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Congres Radicalisering & terrorisme

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

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen 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). Op het seminar Radicalisering
& terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen
signaleert en aanpakt. Meer informatie over het programma en de
sprekers van het congres Radicalisering & terrorisme vindt u hier.

In gesprek met: Karel van Duijvenbooden

Agenda.
10, 17, 24, 25 en 31 maart 2016
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2016
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht

Karel van Duijvenbooden is werkzaam als ketenmanager van het
Veiligheidshuis Regio Utrecht en docent op de opleiding coördinator
nazorg ex-gedetineerden. Lees het interview hier verder.

7, 14 en 21 april 2016
Cursus Omgang met verwarde personen,
Utrecht
31 mei 2016
Congres Radicalisering & terrorisme, Den Haag

Opleiding Overlastcoördinator

9, 16, 23 en 30 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel, Utrecht

29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18
november 2016
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
4, 11 oktober en 1 november 2016
Cursus Aanpak High Impact Crimes, Utrecht
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, 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 10 maart 2016 gaat de tweede
editie van de opleiding Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding
leert u hoe u overlast aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het
programma en de docenten van de opleiding vindt u hier.

Eindhoven – “Gemeente sluit bewust
geen drugspanden”
De gemeente Eindhoven is er niet van
’s-Hertogenbosch – “Lokale aanpak
overtuigd dat sluiting van drugspanden
radicalisering moet beter”
door de burgemeester de meest
De impact van radicalisering is gigantisch, effectieve bestrijding van drugsoverlast
vooral in grote steden is er een goede
en -problematiek is. Lees hier verder.
voedingsbodem. Lees hier verder.
Rotterdam – “Politieacties tegen
Den Haag – “Meer aandacht nodig voor ondermijnende criminaliteit lonend”
meldcode Kindermishandeling”
In Rotterdam heeft de politie afgelopen
Bij justitiële inrichtingen,
jaar 10 miljoen euro in beslag genomen,
reclasseringsorganisaties, Regionale
7 kilo goud en 23 auto’s met een totale
Instellingen voor Beschermd Wonen en
waarde van ruim 650.000 euro. Dat
Halt moet meer aandacht uitgaan naar de gebeurde tijdens acties tegen
Meldcode Huiselijk Geweld en
ondermijnende activiteiten van
Kindermishandeling.
wijkbewoners. Lees hier verder.
Lees hier verder.
Den Haag – “Interventieteams in strijd
Den Haag – “Burgemeesters: minder
tegen mensensmokkel”
bezuinigingen politie”
Vier Flexibele Interventie Teams van de
De burgemeesters van de tien politieLandelijke Eenheid gaan zich de
eenheden in Nederland willen dat
komende maanden vrijwel volledig
minister Van der Steur van Justitie een
richten op de bestrijding van
gedeelte van de bezuinigingen
mensensmokkel. Lees hier verder.
terugdraait. Lees hier verder.
Rotterdam – “Verplichte verhuizing
Amsterdam – “Centrum Seksueel Geweld criminelen”
geopend”
De Rotterdamse wethouder Eerdmans
De regio Amsterdam-Amstelland heeft
wil criminelen die hun straf hebben
sinds dit jaar ook een Centrum Seksueel
uitgezeten niet laten terugkeren in hun
Geweld. Het centrum biedt dag en nacht oude wijk. Lees hier verder.
hulp aan iedereen die korter dan zeven
dagen geleden een aanranding of
Den Haag – “Marechaussee gaat
verkrachting heeft meegemaakt.
intensievere MTV-controles uitvoeren”
Lees hier verder.
Het aantal aanhoudingen voor
mensensmokkel bij MTV-controles
Den Haag – “Burgemeesters moeten zelf steeg in januari naar 32.
haatimams beoordelen”
Lees hier verder.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie
(V&J) is niet van plan met een zwarte lijst Den Haag – “Extra geld gemeenten
te komen waar haatzaaiende predikers
voor aanpak seksueel geweld”
op staan. Lees hier verder.
Minister van der Steur en
staatssecretaris Van Rijn trekken de
Den Haag – “Meldcode
komende twee jaar 4,2 miljoen euro
Kindermishandeling aangescherpt”
extra uit voor de aanpak van seksueel
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil dat
geweld. Gemeenten worden met dit
alle kinderen die (vermoedelijk)
geld in staat gesteld een landelijk
slachtoffer zijn van kindermishandeling
dekkend netwerk van Centra voor
goed in beeld zijn en blijven bij Veilig
Seksueel Geweld (CSG) te realiseren.
Thuis. Lees hier verder.
Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Leeuwarden – “Veiligheidshuis maakt
handboek over omgang met
verwarde personen”
De overlast van mensen met
psychische problemen moet beter
worden aangepakt.
Lees hier verder.
Zwolle – “Burgemeester voorzitter
Aanpak Outlaw Motorgangs”
De burgemeester van Zwolle, Henk
Jan Meijer, wordt voorzitter van het
het landelijk strategisch overleg
Integrale Aanpak Outlaw Motorcycle
Gangs.
Lees hier verder.
Den Haag – “Route naar jeugdhulp
lang en onduidelijk”
Ouders weten vaak niet waar ze
terecht kunnen als ze jeugdhulp voor
hun kind willen regelen. De
wachttijden op een reactie van de
gemeente is veel te lang. En dikwijls
voelen ouders zich niet gehoord en
serieus genomen.
Lees hier verder.
Den Haag - “Mitrailleur-agent onder
gezag burgemeester”
Het aantal agenten dat met mitrailleur
uitgerust patrouilleert bij openbare
plekken wordt uitgebreid. De
Nationale Politie gaat dit jaar 150
agenten versneld trainen in het
gebruik van de wapens.
Lees hier verder.
Hoogeveen – “Gemeente
aansprakelijk gesteld voor dood
meisje”
Voor het eerst sinds de decentralisatie
van de jeugdzorg wordt een
gemeente voor de rechter gedaagd.
Lees hier verder.
Breda – “Maffia bedreigt gemeente”
Burgemeester Paul Depla vergelijkt de
zware criminaliteit die zijn regio
teistert met 'de maffia'.
Lees hier verder.

Blog. Aanpak van
radicalisering en
terrorisme
De actuele trends rondom
radicalisering zijn uiteraard
Syriëgangers, ronselaars,
de aanslagen in Parijs en
maatschappelijke angst.
Daarnaast komen er nu
extreme aantallen aan
onbekende vluchtelingen
binnen, zonder dat er goed
toezicht is op deze stroom.
Lees de blog hier verder.

Blog.

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. 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.

Kindermishandeling
niet ontdekt

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid

Veel kinderen in Nederland
worden mishandeld, wel
meer dan 100.000 per jaar.
Kinderen die getuige zijn
van mishandeling niet eens
meegerekend. Deze cijfers
liegen er niet om.
Lees de blog hier verder.

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare
orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Op
de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u hoe u deze nieuwe
wet- en regelgeving correct toepast en uitvoert. Meer informatie over het programma
en de docenten van de cursus vindt u hier.

Blog. Verwarde

Cursus Omgang met verwarde personen

personen niet het
probleem
Waarom is het eigenlijk
een goed idee dat mensen
die toch behoorlijk ziek
zijn, zelfstandig wonen?
Piet-Hein Peeters dook in
de wereld van de
‘verwarde personen’ en
ontdekte de pijnpunten
van de ambulantisering in
de ggz. Lees hier verder.

Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder verwarde
personen opgevangen in instellingen. Veel van deze verwarde personen die te maken
hebben met verschillende beperkingenen en verschillende problemen komen onbedoeld
op straat terecht. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar kunnen ze
ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Op de cursus Omgang
met verwarde personen leert u hoe u de hulpverlening en opvang van verwarde
personen organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
docenten van de cursus Omgang met verwarde personen vindt u hier.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

