitgaat van
Gouda – “Sluitende aanpak
de binnenlandse jihadistische
ouderenmishandeling”
bewegingen in Nederland.
Gemeenten hebben hun visie op de
Lees hier verder.
aanpak van huiselijk geweld vastgelegd in
een regiovisie. De inbedding van de
Den Haag – “Onderwijs en jeugdhulp
aanpak van ouderenmishandeling in het
moeten beter samenwerken”
lokale beleid hoor hier ook bij.
Het gebrek aan inhoudelijke
Lees hier verder.
samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulp is een risico voor de
Den Haag – “DJI en VNG sluiten
schoolloopbaan van kwetsbare
convenant Re-integratie van (ex-)
jongeren.
gedetineerden”
Lees hier verder.
Staatssecretaris Fred Teeven van het
ministerie van Veiligheid en Justitie en
Den Haag – “Gemeenten ongerust over
VNG voorzitter en burgemeester van de
jihad”
gemeente Almere Annemarie Jorritsma
Ook de gemeenten waar het probleem
ondertekenden op 10 december 2014
van mogelijke of teruggekeerde
namens DJI en de VNG het convenant Re- Syriëgangers nog niet speelt, willen zo
integratie van (ex-)gedetineerden.
snel mogelijk in gesprek met onder
Lees hier verder.
meer minister Ivo Opstelten van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Den Haag – “Steunpunt voor families
Lees hier verder.
jihadisten”
De Nationaal Coördinator
Amsterdam – “Maak meldpunt
Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat
kindermishandeling bij burgemeester”
een onafhankelijk steunpunt voor de
Kinderen die het slachtoffer zijn van
families van jihadisten en potentiële
mishandeling moeten zich rechtstreeks
Syriëgangers opzetten.
tot de burgemeester van hun
Lees hier verder.
woonplaats kunnen wenden om hulp te
vragen. Lees hier verder.
Gouda – “Basta! brengt 12-minners met
risicovol gedrag in beeld”
Den Haag – “Continuïteit zorg
Nog op de basisschool en dan al de politie gewaarborgd”
op de stoep. Bijvoorbeeld vanwege
Jongeren die voor 1 januari jeugdhulp
vandalisme, diefstal of een ernstige
ontvangen waarvan voorzien is dat deze
vechtpartij. Kattenkwaad of een
na 1 januari doorloopt, kunnen daar
voorbode van een criminele carrière?
ook op rekenen.
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Midden-Delftland – “Burgemeester
promoot kinderprotocol meldcode”
Arnoud Rodenburg heeft als eerste
burgemeester in Nederland zijn naam
aan het Kinderrechtenchecklist
verbonden. Lees hier verder.
Den Haag – “Nationale Politie lost
minder zaken op”
De Nationale Politie, die in 2013 is
gevormd, lost minder zaken op dan de
afzonderlijke korpsen van vroeger.
Lees hier verder.
Den Haag – “Laat kinderrechter
beslissen over omgang met kinderen
na partnerdoding”
Staatssecretaris Teeven van het
ministerie van Veiligheid en Justitie
wil dat de kinderrechter straks altijd
een beslissing neemt over contact of
omgang van kinderen met de ouder
die zijn partner heeft gedood.
Lees hier verder.
Den Haag – “Bezuinigingen
betekenen einde handhaving wijken”
Door de bezuinigingen op de
plaatselijke handhaving, dreigt
minister Ivo Opstelten van Veiligheid
en Justitie de lokale veiligheid en
leefbaarheid op de helling te zetten.
Lees hier verder.
Den Haag – “CORV-aansluiting wordt
voor veel gemeenten spannend”
Gemeenten melden zich momenteel
massaal aan voor aansluiting op de
CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg.
Lees hier verder.
Utrecht – “Niet meer, maar slimmer
blauw op straat”
Het informatiegestuurd werken van
de politie is niet goed van de grond
gekomen. De informatiediscipline van
de Nationale Politie moet zich
ontwikkelen in de richting van
intelligent blauw.
Lees hier verder.

In gesprek met:
Jan-Dirk Sprokkereef

Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein

Jan-Dirk Sprokkereef is werkzaam als
vice-voorzitter bij Jeugdzorg
Nederland, de brancheorganisatie
voor alle jeugzorgorganisaties.
Lees het interview hier verder.

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen
effectiever dan het bestrijden van incidenten. Om te zorgen dat
veiligheidsproblemen uitblijven moet u wel eerst de risico’s kennen en weten
hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Op de cursus Big Data in het
veiligheidsdomein leert u hoe u aan de hand van Big Data veiligheidsproblemen kunt voorspellen en waar mogelijk kunt voorkomen.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Big Data
in het veiligheidsdomein vindt u hier.

Blog. Toezicht op veiligheid

Terugblik. Terugkomdag opleiding beleidsmedewerker

en leefbaarheid in de openbare
ruimte

Openbare Orde en Veiligheid

Hinderlijk gedrag van hangjongeren,
zwerfvuil en parkeerovertredingen
hebben een negatieve invloed op de
leefbaarheid van een buurt en op de
subjectieve veiligheidsbeleving van
bewoners in uw gemeente.
Lees de blog hier verder.

Publicatie.
Stoppen of volharden?
Stoppen of volharden is een studie
van Ido Weijers (hoogleraar
Jeugdrechtspleging) en Diane van Drie
(promovenda Strafrecht). De studie
naar jonge veelplegers biedt een
indringende analyse van de worsteling
om te stoppen met criminaliteit als
die eenmaal tot routine is geworden.
Lees hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseerde op 19 december
2014 een terugkomdag voor (oud)deelnemers aan de eerste, tweede, derde,
vierde en vijfde editie van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid in het stadshuis van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op de
terugkomdag konden de (oud)deelnemers de opgedane kennis en ervaring
met elkaar delen. Op de terugkomdag verzorgden Frank Bovenkerk
(hoogleraar Radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam), Cor Visser
(adjunct directeur bij de Nationale Politie eenheid Den Haag) en Irma
Woestenberg (gemeentesecretaris bij de gemeente ’s-Hertogenbosch) een
presentatie voor de (oud)deelnemers aan de opleiding beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

