Nieuwsbrief • November 2017

Internationale excursie Den Haag
Terreurbestrijding

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 22 en 23 februari 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen een
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag. Hierbij wordt
een bezoek gebracht aan onder andere het European Counter Terrorism
Centre van Europol, de Amerikaanse Ambassade, Unicef, The International
Commission on Missing Persons en Humanity X. Meer informatie over het
programma van de internationale excursie naar Den Haag vindt u hier.

Agenda.
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Congres Radicalisering & Terrorisme

7, 14 en 21 december 2017
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
12 en 13 december 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en
9 maart 2018
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
30 en 31 januari 2018
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo

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 12 en 13 december 2017
vindt de derde 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 (religieuze)
groeperingen signaleert en aanpakt.
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres
Radicalisering & Terrorisme vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Utrecht

Den Haag – “Weer minder
geregistreerde misdrijven”
In de eerste zes maanden van dit jaar
heeft de politie weer minder misdrijven
geregistreerd. Vooral diefstal uit auto’s
en van brom- en snorfietsen,
woninginbraken en straatroven laten
een grote daling zien. Lees hier verder.

22 en 23 februari 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, Den Haag
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
13, 20 en 27 maart 2018
Cursus Veiligheid met technologie in de
openbare ruimte, Utrecht
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
5, 12 en 19 juni 2018
Cursus Burgerparticipatie in het
veiligheidsdomein, Utrecht
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

Den Haag – “Meeste buurtoverlast in
de grote gemeenten”
Fysieke verloedering en verkeersoverlast behoren tot de meest
voorkomende vormen van
buurtoverlast. Toch is buurtoverlast
over het algemeen afgenomen in de
afgelopen jaren. Al ervaren wel steeds
meer mensen overlast door andere
buurtbewoners. Lees hier verder.
Amsterdam – “Miljoen voor
antiterreurmaatregelen”
Amsterdam trekt een miljoen euro uit
voor extra veiligheidsmaatregelen op
drukke plekken in de stad. Die moeten
de kans op een terroristische aanslag
beperken. Lees hier verder.
Hoorn – “Wachtlijsten Veilig Thuis in
Noord-Hollandse gemeenten nemen
toe”
De oplopende wachtlijsten van Veilig
Thuis in Noord-Holland Noord zijn
alarmerend en leiden tot een ‘groot
maatschappelijk risico’.
Lees hier verder.
Den Haag – “Chaos jeugdzorg loopt uit
de hand”
Zorgaanbieders trekken zich terug uit
gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun
aanbod dit jaar zelfs al terug. Ze
moeten werken tegen te lage tarieven
die gemeenten willen vergoeden,
waardoor kwaliteit van zorg niet meer
kan worden gegarandeerd.
Lees hier verder.

Den Haag – “Opvang personen met
verward gedrag nog onvoldoende”
De ondersteuning en opvang van
mensen met verward gedrag blijft in
het hele land een probleem. Dat
concludeert het 'schakelteam' dat zich
sinds een jaar onder leiding van Onno
Hoes bezighoudt met de
problematiek. Lees hier verder.
Den Haag – “Aantal gevallen van
mensenhandel schrikbarend hoog”
Het aantal slachtoffers van
mensenhandel in Nederland, naar
schatting 6250 mensen per jaar, is vijf
keer zo hoog als het aantal
slachtoffers dat daadwerkelijk in
beeld komt. Dat blijkt uit een
schatting van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Pilot Sluitend
Samenwerken”
Voor kinderen en jongeren tot 23 jaar
is er de Verwijsindex Risicojongeren.
Dit platform stelt hulpverleners in
staat een signaal af te geven als zij
zich zorgen maken over een jongere.
Lees hier verder.
Den Haag – “We moeten waken voor
nieuwe probleemwijken”
Woningcorporaties zien het aantal
kwetsbare huishoudens in wijken en
straten met veel sociale huurwoningen toenemen. Dat vraagt extra
aandacht van woningcorporaties,
gemeenten en zorginstellingen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Niet elke gemeente
hoeft eigen antiradicaliseringsbeleid”
Regionale samenwerkingsverbanden
en structuren zijn belangrijk om
radicalisering tegen te gaan en
signalen daarvan op te vangen. Maar
het is niet nodig dat elke gemeente
een apart en grootschalig beleid voert
op radicalisering. Lees hier verder.

Agenda.

Congres Personen met verward gedrag

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

Interview. Impact
terroristische dreiging op de
samenleving

In aanloop naar de derde editie van het
congres Radicalisering & terrorisme op
12 december 2017 op The Hague
Security Delta Campus interviewden wij
Massoud Djabani, docent op de cursus
Bestuurlijke aanpak van radicalisering
en terrorisme en spreker op het congres
Radicalisering & Terrorisme. Massoud
Djabani doorliep ooit zelf het
radicaliseringproces, van beginstadium
tot en met de extreme eindfase
‘terrorisme’. Hij wist zich uiteindelijk uit
een terroristische sekte te ontworstelen
en zijn eigen identiteit te hervinden. Het
werd zijn levensdoel zich in te zetten
radicalisering in alle fasen te voorkomen.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. Het aanjaagteam verwarde personen constateerde
een stijgende trend in het aantal incidenten met personen met verward
gedrag. 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. Op 30 en 31 januari 2018 vindt de tweede editie van het
congres Personen met verward gedrag plaats in de Cultuurkoepel in
Heiloo. Tijdens het congres Personen met verward gedrag hoort u van
ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap
en het bedrijfsleven hoe u samen met uw partners de opvang en
hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw
gemeente. Meer informatie over het programma en de sprekers van het
congres Personen met verward gedrag 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
11 januari 2018 gaat de zevende 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.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

