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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

Agenda.8
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november
2018
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
9 en 10 oktober 2018
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag

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 9 en 10 oktober 2018 vindt de
vierde 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 (ideologische)
groeperingen signaleert en aanpakt.
Meer informatie over het programma, de sprekers en deelname aan het
congres Radicalisering & Terrorisme vindt u hier.

Cursus Informatie uitwisseling in
de veiligheidsketen

1, 8, 15, 22, 29 november, 6 en 13
december 2018
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018
Opleiding beleidsadviseur integratie en
diversiteit, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Opleiding bibob coordinator, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018
Opleiding Integriteitscoordinator in het
publieke domein, Utrecht

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale
factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en
wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet
beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie-uitwisseling
met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over
belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem
gericht aan te pakken. Op 2 oktober 2018 gaat de vierde editie van de
cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen van start. Op de
cursus leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in
samenwerking met uw veiligheidspartners. Meer informatie over het
programma, de docenten en deelname aan de cursus vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

20, 27 november, 4, 11 en 18 december
2018
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Amersfoort

Eindhoven – “Cursus eerste hulp bij
verward gedrag voor bewoners”
De gemeente Eindhoven gaat in het
stadsdeel Gestel een pilot uitvoeren
met cursussen eerste hulp bij verward
gedrag voor bewoners en ondernemers
uit de wijk.
Lees hier verder.

6, 13 en 20 december 2018
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
6, 13, 20 en 27 november 2018
Cursus Cameratoezicht in de openbare
ruimte, Utrecht
4, 11 en 18 december 2018
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht
4, 11, 18 en 19 december 2018
Cursus Crisismanagement in de praktijk,
Utrecht
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Predictive profiling, Utrecht
6, 13 en 20 december 2018
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht
6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17
januari 2019
Cursus Big Data in vrede, recht en
veiligheid, Den Haag
8, 15, 22, 29 januari, 5, 12 februari, 5 en
12 maart 2019
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14
februari, 7 en 8 maart 2019
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
29 en 30 januari 2019
Congres Personen met verward gedrag,
Heiloo
5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019
Opleiding Resilience Officer, Utrecht
5, 12 en 19 maart 2019
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht

Den Haag – “Geen extra geld naar
jeugdzorg”
De jeugdzorg kan voorlopig niet
rekenen op extra geld.
Jeugdzorgwerkers hebben te horen
gekregen dat dat er niet in zit.
Lees hier verder.

Den Haag – “Waarom meer jeugd
achter hoge hekken?”
Een recordaantal van bijna
drieduizend jongeren belandde
afgelopen jaar in een gesloten
jeugdzorginstelling. Dit terwijl in de
decentralisatie juist op lichtere zorg
werd ingezet. Lees hier verder.
Den Haag – “Onderzoek naar
slachtofferhulp online zedendelicten”
Om de hulp aan toekomstige
slachtoffers te verbeteren, laat het
ministerie van Justitie en Veiligheid
onderzoek uitvoeren naar online
zedendelicten. Voor het onderzoek
worden nog slachtoffers gezocht die
hun medewerking willen verlenen.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Gemeente gaat te ver
met online bespieden hangjongeren”
De gemeente Amsterdam heeft
uitvoerig sociale media-onderzoek laten
uitvoeren naar tientallen hangjongeren.
Daarbij is zij voorbij gegaan aan
privacywetgeving en de interne regels.
Lees hier verder.

De n Haag –“Gemeenten doen niet
genoeg tegen mensenhandel”
Het aantal gemeenten dat actief
beleid voert om mensen handel tegen
te gaan is laag, zegt Ina Hut, directeur
van CoMensha (Coördinatiecentrum
Mensenhandel). Lees hier verder.

Den Haag – “Kabinet investeert in
eerste 1000 dagen kind”
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft
een wetswijziging aangekondigd
waardoor de jeugdgezondheidszorg al
vóór de geboorte van het kind
ondersteuning en begeleiding aan
kwetsbare ouders kan bieden.
Lees hier verder.

Den Haag – “Vooral slachtoffers van
geweld missen steun en erkenning”
Slachtoffers van fysiek (seksueel)
geweld hebben veel vaker dan andere
slachtoffers ernstige psychische
klachten (61,4%). Ook missen zij
sociale steun en erkenning. Dat blijkt
uit een grootschalig onderzoek naar
de beleving van slachtoffers in
Nederland. Lees hier verder.

Amsterdam – “Nieuwe aanpak
jeugdhulp stuit op problemen”
De nieuwe Amsterdamse werkwijze
rondom specialistische jeugdhulp pakt
anders en vooral duurder uit dan de
gemeente voor ogen had. Er wordt
onder meer sneller doorverwezen naar
zwaardere (duurdere) zorg. Er moet
worden ingegrepen om de kosten in de
hand te houden.
Lees hier verder.

Leeuwarden – “Aantal exgedetineerden dat terugkeert in
samenleving sterk gedaald”
Het aantal Friese ex-gedetineerden
dat terugkeert in de samenleving is de
afgelopen jaren sterk gedaald. Uit het
jaarverslag van het Veiligheidshuis
blijkt dat er vorig jaar 655 exgevangenen uitstroomden. In 2016
waren dit er nog 748.
Lees hier verder.

Agenda.

Opleiding wijk- en gebiedsmanager

5, 12, 19, 26 maart, 2 en 3 april 2019
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
5, 12, 19, 26 en 27 maart 2019
Cursus Inzicht in de Verslavingszorg,
Utrecht
14 en 15 maart 2019
Congres Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, Antwerpen
14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april 2019
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
14, 21, 28 maart, 4 en 11 april 2019
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
4, 11 en 18 april 2019
Cursus Omgang met complexe
scheidingen, Utrecht

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in
ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door
bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen
toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder
financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.
Op 20 november 2018 gaat de tiende editie van de opleiding wijk- en
gebiedsmanager van start.Tijdens deze opleiding leert u
hoe u uw wijk bevordert. Meer informatie over het programma, de
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier.

4, 11, 18 en 25 en 26 juni 2019
Opleiding procesregisseur personen met
verward gedrag, Utrecht
6, 13, 20, 27 en 28 juni 2019
Opleiding coordinator eenzaamheid en
sociaal isolement, Utrecht

Congres Personen met verward gedrag

6, 13, 20 en 21 juni 2019
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering, Utrecht
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14
en 15 november 2019
Opleiding coordinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
1, 8 en 29 oktober 2019
Cursus Suicide preventie, Utrecht
1, 8 en 29 oktober 2019
Opleiding Integraal toezichthouder
handhaving, Utrecht
3, 10 en 31 oktober 2019
Cursus APV & Bijzondere Wetten,
Utrecht
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de
laatste jaren gestegen. 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 29 en 30 januari 2019 vindt de derde 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, sprekers en deelname
aan het congres vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

