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Opleiding regisseur huiselijk geweld
en kindermishandeling

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.
6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
13, 20, 27 maart, 3, 10 en 11 april 2018
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, 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.

Opleiding overlastcoordinator

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

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.

Agenda.

Nieuws uit het land

5, 12 en 19 juni 2018
Cursus Burgerparticipatie in het
veiligheidsdomein, Utrecht

Den Haag – “Wijkteams jeugdhulp
moeten op de schop”
De sociale wijkteams moeten meer
direct (jeugd)hulp gaan verlenen, in
plaats van alleen indiceren en
doorverwijzen. Gemeenten moeten
meer verbinding leggen tussen de
jeugdhulp en andere domeinen, zoals
schuldhulpverlening en het onderwijs.
Lees hier verder. Lees hier verder.

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
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november
2018
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
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
6, 13, 20 en 27 november 2018
Cursus Cameratoezicht, Utrecht

Tilburg – “John Wauben krijgt Trofee”
John Wauben uit Gilze en Rijen ontving
de Tilburg Trofee voor zijn bijzondere
inzet als ketenmanager van het Zorg- en
Veiligheidshuis in Tilburg.
Lees hier verder.
Den Haag – “Stelsel jeugdhulp nog niet
doelmatig”
Het stelsel voor jeugdhulp is nog niet zo
effectief als de bedoeling was, er is
meer tijd nodig om de doelen te
bereiken. Drie jaar na de invoering van
de Jeugdwet is het voor veel ouders en
jongeren nog lastig om de hulp te
krijgen die nodig is. Lees hier verder.
Amsterdam – “Meer ondermijnende
criminaliteit”
Het lijkt erop dat er in Amsterdam de
afgelopen jaren een verschuiving is naar
meer onzichtbare vormen van
criminaliteit. Een groot deel van deze
zogeheten ondermijning, een
vermenging van de boven- en de
onderwereld, heeft te maken met
conflicten in de drugshandel. Lees hier
verder.
Den Haag – “vaker en sneller optreden
tegen huiselijk geweld”
Bij huiselijk geweld moet vaker een
huisverbod worden opgelegd. Als
slachtoffers zelf geen aangifte durven
doen, moet de politie sneller
‘ambtshalve’ zaken doorspelen aan het
Openbaar Ministerie. Lees hier verder.

Eindhoven – “Burgemeester Jorritsma
wil strijd aangaan met wijkkoning”
De burgemeester van Eindhoven, John
Jorritsma, wil de strijd aan gaan met
'wijkkoningen'. Volgens Jorritsma
heeft de stad steeds meer
wijkkoningen, die een wijk beheersen
en besturen. Lees hier verder.
Den Haag – “Veiligheid op één, lokale
partijen stoten door “
Veiligheid, criminaliteit en openbare
orde wordt voor kiezers het
belangrijkste thema bij de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En lokale partijen zetten
hun opmars verder voort.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Aanpak radicalisering
in gemeente haperde”
De Amsterdamse aanpak die moet
voorkomen dat moslims radicaliseren,
liet te wensen over. Zo was er te
weinig aandacht voor integriteit en
schortte het in de aansturing binnen
het programma radicalisering en
polarisatie. Ook werd de werkwijze de
laatste jaren inhoudelijk onvoldoende
getoetst. Lees hier verder.
Den Haag – “VNG pleit voor
structureel ondermijningsfonds”
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten vindt het kabinet te
terughoudend met nieuwe wetgeving
tegen ondermijnende criminaliteit.
Daarom pleit de VNG onder meer
voor een structureel ondermijningsfonds, deels gevoed uit afgepakt
crimineel vermogen. Lees hier verder.
Tiel – “De integrale aanpak werkt”
De problematiek rond met name
overlast en criminaliteit was groot,
dus het had een grote prioriteit. Daar
zijn we op een structurele manier mee
omgegaan. Samen met partners is er
een integraal plan opgesteld.
Lees hier verder.

Agenda.
4, 11 en 18 december 2018
Opleiding Inzicht in Criminologie, Utrecht

Opleiding Procesregisseur personen
met verward gedrag

6, 13 en 20 december 2018
Cursus Predictive profiling, Utrecht
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en
12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning,
Utrecht
10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14
februari, 7 en 8 maart 2019
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag
hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt,
dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid,
illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor
zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners
worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering,
humaan vervoer en een juiste opvang. Op 5 juni 2018 gaat de opleiding
procesregisseur personen met verward gedrag van start. Tijdens deze
opleiding leert u hoe u samen met uw partners de opvang en
hulpverlening van personen met verward gedrag organiseert in uw
gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de
opleiding vindt u hier.

Blog Verdachte kan slachtoffer
niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven zijn binnenkort
verplicht te verschijnen in de rechtszaal
als slachtoffers gebruik maken van hun
spreekrecht. Dat maakte minister Dekker
voor Rechtsbescherming op de Europese
dag van het Slachtoffer bekend bij de
presentatie van de meerjarenagenda
slachtofferbeleid.
Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden

Noodbevoegdheden maken deel uit van het instrumentarium van de
burgemeester om de openbare orde te handhaven. Er gaan weinig weken
voorbij dat ze niet ergens in Nederland worden ingezet. Zo worden de
noodbevoegdheden regelmatig ingezet tegen activiteiten van Outlaw
Motorcycle Clubs. Op 6 maart 2018 gaat de tweede editie van de cursus
Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden van start. Tijdens deze
cursus leert u wat de bevoegdheden en taken zijn van de burgemeester
bij de openbare orde handhaving. Meer informatie over het programma
en de docenten van de cursus vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

