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Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen

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

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin
betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk
komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat
problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien.
Op 26 september 2017 gaat de opleiding regisseur multi
probleemgezinnen van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen
met uw samenwerkingspartners komt tot een doeltreffend plan van
aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur multi probleemgezinnen vindt u hier.

Agenda.
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Den Haag

Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit

26 september, 3, 10 en 31 oktober 2017
Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen, Utrecht
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 en
17 november 2017
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15
november 2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
2 en 3 november 2017
Congres Veiligheid in de wijk,
Amsterdam

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel,
witwaspraktijken... Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland
ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit
van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving
van bewoners wordt bedreigd. Op 20 en 21 september 2017 vindt het
congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats op The
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres hoort u hoe u een
strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde
criminaliteit in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Den Haag –“Op een watchlist ook als je
niets misdaan hebt”
Mogelijke terroristen staan op een lijst
die de autoriteiten onderling
uitwisselen. Hoe kom je erop, en hoe er
weer vanaf? Nederland zoekt de
grenzen van de wet op in strijd tegen
terrorisme. Lees hier verder.

7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
7, 14 en 21 december 2017
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
12 en 13 december 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en
9 maart 2018
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme,
Utrecht
6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, 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

Den Haag – “Investeer meer in
jongerenwerk”
Om radicalisering van jongeren te
voorkomen moeten gemeenten meer
investeren in jongerenwerk.
Lees hier verder.
Den Haag - “Taskforce Overvallen
presenteert actieprogramma 2.0”
Sinds de oprichting van de Taskforce
Overvallen in 2009 is het aantal
overvallen gedaald van 2.898 in 2009
naar 1.132 in 2016. Lees hier verder.
Den Haag – “Minder regeltjes, meer
jeugdhulp”
Gemeenten en jeugdhulpverleners
moeten meer tijd kunnen besteden aan
het helpen van kinderen en hun ouders
in plaats van administratie.
Lees hier verder.
Den Haag – “Wachttijden jeugdhulp
zijn onvermijdelijk”
Wachttijden in de jeugdhulp zijn
onvermijdelijk. Ook in het nieuwe
gedecentraliseerde jeugdstelsel. Dat
concludeert het NJI in het onderzoek
‘Wacht maar’, naar wachttijden en
wachtlijsten in de jeugdhulp.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Misdaad in stad daalt
sneller dan in dorp”
Veel voorkomende criminaliteit is vorig
jaar landelijk met 8 procent afgenomen,
maar die dalende trend is veel sterker
zichtbaar in grote steden dan op het
platteland. Lees hierverder.

Rotterdam – “Gemeente stelt
seksuele straatintimidatie strafbaar “
Rotterdam stelt seksuele
straatintimidatie strafbaar. Wie
vrouwen op straat nasist, naroept,
achternaloopt, om seks vraagt of in
het nauw drijft, kan rekenen op een
boete van maximaal 4100 euro of drie
maanden gevangenisstraf.
Lees hier verder.
Brabant – “Criminelen hebben buiten
vrij spel”
De aanpak van criminaliteit is in de
collegeprogramma’s en het
integriteitsbeleid van alle Brabantse
gemeenten verankerd. Dat leidt in het
gemeentelijke buitengebied echter
zelden tot concrete daden.
Lees hier verder.
Gelderland - “Politie nauwelijks
aandacht voor platteland”
De twaalf commissarissen van de
koning zijn bezorgd over de inzet van
politie op het platteland.
Lees hier verder.
Rijsbergen – “Sluiting Fort Oranje
kost overheid 5 miljoen euro”
De sluiting van de beruchte camping
Fort Oranje in het Brabantse dorp
Rijsbergen gaat naar schatting 5
miljoen euro kosten. De kosten
worden verdeeld onder de
gemeenten in de regio, de provincie
en de rijksoverheid. Lees hier verder.
Den Haag – “Start vervolghulp al
vóór vertrek uit vrouwenopvang”
Moeders met kinderen die in de
vrouwenopvang hebben gezeten en
daarna verhuizen naar een andere
regio, lopen het grootste risico op
nieuwe problemen. Lees hier verder.
Heusden – “Gemeente krijgt een
Interventieteam”
De gemeente wil criminaliteit en
zware overlast beter en sneller te lijf
gaan. Lees hier verder.

Blog. Zichtbare en
onzichtbare acute zorgnood en de
verwarring rond het begrip
verwarde mensen

Verwarde mensen zijn mensen in acute
zorgnood. De politie krijgt alleen te
maken met zichtbare acute zorgnood,
terwijl er ook veel onzichtbare acute
zorgnood voorkomt. Om de acute
zorgnood te ledigen is een betere balans
nodig tussen de verzorgingsstaat en de
participatiemaatschappij. De
Eindhovense aanpak lijkt een passend
antwoord te bieden. Lees hier verder.

Blog. Aanslagen bevestigen
Dreigingsbeeld

Het jihadistisch terrorisme in het Westen
houdt aan. Sinds begin dit jaar zijn hierbij
tientallen mensen om het leven
gekomen. De meeste aanslagen lijken
door ISIS geïnspireerd en worden
gepleegd met eenvoudig te verkrijgen
middelen als messen en voertuigen.
Daarnaast blijft de dreiging bestaan van
gecoördineerde aanslagen door ISIS of Al
Qai’da. ISIS heeft mogelijk nog steeds
enkele tientallen operatives tot zijn
beschikking in Europa. Dit alles zorgt er
voor dat de dreiging in Nederland hoog
blijft, de kans op een aanslag is reëel.
Lees hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar
gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke
kosten. Op 28 september 2017 gaat de vijfde editie van de opleiding
coordinator nazorg ex-gedetineerden van start. Tijdens deze opleiding
leert u hoe u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een
sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coordinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Opleiding regisseur huiselijk
geweld en kindermishandeling

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. Op 7 november 2017 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 regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

