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Congres Personen met verward gedrag

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

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 30 en 31 januari 2018 vindt de
tweede editie van het congres Personen met verward gedrag plaats in de
Cultuurkoepel in Heiloo. Tijdens het congres Personen met verward
gedrag hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de
overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u samen met uw partners
de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag
organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres Personen met verward gedrag vindt u hier.

Agenda.
9, 16, 23, 30 januari, 6, 13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht

Cursus Bestuurlijke aanpak van
Radicalisering & Terrorisme

11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en
9 maart 2018
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
30 en 31 januari 2018
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo
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
6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, 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). 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.

Agenda.

Nieuws uit het land

13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april 2018
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

Den Haag – “Beleid tegen
kindermishandeling nog vaak
gebrekkig”
Gemeenten gaan mondjesmaat vooruit
in hun beleid tegen kindermishandeling,
blijkt uit een rapport van de Nationale
Kinderombudsvrouw. Bijna een vijfde
van de gemeenten behaalt echter nog
geen kwart van de totaal te behalen
score. Lees hier verder.

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

Den Haag – “Nationale Politie nog
geen geoliede machine”
De Nationale Politie is allesbehalve een
goed geoliede machine. Vijf jaar na het
begin van de reorganisatie van de
politie zijn er nog allerlei problemen,
zoals een complexe gezagsstructuur.
Lees hier verder.
Haarlemmermeer –
“Woonwagenbeleid gemeenten faalt”
Het beleid van gemeenten om op
woonwagenkampen geen nieuwe
staanplaatsen voor bewoners te
creëren heeft gefaald. Dat blijkt uit
onderzoek in opdracht van de
Vereniging van Sinti Roma en
Woonwagenbewoners Nederland.
Lees hier verder.
Den Haag – “Onderzoek naar werkelijk
aantal zwerfjongeren”
Drie ministeries gaan samen
onderzoeken hoeveel zwerfjongeren er
precies in Nederland zijn en hoe het is
gesteld met hun schulden.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Brede aanpak huiselijk
geweld”
De rechtbank in Rotterdam gaat
huiselijk geweld breder aanpakken. In
samenwerking met het Veiligheidshuis
behandelt één rechter op
themazittingen het huiselijk geweld en
alle andere kwesties die daarmee
verbonden zijn. Lees hier verder.

Zuidoost-Brabant – “Gemeenten
willen miljoenen extra voor
jeugdzorg”
De regio Zuidoost-Brabant wil meer
geld van het kabinet voor de
jeugdzorg. De regio kampte over 2016
met een tekort van 23,9 miljoen euro.
De tekorten lopen de komende jaren
nog verder op. Lees hier verder.
Den Haag – “Psychische jeugdhulp
vaak geweigerd omdat het geld op
is”
Jongeren in psychische nood krijgen
regelmatig te laat of geen hulp, omdat
het geld hiervoor in hun gemeente op
is. Ruim de helft van de kinderpsychologen, kinderpsychiaters en
andere professionals in de jeugdzorg
moet hierdoor hulp weigeren.
Lees hier verder.
Den Haag – “Lijmen zorgknip 18-/18+
is symptoombestrijding”
De harde zorgknip bij 18-/18+ wekt de
urgentie aan voor de aanpak van dat
probleem, maar trekt aandacht weg
van de bredere aanpak rond inkomen,
huisvesting, onderwijs of werk en
versterking van het netwerk.
Lees hier verder.
Den Haag – “Let op privacy
minderjarigen bij jeugdhulp”
Gemeenten moeten goed opletten
welke gegevens ze met wie delen en
daarbij de belangen van
minderjarigen in de gaten houden.
Dat zeggen de Nationale ombudsman
en Kinderombudsman naar aanleiding
van klachten van een gezin.
Lees hier verder.
Eindhoven – “Ondermijningsfonds
helpt onvoldoende”
De 100 miljoen euro die het kabinet
wil stoppen in een ondermijningsfonds helpt gemeenten in de strijd
tegen ondermijning. Maar met dat
eenmalige bedrag zet het kabinet toch
onvoldoende in. Lees hier verder.

Agenda.
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november
2018
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht

Opleiding regisseur huiselijk geweld
en kindermishandeling

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
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018
Opleiding beleidsadviseur integratie en
diversiteit, Utrecht
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht

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.

Verslag congres
Radicalisering & Terrorisme
Op 12 december 2017 vond de derde
editie plaats van het congres
Radicalisering & Terrorisme op The
Hague Security Delta Campus. We kijken
terug op een waardevolle dag waar
ervaringsdeskundigen en experts
samenkwamen om kennis en ervaringen
uit te wisselen over de aanpak van
radicalisering en terrorisme en zodoende
van elkaar te leren. Een belangrijke les
van het congres was dat overheid,
wetenschap en het bedrijfsleven elkaar
nodig hebben om tot innovatieve
oplossingen te komen voor een veiligere
wereld. 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

Opleiding overlastcoordinator

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

