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Opleiding ketenregisseur
risicojeugd

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

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.

Agenda.

Opleiding regisseur huiselijk
geweld en kindermishandeling

5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december
2015
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en
Veiligheid, Utrecht
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
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. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot
fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte
over het geweld en het fysieke letsel) bij slachtoffers en veroorzaakt
tevens hoge maatschappelijke kosten. 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
regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.

Leeuwarden – “Opening Centrum
Seksueel Geweld”
Het Medisch Centrum Leeuwarden en
Den Haag – “Gemeenten krijgen extra
Fier Fryslan openen een Centrum
geld voor aanpak jihadisme”
Seksueel Geweld in hun provincie. Het
Het kabinet maakt een bedrag van ruim 4 CSG biedt een multidisciplinaire aanpak
miljoen euro extra vrij dat gemeenten
bij acuut seksueel geweld.
kunnen inzetten voor de aanpak van
Lees hier verder.
gewelddadig jihadisme.
Lees hier verder.
Den Haag – “Burgemeesters roepen
om meer geld van criminelen af te
Den Haag – “Aanjaagteam verwarde
pakken”
personen door VNG en kabinet”
De overheid moet zwaarder inzetten op
De ministers Ard van der Steur en Edith
het afpakken van het vermogen van
Schippers hebben het aanjaagteam
criminelen.
verwarde personen geïnstalleerd.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Groningen – “Twintig tikkende
Utrecht – “Miljoenentekort jeugdzorg”
tijdbommen”
De regio Zuidoost-Utrecht stevent af op
In het Noorden lopen ongeveer twintig
een miljoenentekort op de jeugdzorg. Het jongeren onder de 18 jaar oud rond die
nu geconstateerde tekort betreft alleen
een regelrecht gevaar voor zichzelf en
de kosten die de gemeenten maken voor hun omgeving zijn.
jongeren met ernstige problematiek die
Lees hier verder.
in jeugdinstellingen verblijven.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Plan van aanpak voor
vechtscheidingen”
Utrecht – “Raadsleden voor meer inzet
Veilig Thuis in Amsterdam gaat
gemeenten bij de aanpak van
vechtscheidingen apart registreren.
radicalisering”
Lees hier verder.
Raadsleden zijn er niet van overtuigd dat
de gemeente genoeg doet om
Den Haag – “Burgemeester krijgt
radicalisering aan te pakken.
politie informatie over burgers”
Lees hier verder.
De politie mag informatie over burgers
geven aan de colleges van B en W. Dit is
Haaglanden – “Inkoop jeugdzorg op de
vooral belangrijk wanneer er getwijfeld
schop”
wordt aan de juistheid van gegevens uit
Mopperende gemeenteraden over het
de gemeentelijke basisregistratie.
ontbreken van zeggenschap bij de inkoop Lees hier verder.
van jeugdzorg. Dat wilden de wethouders
in de regio Haaglanden niet nog een keer Limburg – “Beweging tegen
meemaken.
kindermishandeling”
Lees hier verder.
Zeventien Limburgse bestuurders zijn
een beweging gestart tegen
Den Haag – “Kabinet zet aanpak high
kindermishandeling. Burgemeesters en
impact crimes voort”
bestuurders van diverse instellingen
High impact crimes zijn misdrijven die
spraken af om zich als ambassadeur
ernstige, ingrijpende en soms blijvende
sterk te maken voor het terugdringen
gevolgen hebben voor het slachtoffer.
van het aantal mishandelde kinderen in
Lees hier verder.
de provincie.
Lees hier verder.

Nieuws uit het land

Huizen – “Gemeenten krijgt geld voor
aanpak radicalisering”
Huizen krijgt 157.000 euro voor de
aanpak van radicalisering. Het geld is
bedoeld voor een persoonsgerichte
aanpak om zo radicaliserende
jongeren sneller in beeld te krijgen.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Actie na rapport
jeugdzorg”
Burgemeester Eberhard van der Laan
wil actie na een kritisch rapport van
de samenwerkende rijksinspecties
Samenwerkend Toezicht Jeugd over
de zorg voor multi-probleemgezinnen
in Amsterdam. Lees hier verder.
Utrecht – “Raadsleden kennen rol
gemeenten bij veiligheidsbeleid niet”
72% van de raadsleden weet niet dat
de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente
ligt. Lees hier verder.
Oud Beijerland – “Hardleerse
hangjongeren krijgen torenhoge
boetes”
Wie niet luisteren wil, moet de
gevolgen daarvan maar in de
portemonnee voelen. Dat geldt voor
ongeveer twintig overlast gevende
hangjongeren in Oud-Beijerland.
Lees hier verder.
Winterswijk – “Neploverboyactie
tijdens volkfeest”
Tijdens het volksfeest is vrijdagavond
in het centrum van Winterswijk een
neploverboyactie gehouden om
jongeren ervan bewust te maken dat
zij eenvoudig het slachtoffer kunnen
worden van een loverboy.
Lees hier verder.
Hilversum – “Veiligere buurt door
Whatsapp”
Een actieve en oplettende buurt is
geen prettige werkplek voor inbrekers
en overlastplegers.
Lees hier verder.

bij de aanpak van huiselijk
geweld

Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering en terrorisme

Huiselijk geweld is een verzamelnaam
en omvat een grote verscheidenheid
aan gevallen. Elk verhaal omvat een
wereld op zich: het gaat om
kindermishandeling, partnergeweld,
oudermishandeling en de
verschillende posities als slachtoffer,
getuige en pleger. Meestal zijn er
kinderen en volwassenen (ouders,
professionals) bij betrokken.
Lees hier verder.

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) 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.

Blog. Methodisch handelen

Terugblik. Seminar
Samenwerken aan veiligheid

Op 8, 9 en 10 september 2015
vonden in de Evenementenhal in
Gorinchem de 112 vakdagen plaats,
een hoogstand kennis- en
netwerkplatform waar enkele
duizenden veiligheidsfunctionarissen
samenkwamen. Tijdens de 112
vakdagen vond tevens het 3-daagse
seminar Samenwerken aan veiligheid
plaats. Bekijk hier het (foto)verslag en
de video van de 112 vakdagen en het
seminar Samenwerken aan veiligheid.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Cursus Omgang met verwarde
personen

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

