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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.
29 september, 6, 13 oktober, 3, 10, 17
en 18 november 2016
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
6, 13 oktober, 3, 10, 17 en 18 november
2016
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht

Op 31 januari en 1 februari 2017 vindt op The Hague Security Delta
Campus de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme
plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid,
wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen
uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om
zodoende van elkaar te leren. Een van de sprekers op het congres is Dick
Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die op
het congres een bijdrage verzorgt over (contra)terrorisme in Nederland.
Meer informatie over het programma van het congres vindt u hier.

Internationale excursie radicalisering
en (contra)terrorisme

27 en 28 oktober 2016
Excursie radicalisering en
(contra)terrorisme, Brussel
1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2016
Opleiding regisseur huiselijk geweld en
kindermishandeling, Utrecht
3, 10, 17, 24 november, 1, 8 en 15
december 2016
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht

Op 27 en 28 oktober 2016 organiseert het Centrum voor Studiereizen een
internationale excursie over radicalisering en (contra)terrorisme naar
Brussel, waarbij een bezoek wordt gebracht aan de NAVO, de Raad van
Europa, de dienst voor Extern Optreden en het Parlementarium.
Meer informatie over het programma van de excursie vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

10, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari, 7
en 14 maart 2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht

Den Haag – “Contraterrorismestrategie geeft samenhang en richting
aan terrorismebestrijding”
Een blijvende focus op internationaal
jihadisme als voornaamste vorm van
terroristische dreiging voor Nederland.
En een scherp oog voor andere vormen
van extremisme. Lees hier verder.

17, 24 en 31 januari 2017
Cursus Aanpak High Impact Crimes,
Utrecht
12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 9 en
10 maart 2017
Opleiding ketenregisseur risicojeugd,
Utrecht
31 januari en 1 februari 2017
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
9, 16 februari, 9, 16, 23 en 24 maart
2017
Cursus Bestuurlijke aanpak van
radicalisering & Terrorisme, Den Haag
7, 14 en 21 maart 2017
Cursus Openbare Orde, Rampen en
Noodbevoegdheden, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017
Opleiding Overlastcoördinator, Utrecht
1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017
Cursus Big Data in het
veiligheidsdomein, Utrecht
1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager,
Utrecht
8, 15, 22 en 29 juni 2016
Opleiding regisseur mensenhandel,
Utrecht
20 en 21 september 2016
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Den Haag

Den Haag – “Meer klachten jeugdzorg
na decentralisatie”
Het aantal mensen dat klaagt over de
jeugdzorg in Nederland is sterk
gestegen, meldt het Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg.
Lees hier verder.
Den Haag – “Voorarrest jihadstrijder
verlengen”
Minister Van der Steur (Veiligheid en
Justitie) wil ruimere mogelijkheden om
teruggekeerde jihadstrijders die
verdacht worden van een terroristisch
misdrijf in voorlopige hechtenis te
kunnen houden. Lees hier verder.
Rotterdam – “Gemeente weert
asobewoners”
Gemeente Rotterdam gaat op basis van
politiegegevens asociale, criminele of
geradicaliseerde bewoners weren uit
achterstandswijken.
Lees hier verder.
West-Brabant-West – “Regio helemaal
over op resultaatfinanciering jeugd”
Na een lang voorbereidingstraject is de
regio West-Brabant-West sinds dit jaar
overgestapt op resultaatfinanciering in
de jeugdhulp. Lees hier verder.
Den Haag – “Intensievere
samenwerking aanpak criminaliteit”
De samenwerking tussen gemeenten,
OM, politie, de Belastingdienst, de
bijzondere opsporingsdiensten en de
Koninklijke Marechaussee is in 2015
geïntensiveerd. Lees hier verder.

Den Haag –“Minder aandacht voor
mensenhandel”
Het aantal meldingen van mogelijke
slachtoffers van mensenhandel is in
2015 sterk afgenomen. "Dat is
zorgelijk, want we hebben geen reden
om aan te nemen dat er minder
slachtoffers zijn," zegt Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen
Corinne Dettmeijer. Lees hier verder.
Heusden – “Gemeente helemaal over
naar Zorg- en Veiligheidshuis
Midden-Brabant”
De gemeente Heusden gaat per 1
januari helemaal over naar het Zorgen Veiligheidshuis Midden-Brabant in
Tilburg. De organisatie in Tilburg is
een samenwerkingsverband van
twintig instanties die werken aan
sociale veiligheid. Lees hier verder.
Den Haag – “Aantal zeer actieve
veelplegers in 10 jaar gehalveerd”
Veelplegers zijn verantwoordelijk voor
een onevenredig groot aandeel van
de criminaliteit. De zwaarste categorie
daders van hen wordt ‘zeer actieve
veelpleger’ genoemd.
Lees hier verder.
Zuidoost Brabant – “Jongeren
adviseren over jeugdbeleid”
Speciaal getrainde jongeren in
Zuidoost Brabant gaan
leeftijdsgenoten uitdagen om mee te
denken over belangrijke kwesties.
Namens de gemeenten verzamelen
adviesvangers de mening van
jongeren. Lees hier verder.
Den Haag – “Terre des Hommes gaat
loverboys en hun klanten
aanpakken”
Met het project 'WATCH Nederland'
gaat Terre des Hommes in Nederland
seksuele uitbuiting van kinderen
bestrijden. WATCH Nederland richt
zich op de aanpak van loverboys en
hun klanten. Lees hier verder.

Blog. Dutch Cell
Dogs en de
resocialisatie van
gedetineerden
Dutch Cell Dogs is het
eerste project in
Nederland waarin
asielhonden worden
ingezet bij de resocialisatie
van gedetineerden.
Daarmee brengt Dutch Cell
Dogs op een bijzondere
manier twee werelden
samen- de wereld van
gedetineerden, die door
hun detentie tijdelijk
buiten de samenleving
staan, en die van eveneens
vastzittende asielhonden.
Lees de blog hier verder.

Blog. Bied anker
tegen radicalisering
Radicalisering heeft
bijzondere brandstof
nodig. Zonder heftige
emotie zou dit proces
nooit tot stand kunnen
komen. Zolang wij
rationeel kunnen denken,
zijn we in staat ons in
achtergronden te
verdiepen, waardoor we
de totaliteit van situaties
waarnemen. Ook doet het
ons beseffen welke
gevolgen onze gedragingen
zullen hebben. Dit alles
zorgt ervoor dat we ons in
de meeste gevallen niet
totaal laten meeslepen
door heftige emoties.
Lees de blog 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. 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 vindt u hier.

Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden

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. Een sleutelrol ligt bij u als
coördinator nazorg ex-gedetineerden. Op de opleiding coördinator nazorg exgedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw
gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding
coördinator nazorg ex-gedetineerden 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 12 januari 2017 gaat
de zesde 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.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

