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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 coördinator nazorg exgedetineerden

24 september, 1, 8 oktober, 5, 12 en 13
november 2015
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden,
Utrecht
6 oktober, 3, 10, 17, 24 en 27 november 2015
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Nieuwegein
13 oktober, 3, 10 en 17 november 2015
Cursus Publiek en privaat toezicht op veiligheid en
leefbaarheid in de openbare ruimte, Rotterdam
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
15 en 16 december 2015
Cursus Inzicht in dwingende groepsculturen,

Utrecht
7, 14, 21, 28 januari, 4, 18 februari, 3 en 4
maart 2016
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, Utrecht

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de
maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar
gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke
kosten. Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe
u samen met uw samenwerkingspartners moet komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeenten.
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden vindt u hier.

Nieuws uit het land

Den Haag – “Veiligheidshuizen streven
naar helderheid over informatie delen”
Er komt een digitaal document dat
duidelijkheid moet scheppen over de
wettelijke grondslagen voor
samenwerking en informatie
uitwisseling in de veiligheidshuizen.
Lees hier verder.

Eindhoven – “Gemeenten met
crisismeldpunt kinderen”
Om te voorkomen dat kinderen en
jongeren in een acute crisis op hulp
moeten wachten, hebben de 21
gemeenten in Zuidoost-Brabant opdracht
gegeven tot de komst van een centraal
Leiden – “Crisisopvang jeugd overvol”
regionaal meldpunt.
De crisisopvang voor kinderen met
Lees hier verder.
psychoses, zelfmoordneigingen en
andere ernstige gedragsproblemen zit
Den Haag – “Dader moord op vrouw
overvol. Ze moeten te lang wachten op
meestal (ex)partner”
de juiste zorg, waardoor de situatie
Ruim de helft van de vrouwen die in de
escaleert. Lees hier verder.
afgelopen vijf jaar werden vermoord,
werd omgebracht door hun partner of
Capelle aan den IJssel – “Gemeente
een ex. Bij vermoorde mannen was een
pleit voor uitbreiding huisverbod”
kennis of vriend vaak de dader.
De gemeente Capelle aan den IJssel
Lees hier verder.
vindt de huidige wetgeving rondom het
tijdelijk huisverbod voor plegers van
Amsterdam – “Gemeente met meeste
huiselijk geweld te vrijblijvend.
moorden”
Lees hier verder.
In 2014 zijn in Amsterdam de meeste
moorden gepleegd blijkt uit cijfers van
Leiden – “Gemeenten hebben te weinig
het CBS. Lees hier verder.
informatie over radicale inwoners”
Een gebrek aan informatie over
Den Haag – “Collectief tegen
radicaliserende inwoners van landelijke
kindermishandeling”
partijen belemmert gemeenten in hun
Het rijk en VNG zijn het project collectief
aanpak om radicalisering tegen te gaan.
tegen kindermishandeling gestart. Dit
Dat blijkt uit onderzoek van de
richt zicht speciaal op een vernieuwde,
Universiteit Leiden.
betere aanpak van kindermishandeling.
Lees hier verder.
Lees hier verder.
Den Haag – “Burgemeesters eens met
politie: meer lokaal gezag”
Twee op de drie agenten wil meer
zeggenschap voor de burgemeester over
de politie. Het Nederlands Genootschap
van Burgemeesters (NGB) is het met de
agenten eens. Lees hier verder.
Den Haag – “Dader seksueel
kindermisbruik vaak familielid”
Bij kindermishandeling is de dader in 38
procent van de gevallen een familielid
van het slachtoffer. Dat is veel meer dan
tot nu toe werd gedacht.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Kwetsbaren vinden
vaker opvang bij Leger des Heils”
Het Leger des Heils neemt steeds meer
zorg op zich voor kwetsbaren in de
samenleving. Terwijl de reguliere
geestelijke gezondheidszorg bezuinigt,
groeit de ambulante zorg van het Leger
des Heils. Lees hier verder.
Amsterdam – “Personen met depressie
vaker slachtoffer van geweld”
Personen die leiden aan een
depressieve stoornis zijn vaker
slachtoffer van geweld dan de totale
Nederlandse bevolking.
Lees hier verder.

Den Haag – “Meer slachtoffers van
loverboys geregistreerd”
CoMensha heeft vorig jaar meer
slachtoffers van loverboy technieken
geregistreerd. Het ging in 2014 om
216 slachtoffers. Een jaar eerder
waren dat er 196.
Lees hier verder.
Haarlem – “Burgemeesters vaker
doelwit criminelen”
Burgemeesters zijn steeds vaker het
mikpunt van bedreigingen vanuit de
onderwereld.
Lees hier verder.
Den Haag – “Krappe vier procent
jongeren krijgt hulp via wijkteams”
In de eerste drie maanden van dit jaar
kregen 270.000 duizend jongeren
jeugdhulp, jeugdbescherming of
jeugdreclassering. Het gros van de
ruim 230.000 jongeren in een
jeugdhulptraject (ruim 200.000) wordt
buiten een instelling geholpen. Ruim
7.500 jongeren worden begeleid via
een wijk- of buurtteam.
Lees hier verder.
Den Haag – “Jeugdzorgbudget 2015
bij deel gemeenten al op”
Door krap inkopen bij een deel van de
gemeenten is de ingekochte
jeugdzorg al op. Kinderen kunnen
hierdoor niet meer worden
aangenomen. Het door de gemeenten
aan die zorgverleners verstrekte
budget, bedoeld voor heel 2015 is
halverwege het jaar al op.
Lees hier verder.
Amsterdam – “Dakloosheid is een
huisvestingsprobleem”
Gemeenten zien dakloosheid vaak
niet als huisvestingsprobleem, maar
als sociaal, psychisch en
maatschappelijk probleem. Dat is het
ook, maar eerst een huis werkt voor
een grote groep beter.
Lees hier verder.

Blog. Veel breder en dieper
kijken naar huiselijk geweld

Huiselijk geweld kent vele vormen en
het gaat vaak om complexe
problematiek. Daarom moeten
professionals niet alleen procedures
volgen, maar veel meer samenwerken
en breder kijken dan hun eigen
vakgebied. Lees de blog hier verder.

Publicatie. Kinderen in
een (v)echtscheiding
Vechtscheidingen kenmerken zich
door een langdurig conflict,
vijandigheid, schuld, emotionele
instabiliteit en het onvermogen van
de partners om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun aandeel in de
ruzies. Lees hier verder.

Opleiding regisseur huiselijk geweld
en kindermishandeling

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.

Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen

Blog. Wet tijdelijk
huisverbod
Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk
huisverbod van kracht geworden. De
wet voorziet de burgemeester van de
bevoegdheid een tijdelijk huisverbod
op te leggen aan degene van wie een
ernstige dreiging van huiselijk geweld
uitgaat ondanks het ontbreken van
(aantoonbare) strafbare feiten. Het
opleggen van een huisverbod strekt
ertoe in de gegeven noodsituatie,
waar het strafrecht geen
mogelijkheden biedt, escalatie te
voorkomen en hulp te bieden.
Lees hier verder.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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 de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe
u informatie rechtmatig en doelmatig uitwisselt met uw veiligheidspartners.
Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus
Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

