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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

Op 31 januari en 1 februari 2017 vindt op The Hague Security Delta
Campus de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme
plaats. Een van de sprekers op het congres is Dick Schoof, Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die op het congres een
bijdrage verzorgt over (contra)terrorisme in Nederland.
Meer informatie over het programma van het congres vindt u hier.

Agenda.
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2016
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Terugblik internationale excursie
Brussel radicalisering en terrorisme

10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7
en 14 maart 2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
12, 19, 26 januari, 2, 9 en 10 februari
2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
17, 24 en 31 januari 2017
Cursus Aanpak High Impact Crimes,
Utrecht
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en
10 maart 2017
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht

Op 27 en 28 oktober 2016 organiseerde het Centrum voor Studiereizen in
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een
internationale excursie over radicalisering en (contra)terrorisme naar
Brussel, waarbij een bezoek werd gebracht aan de NAVO, de Raad van
Europa, de dienst voor Extern Optreden en Molenbeek. We kijken terug
op een geslaagde internationale excursie.

Agenda.

Nieuws uit het land

31 januari en 1 februari 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag

Den Haag – “Schakelteam aanpak
verwarde personen”
Onno Hoes gaat de komende twee jaar
aan de slag om gemeenten te helpen bij
het omgaan met verwarde mensen en
het aanbieden van zorg en
ondersteuning voor deze personen.
Lees hier verder.

9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart
2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Den Haag
2 en 3 maart 2017
Internationale excursie, Straatsburg
7, 14 en 21 maart 2017
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
30 mei 2017
Congres Verwarde personen, Den Haag
1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager,
Utrecht
8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Den Haag
28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16
en 17 november 2017
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht

Maassluis – “Burgemeester kondigt
noodbevel af door onrust”
Gemeente Maassluis heeft recent een
noodbevel afgekondigd. Dit om nieuwe
onrust in het Burgemeestersplantsoen
en Vrijheidspark te voorkomen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Terrorist mag stemhokje
niet meer in”
Wie veroordeeld is voor het in gevaar
brengen van het goed functioneren van
het staatsbestel, kan het stemrecht
worden ontnomen. Onderzocht wordt
of ook meer terroristische misdrijven
tot uitsluiting uit het kiesrecht kan
leiden. Lees hier verder.
Amsterdam – “Sekswerkers beginnen
eigen bedrijf”
Een groep Amsterdamse sekswerkers
begint een eigen prostitutiebedrijf, My
Red Light genaamd. Lees hier verder.
Den Haag – “Geen onderzoek naar
wurgcontracten jeugdzorg”
Staatssecretaris Martin van Rijn is niet
van plan te onderzoeken hoeveel
gemeenten en jeugdhulpregio’s met
wurg- en zwijgcontracten werken.
Lees hier verder.
Almere – “Geen paniek over
jeugdzorg”
Almere moet niet in paniek raken over
de mededeling van de gemeente dat
kinderen alleen bij acute nood op
jeugdhulp kunnen rekenen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Aanpak verwarde
personen werkt nog niet goed”
Er zijn nog altijd te veel ernstige
maatschappelijke incidenten met
verwarde mensen. De effecten van
een nieuwe aanpak zijn nog te weinig
zichtbaar en zowel mensen met
ervaring met verwardheid als hun
familieleden merken nog te weinig
verschil. Lees hier verder.
Den Haag – “Meer flexibel
cameratoezicht met nieuwe
wetgeving”
Gemeenten hebben sinds juli ruimere
bevoegdheden om cameratoezicht in
te zetten. Lees hier verder.
Zoetermeer – “Jeugdzorg mislukt
zonder innovatie”
Als de jeugdzorg niet innoveert, dan
explodeert hij over een paar jaar.
Lees hier verder.
Den Haag – “Overvallen in Nederland
blijvend aandacht nodig”
Ook al daalt het aantal overvallen in
Nederland enorm, de overheid mag
de aandacht niet laten verslappen.
Lees hier verder.
Alphen aan den Rijn – “Gemeenten
de fout in bij aanbesteding jeugd”
De gemeenten Alphen aan den Rijn en
Kaag en Braassem moeten de
jeugdhulp voor 2017 opnieuw
aanbesteden. Lees hier verder.
Tynaarlo in Vries – “Veiligheidshuis
Drenthe onderdak in gemeentehuis”
Vanaf nu opereert het Veiligheidshuis
Drenthe vanuit het gemeentehuis van
Tynaarlo in Vries. Lees hier verder.
Den Haag – “Meldpunt
woonwagenbewoners”
De Nationale ombudsman heeft een
meldpunt geopend voor meldingen
over hoe gemeenten omgaan met
woonwagenbewoners.
Lees hier verder.

Blog. Is terrorisme

Congres Verwarde personen

bestrijding zinvol en is
radicalisering een
breinfunctie?

Willen we terrorisme
oplossen, dan is het is
belangrijk de definitie van
een terrorist te benoemen.
Het is geen “gewone”
crimineel. Het gaat ze
namelijk vaak niet om
financieel gewin. Het is ook
geen “gewone” idealist, die
passief strijdt tegen de
gevestigde orde. Maar wat
zijn de drijfveren dan wel?
Lees de blog hier verder.

Blog. Het geheim
van innerlijke moed en
veerkracht

Hoe kun je verdriet een
plek geven en weer op
jezelf vertrouwen? Dat legt
Hameeda Lakho uit in het
boek Help Jezelf. Als
slachtoffer van
kindermishandeling weet
ze wat het is om ernstig
beschadigd te zijn. Niet
voor niets wordt Hameeda
‘een symbool van hoop’
genoemd.
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 beperkingen en 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 30 mei 2017 organiseert het
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid het congres Verwarde personen op The Hague
Security Delta Campus. Op dit congres hoort u hoe u samen met uw partners de opvang
en hulpverlening van verwarde personen organiseert in uw gemeente.
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres vindt u hier.

Aanpak High Impact Crimes

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats. Het gaat hierbij
ondermeer om woninginbraak, straatroof en overvallen die een grote impact hebben op
het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Op
de cursus Aanpak High Impact Crimes leert u hoe u woninginbraken, straatroven en
overvallen voorkomt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de
docenten van de cursus vindt u hier.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

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 12 januari 2017 gaat
de zesde 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.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

