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Cursus Veilige opvang vluchtelingen
Miljoenen gezinnen zijn op de vlucht voor terreur, oorlog en geweld. Deze
vluchtelingen zoeken een veilig onderkomen. Uw gemeente krijgt hierbij
de regie. Hoe organiseert u een veilige opvang voor deze vluchtelingen?
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Veilige opvang vluchtelingen vindt u hier.

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.
17, 24 november, 1, 8, 15 en 16 december 2015
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 en 4
maart 2016
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht
14, 21 en 28 januari 2016
Cursus Veilige opvang vluchtelingen, Utrecht
25 en 26 februari 2016
Internationale excursie, Den Haag

Internationale excursie Den Haag

Bent u geïnteresseerd in internationale veiligheidsvraagstukken? Dan is dit
iets voor u! Het Centrum voor Studiereizen organiseert op 25 en 26
februari 2016 een tweede internationale excursie naar Den Haag, waarbij
een bezoek wordt gebracht aan The Hague Centre for Strategic Studies,
het Institute for Financial Crime, het Huis van Europa, TNO, The Hague
Security Delta, het Innovation Quarter en The Hague Conference on
Private International Law. Meer informatie over het programma van de
internationale excursie naar Den Haag is te vinden op de website
www.centrumvoorstudiereizen.nl.

Opleiding regisseur huiselijk
geweld en kindermishandeling

3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en
terrorisme, Den Haag
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
7, 14 en 21 april 2016
Cursus Omgang met verwarde personen,
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. 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
regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.

Nieuws uit het land
Rotterdam – “Angst voor vluchtelingen
groter dan realiteit”
Bedreigde wethouders in Enschede,
protest in Purmerend. En nog helder op
het netvlies: de blokkade van
vluchtelingenbussen in Oranje én de
dienstauto van staatssecretaris Dijkhoff.
Lees hier verder.

Den Haag – “Gemeenten hebben
moeite met aanpak radicalisering”
Bijna een op de drie gemeenten heeft
nog onvoldoende mogelijkheden om
radicalisering van moslimjongeren aan
te pakken. De gemeenten hebben grote
behoefte aan een goed netwerk van
plaatselijke organisaties en bijvoorbeeld
moskeebestuurders, docenten en
jongerenwerkers. Lees hier verder.

Den Haag – “Crimineel weren uit wijk”
Den Haag – “Beveiligingsniveau opvang Gemeenten moeten straks notoir
vluchtelingen moet omhoog”
overlastgevende en criminele
Gemeenten met opvanglocaties krijgen
woningzoekers kunnen weren uit een
het moeilijk met de beveiliging. De politie wijk, straat of complex waar sprake is
heeft er nauwelijks de capaciteit voor.
van ernstige leefbaarheidsproblemen.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Den Haag – “Expertteam voor opvang
vluchtelingen”
Om gemeenten te helpen bij het
opvangen van asielzoekers en huisvesten
van vergunninghouders, is het
Ondersteuningsteam Asiel en
Vergunninghouders (OTAV) opgericht.
Het koppelt ook gemeenten die
ervaringen willen uitwisselen.
Lees hier verder.

Rotterdam - “Integratie vluchteling
vooral lokale uitdaging”
Het huidige vluchtelingenvraagstuk is
een integratievraagstuk in wording.
Omdat integratie een lokaal proces is,
maar ook omdat feitelijk nauwelijks nog
sprake is van een nationaal
integratiebeleid, zal dit vooral op de
schouders van lokaal bestuur komen.
Lees hier verder.

Maastricht – “Meldingen huiselijk
geweld licht gestegen”
Het Veiligheidshuis Maastricht
Heuvelland heeft vorig jaar 1050
meldingen van huiselijk geweld
ontvangen. Dat is een stijging van bijna 5
procent ten opzichte van 2013.
Lees hier verder.

Den Haag – “Taskforce
kindermishandeling en seksueel
misbruik wil meldplicht”
De Taskforce kindermishandeling en
seksueel misbruik pleit voor een
meldplicht bij kindermishandeling. Te
veel mishandelde kinderen komen niet
in het vizier van Veilig Thuis.
Lees hier verder.

Woerden – “Aanval op
vluchtelingenopvang is gevolg van
gebrek aan regie”
Deze aanval op vluchtelingen is het
gevolg van gebrek aan regie bij de aanpak
van het vluchtelingenprobleem. Dat
concludeert burgemeester Victor
Molkenboer van Woerden in reactie op
de bestorming door aanvallers van een
vluchtelingenopvang in zijn plaats.
Lees hier verder.

Den Haag – “10.000 woningen voor
vluchtelingen”
Gemeenten gaan woningen zoeken
voor 10.000 vluchtelingen met een
verblijfsvergunning die nu nog in een
asielzoekerscentrum zitten. Die stap
moet ervoor zorgen dat er plekken
vrijkomen in asielzoekerscentra, waar
dan nieuwe vluchtelingen uit de
noodopvang terechtkunnen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Ouderbijdrage
jeugdhulp”
Ouders moeten sinds begin dit jaar
een bijdrage betalen voor alle vormen
van jeugdhulp met verblijf. Voorheen
gold dat nog niet voor psychiatrische
hulp aan een kind dat niet meer thuis
woont.
Lees hier verder.
Den Haag – “Criminaliteit bestrijden
met informatie”
Politiediensten in diverse landen
werken steeds intensiever samen om
grensoverschrijdende criminaliteit te
bestrijden. Daarvoor moeten zij wel
diverse soorten informatie met elkaar
kunnen uitwisselen, zoals
opsporingsinformatie,
rechtshulpverzoeken en ook geoinformatie.
Lees hier verder.
Rijssen-Holten – “Burgemeester
bedreigd om opvang”
Burgemeester Arco Hofland van de
gemeente Rijssen-Holten is met de
dood bedreigd omdat zijn Overijsselse
gemeente vluchtelingen gaat
opvangen.
Lees hier verder.
Den Haag - “Ministerie deelt zorgen
over jeugdgegevens niet”
De wettelijke kaders zijn duidelijk,
stelt staatssecretaris van Rijn. Hij
deelt eventuele zorgen over
gegevensbescherming in de
jeugdzorgketen niet.
Lees hier verder.
Den Haag – “Lokale driehoeken
bepalen prioriteiten politie”
Het is aan de lokale driehoeken te
bepalen welke prioriteiten er in het
werk van de politie afvallen nu er
grote inzet van haar wordt gevraagd
bij de veiligheid rond opvangcentra
voor vluchtelingen.
Lees hier verder.

Blog. Het gevaar
van terugkeerders
Een Nederlandse jongere
die nu besluit voor de jihad
naar Syrië te gaan, kan
binnen 48 uur in het
Arabische land zijn. Je
koopt een goedkoop
retourtje naar Istanbul of
Ankara, dan pak je het
vliegtuig naar Adana in het
zuiden, daar neem je de
bus naar Hatay en je kunt
zo de grens over.
Lees de blog hier verder.

Blog. Aanpak

Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme
In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich schuldig
maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden
van een terroristische aanslag) Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Op 3
maart 2016 gaat de eerste editie van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en
terrorisme van start. Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
leert u hoe u radicale (religieuze) groepen in uw gemeente kunt aanpakken.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Bestuurlijke aanpak
van radicalisering en terrorisme vindt u hier.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

jeugdgroepen
Een aantal jaar geleden
kende de gemeente
Veldhoven veel problemen
met een jeugdgroep. De
jongeren werden in
verband gebracht met
maar liefst 400 strafbare
feiten.
Lees de blog hier verder.

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en
justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die de
samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. Op 7 januari 2016 gaat
de vijfde editie van de opleiding ketenregisseur risicojeugd van start. Deze opleiding
leidt u in 8 dagen op tot regisseur in uw gemeente. Meer informatie over het
programma en de docenten van de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u hier.

Blog. Veilig Thuis

Cursus Omgang met verwarde personen

De circa veertig Veilig Thuis
organisaties in Nederland
zetten zich in voor een plek
die geborgen moet zijn,
maar dat nu even niet is, er
moet iets veranderen. Het
werk van Veilig Thuis
begint bij een adviesvraag
of een melding van een
vermoeden van
kindermishandeling of
huiselijk geweld.
Lees de blog 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 beperkingen (verstandelijke beperkt, dementie) en
verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit) 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.
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’

