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Opleiding regisseur huiselijk
geweld en kindermishandeling

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.
3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15
november 2017
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, 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 het slachtoffer en veroorzaakt tevens hoge
maatschappelijke kosten. Op 7 november 2017 gaat de derde editie van de
opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling van start.
Tijdens deze opleiding leert u hoe u geweld achter de voordeur voorkomt.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u hier.

Congres Veiligheid in de wijk

2 en 3 november 2017
Congres Veiligheid in de wijk,
Amsterdam
2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14
december 2017
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
7, 14, 21, 28 november, 12 en 13
december 2017
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
7, 14 en 21 december 2017
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
12 en 13 december 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de
overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende
criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen.
Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 2 november 2017 vindt het congres
Veiligheid in de wijk plaats in de RAI Amsterdam. Tijdens dit congres
hoort u hoe u de veiligheid bevordert in uw wijk.
Meer informatie over het programma en de sprekers van het congres
Veiligheid in de wijk vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en
13 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht

Den Haag – “Aanpak jihadisme werkt
en mag doorgaan”
De extra maatregelen voor de aanpak
van jihadisme hebben hun meerwaarde
bewezen en kunnen worden
voortgezet. Dat concludeert de
Inspectie Veiligheid en Justitie, die het
actieprogramma ter voorkoming en
bestrijding van terrorisme en
extremisme tegen het licht heeft
gehouden. Lees hier verder.

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
8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme,
Utrecht
6, 13 en 20 maart 2018
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, 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

Rotterdam – “Wethouder trekt tijdelijk
in aso woning in”
De Rotterdamse wethouder Veiligheid
Joost Eerdmans neemt tijdelijk zijn
intrek in de Skaeve Huse.
Lees hier verder.
Den Haag – “Burgemeesters kunnen
drugspand makkelijker sluiten”
Burgemeesters kunnen straks ook
drugspanden sluiten als daar geen
drugs worden aangetroffen, maar er
wel spullen en stoffen liggen die
duidelijk bestemd zijn voor het telen of
maken van de verdovende middelen.
Lees hier verder.
Arnhem – “Gemeente gebruikt neploverboys als waarschuwingsactie”
Op verzoek van gemeente Arnhem
heeft een nep-loverboy, een acteur van
Moviera, afgelopen weekend meisjes
op straat benaderd. Met schokkend
resultaat: meer dan de helft ging met
hem mee na zijn uitnodiging voor een
fotoshoot. Lees hier verder.
Almere – “Minder zware jeugdhulp”
Almere heeft succes met de wijze
waarop de jeugdhulpverlening is
geregeld. Doordat gemeente,
onderwijsinstellingen en jeugdhulp
samen optrekken, is het aantal kinderen
dat doorverwezen werd naar zwaardere
jeugdzorg het afgelopen jaar met 20
procent gedaald. Lees hier verder.

Den Haag – “Gezamenlijke aanpak
criminelen gemeenten en
reclassering”
Om de kans op recidive door
delictplegers te verminderen, moeten
reclassering en gemeenten de handen
vaker ineenslaan. ‘Combineer zorg,
drang en dwang.’ Lees hier verder.
Den Haag – “Helft gemeenten pakt
radicalisering nauwelijks aan”
De helft van alle gemeenten doet
nauwelijks iets tegen radicalisering, zo
luidt de conclusie van een evaluatierapport van de Inspectie VenJ.
Lees hier verder.
Noord-Veluwe – “Criminaliteit op
vakantiepark te lijf”
Deels leegstaande en verloederende
vakantieparken vormen een
makkelijke voedingsbodem voor
criminaliteit. Acht gemeenten in de
regio Noord-Veluwe binden er de
strijd mee aan. Lees hier verder.
Den Haag – “Budget jeugdzorg in
helft gemeenten al op”
Ruim driekwart van de gemeenten
heeft wachtlijsten voor jeugdzorg. De
vraag naar jeugdzorg neemt toe, maar
in de helft van de gemeenten is het
budget voor dit jaar al op.
Lees hier verder.
Rotterdam – “Puzzelen met
contracten jeugdhulp”
De regio Rotterdam wil een
aanzienlijke vermindering van het
aantal contracten met jeugdhulporganisaties die onder meer pleegzorg, crisisopvang en hulp thuis aan
jeugdigen bieden. Lees hier verder.
Kerkrade – “Veiligheidshuis Parkstad
officieel van start”
Het Veiligheidshuis Parkstad is
officieel van start gegaan door de
ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst.
Lees hier verder.

Agenda.

Congres Radicalisering & Terrorisme

7, 14 en 21 juni 2018
Cursus Omgang met maatschappelijke
onrust, Utrecht
19 en 20 september 2018
Congres Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, Den Haag
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en
16 november 2018
Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
26 september, 3, 10 en 31 oktober 2017
Opleiding regisseur multi
probleemgezinnen, Utrecht

Blog. Veilige wijk van nu
vraagt om toekomstgericht
veiligheidsbeleid

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) 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.

Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Wat zou het mooi zijn, als je jouw
woning gewoon onafgesloten achter
kunt laten. Of dat de auto of fiets voor
de deur niet op slot hoeft. Maar ook dat
jouw kinderen zonder zorg naar een
evenement in het centrum kunnen. En
dat je jezelf als eigenaar van een bedrijf
niet geregeld hoeft af te vragen of er
niet is ingebroken. Of die ideale wereld,
die wij toch eigenlijk allemaal wensen,
ooit nog haalbaar is, dat weet ik niet.
Maar laat het van alle actoren op lokaal
en landelijk niveau hun motivatie zijn,
om de wereld, beginnend in de wijk, een
stukje veiliger te maken.
Lees de blog hier verder.
Bezoek ons: 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
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’

