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Opleiding Procesregisseur personen
met verward gedrag

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.

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.

31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
5, 12 en 19 juni 2018
Cursus Burgerparticipatie in het
veiligheidsdomein, Utrecht

Opleiding wijk- en gebiedsmanager

5, 12, 19, 26 en 27 juni 2018
Opleiding procesregisseur personen met
verward gedrag, 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

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door
bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen toenemen. Het
is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële
middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 31 mei 2018 gaat
de negende editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start.
Tijdens deze opleiding leert u hoe u uw wijk bevordert. Meer informatie
over het programma en de docenten van de opleiding vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15
en 16 november 2018
Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Rotterdam – “Identiteit van wijk
bepalend voor veiligheid”
Maatregelen voor veiligheid en
leefbaarheid in grote steden als
Rotterdam en Antwerpen zijn vooral
succesvol als rekening wordt gehouden
met de lokale identiteit van wijken en
buurten. Lees hier verder.

27 september, 4, 11 oktober, 1
november 2018
Opleiding regisseur mensenhandel,
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
18 en 19 oktober 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, 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
20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2018
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Amersfoort
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
6, 13, 20 en 27 november 2018
Cursus Cameratoezicht in de openbare
ruimte, Utrecht
4, 11 en 18 december 2018
Opleiding Inzicht in Criminologie,
Utrecht

Den Haag – “Rijksplatform wil helpen
met radicale jeugd”
Hoe ga je als docent of hulpverlener om
met een jongere die zich bijvoorbeeld
plots hult in traditioneel islamitische
kleding en extreme uitlatingen doet op
Facebook? Zorgen daarover leiden in de
praktijk tot problemen waar
hulpverleners zich niet altijd raad mee
weten. Lees hier verder.
Rotterdam – “Hufterbunkers werken”
Ze worden hufterbunkers, asocontainers en Skaeve Huse genoemd.
Speciale containerswoningen voor
notoire overlastgevers. Sinds
Rotterdam elf van deze woningen
heeft, is de overlast in de oude
woonomgeving van de overlastgevers
tot nul gereduceerd. Lees hier verder.

Zaanstad – “Gemeente mag
overlastgevers weren”
De gemeente Zaanstad mag in de wijk
Poelenburg en de buurt Peldersveld
mensen van zestien jaar of ouder uit
huurwoningen weren als die
waarschijnlijk voor extra overlast of
criminaliteit zouden zorgen.
Lees hier verder.
Twente – “Ondermijning is van ons
allemaal”
Voor het aanpakken van
ondermijnende criminaliteit zijn
alleen opsporing en vervolging
onvoldoende. We hebben een
weerbare maatschappij nodig waarin
burgers en ondernemers zich bewust
worden van de gevaren van
ondermijning. Lees hier verder.
Den Haag – “Maak passende
jeugdhulp concreet”
Alle bij de jeugdhulp betrokkenen –
waaronder gemeenten, aanbieders en
rijk – moeten gezamenlijk concreet
maken wat ze bedoelen met
‘passende jeugdhulp’ en
zorgvernieuwing. Dat moet vervolgens
als uitgangspunt worden genomen bij
de contractering. Lees hier verder.

Almelo – “Maak het moeilijker om geld
wit te wassen”
Een van de belangrijkste manieren
waarop gemeenten kunnen strijden
tegen ondermijning is de aanpak van
witwassen. Zorgen dat het illegale geld
niet in omloop komt, en de
ondernemingen waar dat gebeurt
opsporen en aanpakken.
Lees hier verder.

Den Haag – “Betrek jeugd bij plannen
en beleid”
Kinderombudsvrouw Margrite
Kalverboer en tien landelijke
jongerenorganisaties hebben in een
gezamenlijke brief aan nieuwe
gemeenteraadsleden gevraagd
kinderen en jongeren meer te
betrekken bij de plannen en de
uitvoering van beleid.
Lees hier verder.

Den Haag = “#Halloraadsleden voor
vernieuwing jeugdhulp”
Raadsleden die inspiratie nodig hebben
rondom de jeugdhulp, kunnen terecht
op Facebook. Daar is deze week een
(korte) campagne #halloraadsleden
gestart. Lees hier verder.

Den Haag – “Cruciale rol gemeenten
bij aanpak huiselijk geweld”
Minister Hugo de Jonge (VWS) rekent
er op dat de nieuwe colleges aandacht
hebben voor de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Lees hier verder.

Agenda.

Congres Radicalisering & Terrorisme

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
4, 5, 6 en 7 maart 2019
Internationale excursie Contra
Terrorisme, Londen
5, 12 en 19 maart 2019
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
5, 12, 19, 26 maart, 2 en 3 april 2019
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen 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 9 en 10 oktober 2018 vindt de
vierde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The
Hague Security Delta Campus. Tijdens het congres Radicalisering
& Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij
de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u radicale
(ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt.
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres
Radicalisering & Terrorisme vindt u hier.

Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden

5, 12, 19, 26 en 27 maart 2019
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg,
Utrecht
14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april 2019
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
14, 21, 28 maart, 4 en 11 april 2019
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
4, 11 en 18 april 2019
Cursus Omgang met complexe
scheidingen, Utrecht

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 27 september 2018 gaat de zesde 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 vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

