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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

Agenda.
31 mei en 1 juni 2016
Congres Radicalisering & terrorisme, Den Haag

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 congres Radicalisering
& Terrorisme op 31 mei en 1 juni 2016 op The Hague Security Delta
Campus 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.

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
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
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

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.

Nieuws uit het land
Den Haag – “Privacy jongeren in
jeugdhulp ondermaats”
Door een gebrek aan duidelijke
privacyregels worden de
persoonsgegevens van jongeren en
ouders in de jeugdhulp onvoldoende
beschermd. Lees hier verder.
Gelderland Zuid – “Spoedzitting
achterstanden Veilig Thuis”
Veilig Thuis Gelderland Zuid kampt met
grote achterstanden. Het dagelijks
bestuur van GGD Gelderland Zuid,
waaronder Veilig Thuis valt, kwam
daarover in een spoedzitting bijeen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Betalingsgedrag
gemeenten bedreigt jeugdhulp”
Jeugdhulpinstellingen zitten financieel in
zwaar weer door het slechte
betalingsgedrag van gemeenten.
Lees hier verder.
Zoetermeer – “AIVD-jaarverslag: breed
palet aan dreigingen voor Nederland”
De dreigingen tegen Nederland komen
van alle kanten en zijn complex en
veelzijdig. Lees hier verder.

Den Haag – “Kopje thee kan aanslag
voorkomen”
In Nederland spelen wijkagenten een
sleutelrol in het voorkomen, in elk geval
tijdig signaleren van radicalisering. Ze
lopen en fietsen veel rond, en
onderhouden een groot netwerk.
Lees hier verder.
Utrecht – “Veilig Thuis regio’s gezocht
voor onderzoek”
Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo
Foundation zijn nog op zoek naar vier
Veilig Thuis regio's die mee willen doen
aan het vervolg onderzoek naar de
effecten en resultaten van de aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling
en de hulpverleningstrajecten.
Lees hier verder.
Den Haag – “Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen weer
gedaald”
Minder onder toezicht geplaatste
kinderen, minder gezagsbeëindigende
uitspraken, minder uithuisplaatsingen,
minder onderzoeken naar
schoolverzuim.
Lees hier verder.

Utrecht – “Veilig Thuis start Meldpunt
Binnenlandse mensenhandel”
Veilig Thuis Utrecht is gestart met het
Zwolle – “Verbod op outlaw motorgangs Meldpunt Binnenlandse mensenhandel.
dichtbij”
Dit meldpunt is bedoeld voor advies en
Een algeheel verbod op grote
melding van alle vormen van
motorbendes is heel dichtbij volgens
binnenlandse mensenhandel om
Henk Jan Meijer, burgemeester van
mensenhandel te voorkomen,
Zwolle en tevens voorzitter van het
bestrijden en op te lossen.
burgemeestersoverleg over
Lees hier verder.
motorbendes.
Lees hier verder.
Putten – “Gemeente mag met
dwangsom inbrekers uitzetten”
Den Haag – “Modernisering Wet op de
De gemeente Putten is door de Raad
inlichtingen- en veiligheidsdiensten”
van State in het gelijk gesteld en mag
De Nederlandse inlichtingen- en
inbrekers dwangsommen van 10.000
veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD)
euro opleggen als zij met
krijgen de bevoegdheid om ook
inbraakgereedschap in hun auto
kabelgebonden telecommunicatie te
worden aangetroffen.
onderzoeken.
Lees hier verder.
Lees hier verder.

Zaanstad – “Huiselijk geweld
bestrijden met big data”
De gemeente Zaanstad gaat het
offensief tegen huiselijk geweld aan
met behulp van informatiemanagement. Big data in de praktijk.
Lees hier verder.
Utrecht – “Voorkomen huiselijk
geweld levert miljoenen op”
Huiselijk geweld kost de overheid naar
schatting jaarlijks 280 miljoen euro.
Bekend is dat deze ingrijpende vorm
van geweld van generatie op
generatie doorgegeven wordt.
Lees hier verder.
Den Haag – “Politie in driekwart
gemeenten te laat”
De norm die de politie zichzelf heeft
opgelegd voor spoedmeldingen, in 90
procent van de gevallen binnen 15
minuten ter plaatse, wordt niet
gehaald. Lees hier verder.
Genk – “Preventieve 'inbraakbabbels'
zijn groot succes”
Het Veiligheidshuis van de stad Genk
gebruikt sinds kort een nieuwe
methode om inwoners advies te
geven rond inbraakpreventie.
Lees hier verder.
Den Haag – “Brancheorganisaties
tekenen intentieverklaring
samenwerking”
Federatie Opvang, RIBW Alliantie en
GGZ Nederland hebben onlangs een
intentieverklaring voor verdere
samenwerking getekend.
Lees hier verder.
Den Haag – “Specialistische
jeugdhulp in gevarenzone”
De samenwerking tussen gemeenten
binnen de verplicht gestelde
jeugdhulpregio’s hapert of wordt
beëindigd. Risico hiervan is dat het
aanbod van specialistische jeugdhulp
versnipperd raakt.
Lees hier verder.

Blog. De rol van
de professional bij de
aanpak van huiselijk
geweld

Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling

Het woord slachtoffer
gebruik ik niet zo vaak. Ik
vind dat geen goed woord.
Ik heb het over
betrokkenen of direct
betrokken of ik benoem
het geweld. Ik noem het
ook geen ervaringsdeskundigen, want niet
iedereen die ervaring heeft
is deskundig. Lees 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. Oorzaken

Internationale excursie contraterrorisme

van radicalisering
Er is veel aandacht voor
radicalisering sinds blijkt
dat sommige moslims
uitreizen naar Syrië of Irak
om daar te strijden aan de
kant van IS . Wat is
radicalisering en hoe
ontstaat het? Lees verder.

Blog. Groepsdruk

Op 30 juni en 1 juli 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.

in radicale (religieuze)
groeperingen

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

Dat groepsdruk ook heel
gevaarlijk kan zijn is
duidelijk. Een sterke mate
van groepsdruk kan leiden
tot verlies van eigenheid
en identiteit. Dat is de
reden dat mensen in
groepen soms gruwelijke
daden plegen waar ze
zichzelf nooit toe in staat
hadden geacht.
Lees verder.

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’

