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Opleiding regisseur mensenhandel

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.
1 juni 2016
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die
zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan
mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Het gevolg is dat
personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden
moeten werken. Op de opleiding regisseur mensenhandel leert u hoe u
deze vorm van zware criminaliteit en ernstige schending van de
mensenrechten voorkomt in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur mensenhandel vindt u hier.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

2, 9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
2, 9, 16, 23, 30 juni en 1 juli 2016
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht
9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
27 september, 4 & 11 oktober, 1 en 8
november 2016
Cursus Sociale media in het
veiligheidsdomein, Utrecht
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17
en 18 november 2016
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

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. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden.
Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Op 29 september 2016
gaat de vierde editie van de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden van start in Regardz La Vie Utrecht. Deze opleiding leidt u
in 7 dagen op tot regisseur voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

29 september, 6 en 13 oktober 2016
Cursus Crisisbeheersing en
rampenbestrijding, Rotterdam

Den Haag – “Meer
jeugdhulporganisaties in grote
problemen”
Steeds meer jeugdhulporganisaties in
Nederland komen in ernstige financiële
problemen doordat gemeenten niet of
veel te laat betalen.
Lees hier verder.

4, 11 oktober en 1 november 2016
Cursus Aanpak High Impact Crimes,
Utrecht
6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18
november 2016
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2016
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7
en 14 maart 2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en
10 maart 2017
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart
2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Den Haag
7, 14 en 21 maart 2017
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht

Nijmegen – “Het college is dief van
haar eigen portomonee”
De afgelopen twee jaar heeft de
gemeente bezuinigd op het
Veiligheidshuis.
Lees hier verder.
Den Haag – “Wijkteams worstelen met
beroepsgeheim en privacy”
Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn
voor zorg en ondersteuning dicht bij
huis, zetten zij sociale wijkteams in voor
de organisatie van passende zorg en
maatschappelijke ondersteuning.
Lees hier verder.
Apeldoorn – “Gemeente voorspelt kans
op jeugdcriminaliteit met data”
Gemeente Apeldoorn gaat aan de hand
van data voorspellen welke jongeren
kans hebben om in de criminaliteit
terecht te komen. Lees hier verder.

Den Haag – “Verplicht hulp aan
kwetsbare 18-plussers”
Er moeten meer juridische
mogelijkheden komen voor verplichte
hulp aan jongeren vanaf 18 jaar met
een lichte verstandelijke beperking.
Lees hier verder.
’s-Hertogenbosch – “Houdt de
onderwereld de burger in zijn
greep?”
Ongewild faciliteert de bovenwereld
vaak de onderwereld.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jongeren weerbaar
maken tegen jihadisme”
Terreurorganisatie IS pakt het slim
aan. Ze weten jihadisme aantrekkelijk
te presenteren via geraffineerde
internetcampagnes en daar zijn
jongeren gevoelig voor.
Lees hier verder.
Den Haag – “Een op de tien jongeren
krijgt jeugdhulp”
Ruim 356 duizend jongeren tot 18 jaar
hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen.
Dat is 10 procent van alle jongeren.
Lees hier verder.

Amersfoort– “Grote stijging
hulpvragen huiselijk geweld”
In de eerste vier maanden van dit jaar
hebben opvallend veel mensen hulp
gezocht vanwege huiselijk geweld.
Lees hier verder.

Rotterdam – “Wijkagent helpt tegen
radicaliserende jongeren”
Bepaalde wijken van grote Europese
steden blijken een belangrijke
voedingsbodem te zijn voor jihadisme.
Het bekendste voorbeeld is de wijk
Molenbeek in Brussel. In Nederland
blijken wijkagenten een grote rol te
spelen bij het signaleren van
radicalisering. Lees hier verder.

Den Haag – “Criminaliteit neemt toe in
kleinere gemeenten”
In 95 Nederlandse gemeenten is de
criminaliteit het afgelopen jaar
toegenomen. Daarmee gaat bijna een
kwart van de gemeenten in tegen de
landelijke trend van dalende
misdaadcijfers.
Lees hier verder.

Tilburg – “Versterken gemeentelijke
regie”
Binnen het Hart van Brabant is een
groot aantal samenwerkingsverbanden dat elk een rol heeft ten
aanzien van specifieke onderwerpen.
Dat levert een onoverzichtelijke
situatie op waarin regie moeilijk te
voeren is. Lees hier verder.

Blog. De aanpak
van Veilig Thuis en
samenwerkingspartners

Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling

Harde klappen, psychische
terreur, dwingende
controle, dreiging met
wapens, fysieke en
psychische verwaarlozing
en bedreiging zijn allen
vormen van geweld die
zich in intieme relaties
voordoen. Wat gaat er
schuil achter meldingen bij
Veilig Thuis?
Lees hier verder.

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. Geweld achter de voordeur is daarmee niet
alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak. Op de opleiding regisseur
huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samenwerkt met uw partners aan
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding vindt u hier.

Blog. Flexibel

Internationale excursie contraterrorisme

cameratoezicht en
veiligheid
De Eerste Kamer heeft
ingestemd met een
wetsvoorstel dat
gemeenten meer
mogelijkheden geeft om
camera’s flexibel in te
zetten. Lees hier verder.

Blog. Groepsdruk
en terroristisch gedrag
Dwingende groepsculturen
maken voortdurend
gebruik van groepsdruk,
juist omdat het zo effectief
is. De behoefte erbij te
willen horen is een
gezonde basisbehoefte.
Het zit in de mens zich aan
te (willen) passen aan de
groep. Maar wat als de
groep gewelddadig is?
Gaan mensen dan ook
mee? Lees hier verder.

Op 20 en 21 oktober 2016 organiseert het Centrum voor Studiereizen een internationale
excursie over contraterrorisme naar Brussel, waarbij een bezoek wordt gebracht aan de
NAVO, het Europees Parlement, de Raad van Europa, de dienst voor Extern Optreden en
het Parlementarium. Meer informatie over het programma van de excursie vindt u hier.

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet
weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u
deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is
informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Op de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u doelmatig en rechtmatig
informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners. Meer informatie over het programma
en de docenten van de cursus vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

