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Opleiding procesregisseur personen
met verward gedrag

Beste deelnemer,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag
op de hoogte van het laatste nieuws
rond de veiligheidshuizen. Meer
informatie over activiteiten en relevante
publicaties vindt u op onze website:
www.hetveiligheidshuis.com

Agenda.
23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
4, 11, 18 en 19 juni 2019
Opleiding Sociaal Rechercheur,
Utrecht

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 en verschillende
problemen, Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor
zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste
ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners
worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering,
humaan vervoer en een juiste opvang. Op 4 juni 2019 gaat de tweede
editie van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag
van start. Tijdens deze opleiding leert u hoe u samen met uw partners de
opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag organiseert
in uw gemeente. Meer informatie over het programma, de docenten en
deelname aan de opleiding vindt u hier.

Opleiding wijk- en gebiedsmanager

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 coördinator eenzaamheid en
sociaal isolement, Utrecht
6, 13, 20 en 21 juni 2019
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering, Utrecht
17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019
Cursus Toegankelijkheid voor niet
zelfredzamen, 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 23 mei 2019 gaat
de elfde editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start.
Tijdens deze opleiding leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers
fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw
wijk te bevorderen. Meer informatie over het programma, de docenten
en deelname aan de opleiding vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

17, 24 september, 1 en 2 oktober 2019
Cursus Drones in de openbare ruimte,
Utrecht

Den Haag – “Start campagne om taboe
op angststoornissen te doorbreken”
Angststoornissen vormen de meest
voorkomende psychische aandoening in
Nederland. Bijna 1 op de 5 volwassenen
krijgt er ooit in zijn leven mee te maken.
Toch vinden mensen met angstklachten
het lastig hierover te praten door
schaamte en zelfstigma.
Lees hier verder.

18 en 19 september 2019
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit,
Tilburg
19, 26 september, 3, 10 en 11 oktober
2019
Opleiding gebiedsregisseur, Utrecht
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14
en 15 november 2019
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
1, 8 en 29 oktober 2019
Cursus Suïcide preventie, Utrecht
1, 8 en 29 oktober 2019
Opleiding Integraal toezichthouder
handhaving, Utrecht
3, 10 en 31 oktober 2019
Cursus APV & Bijzondere Wetten,
Utrecht
2, 9, 30 oktober, 6, 13 en 14 november
2018
Cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, Utrecht
8 en 9 oktober 2019
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
2019
Opleiding Beleidsmedewerker
Openbare Orde en Veiligheid,
Utrecht
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
2019
Opleiding Bibob coördinator, Utrecht

Den Haag – “Kinderarmoede
onacceptabel in welvarend Nederland”
Het aantal huishoudens met kinderen
dat een laag inkomen heeft, gaat
omlaag en ieder kind dat in een gezin
met een laag inkomen opgroeit kan
meedoen; dat zijn de ambities van
staatssecretaris Tamara van Ark van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij
het terugdringen van kinderarmoede.
Lees hier verder.

Den Haag – “Kabinet neemt
maatregelen tegen permanente
statelijke dreiging”
De dreiging voor onze nationale
veiligheid vanuit andere landen is
permanent aanwezig. Door
beïnvloeding van onze besluitvorming,
digitale sabotage van onze vitale
infrastructuur of politieke en
economische spionage proberen
landen zichzelf te bevoordelen ten
koste van de Nederlandse vitale
belangen.
Lees hier verder.
Medellín – “De aanpak van terreur in
Colombia”
De Revolutionaire Strijdkrachten van
Colombia (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército
del Pueblo, ofwel FARC) was een
communistische, revolutionaire en
illegaal bewapende organisatie in
Colombia van 1964 tot 2017.
Lees hier verder.

Den Haag – “De rol van gemeenten in
de bestuurlijke en integrale aanpak
van ondermijning”
Gemeenten willen in de strijd tegen
ondermijnende criminaliteit intensiever
persoonsgevoelige informatie kunnen
delen om verwevenheid van onder- en
bovenwereld tegen te gaan. De Raad
van State stelt dat het uitbreiden van de
openbare-ordetaak van burgemeesters
daarop ‘geen passend antwoord’ is.
Lees hier verder.

Amsterdam – “Regiobezoek
georganiseerde criminaliteit”
Door het afleggen van een serie
werkbezoeken door het hele land
informeert minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid zich over de
aanpak van ondermijnende
criminaliteit, zoals de productie,
handel en doorvoer van synthetische
drugs, cocaïne en hennep.
Lees hier verder.

Den Haag – “Grillige ontwikkelingen in
de wereld zorgen voor onvoorspelbare
dreigingen”
Steeds meer landen die economische
en politieke spionage uitvoeren, ISIS dat
ondergronds gaat terwijl Al Qaida
sterker wordt en bevolkingsgroepen die
tegenover elkaar staan en verder
polariseren. Verschillende grillige
ontwikkelingen zorgen voor
onvoorspelbare dreigingen aldus de
AIVD. Lees hier verder.

Den Haag – “Verruiming Wet
Damocles”
De Wet Damocles, die de
burgemeester een
bestuursdwangbevoegdheid verschaft
om op te treden tegen drugshandel of
aanwezigheid van drugs, geldt sinds 1
januari ook in het geval van
voorbereidingshandelingen. Het
achterhalen van de precieze
reikwijdte van deze uitbreiding is
makkelijker gezegd dan gedaan.
Lees hier verder.

Agenda.

Opleiding Sociaal Rechercheur

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
2019
Opleiding Integriteitscoördinator in het
publieke domein,
Utrecht
5, 12, 19 en 26 november 2019
Cursus Cameratoezicht in de openbare
ruimte, Utrecht
3, 10, 17 en 18 december 2019
Opleiding coördinator
armoedebestrijding,
Utrecht
5, 12 en 19 december 2019
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven,
Utrecht
3, 10 en 17 december 2019
Cursus Inzicht in Criminologie,
Utrecht
3, 10, 17 en 18 december 2019
Cursus Crisismanagement in de praktijk,
Utrecht
5, 12 en 19 december 2019
Cursus Predictive profiling,
Utrecht

Jaarlijks verdwijnen er miljoenen euro's aan fraude, misbruik en
oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen. Uitkeringsfraude,
zwartwerken en malversaties met toeslagen zijn voorbeelden van sociale
fraude die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Sociale fraude
vormt een ernstig risico voor de samenleving en leidt tot aantasting van
het sociale zekerheidsstelsel, concurrentievervalsing tussen bonafide en
malafide bedrijven en inkomstenderving van de overheid. Op 4 juni 2019
gaat de opleiding Sociaal Rechercheur van start. Tijdens deze opleiding
leert u hoe u fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte
voorzieningen voorkomt. Meer informatie over het programma, de
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier.

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

5, 12 en 19 december 2019
Cursus Waarheidsvinding,
Utrecht
7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en
10 maart 2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning,
Utrecht
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid,
Utrecht

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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.
Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende
aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid
om deze taak op u te nemen? Op 26 september 2019 gaat de zevende
editie van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden van start bij
La Vie Utrecht. Tijdens deze opleiding leert u hoe u herhalingscriminaliteit
onder ex-gedetineerden voorkomt. Meer informatie over het programma,
docenten en deelname aan de opleiding vindt u hier.
Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

