Nieuwsbrief • September 2019

Training Casus- en procesregie

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.
4 september 2019
Regiodag Samen tegen mensenhandel,
Eindhoven

Als casus- en procesregisseur bent u de spin in het web en verbindt u de
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en
criminaliteit. Hierbij moet u kunnen omgaan met complexe problematiek
zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of
thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen,
mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden.
Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline
niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat u zicht krijgt op
de - soms haast uitzichtloze - situaties waarin de betrokkenen zich
bevinden en dat u daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijgt u
nogal eens te maken met verschil van inzicht bij verschillende
betrokkenen vanuit gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld
moet u wegen vinden om te komen tot effectieve interventies en
beheersbare situaties. Meer informatie over de training en deelname
vindt u hier.

Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit

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

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade
van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de
samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van
bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit,
mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele
activiteiten die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren.
Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres
Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in de LocHal Tilburg,
waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid,
wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en
ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en
georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.
Meer informatie over het programma, sprekers en deelname aan het
congres vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

3, 10 en 31 oktober 2019
Cursus APV & Bijzondere Wetten,
Utrecht

Den Haag – “Vervolg aanpak personen
met verward gedrag
Na twee jaar ‘schakelen’ heeft het
Schakelteam personen met verward
gedrag zijn opdracht vorig jaar
afgerond. De opvolger van het
Schakelteam is het Verbindend
Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT),
dat de samenwerking tussen
ketenpartners wil bevorderen en tevens
gemeenten en regio’s vraaggericht zal
ondersteunen. Lees hier verder.

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
15 oktober en 5 november 2019
Training Casus- en procesregie op zorg
en veiligheid
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
31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
2019
Opleiding Integriteitscoördinator in het
publieke domein, 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

Den Haag – “Bestrijding High Impact
Crimes”
In 2009 werden de eerste schreden
gezet in de strijd tegen de high impact
crimes. Tien jaar geleden waren de
overvallen namelijk zo fors toegenomen
dat in opdracht van de toenmalige
minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin
de Taskforce Overvallen werd
opgericht. In de daarop volgende jaren
zijn we erin geslaagd het aantal
overvallen terug te dringen van 2.898 in
2009 naar 1.142 in 2018.
Lees hier verder.
Den Haag – “Campagne tegen
zomereenzaamheid”
De zomer is voor veel ouderen een
periode waarin gevoelens van
eenzaamheid een grotere rol spelen.
Om die reden start het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) een zomercampagne tegen
eenzaamheid. Doel van de campagne is
tweeledig: vakantiegangers aansporen
wat van zich te laten horen aan de
thuisblijvers en ouderen stimuleren hun
eenzaamheid te doorbreken,
bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken
of samen wat te gaan doen.
Lees hier verder.

Den Haag – “Tijdige
informatieuitwisseling helpt bij
preventie en vroegsignalering van
schulden”
Door het tijdig signaleren van
schulden kunnen gemeenten mensen
met beginnende schulden hulp
aanbieden voordat zij zelf aan de bel
trekken. Steeds meer gemeenten
werken daarom samen met
woningcorporaties, zorgverzekeraars
en energie- en drinkwaterbedrijven.
Lees hier verder.
Den Haag – “Versterking
strafrechtelijke aanpak
ondermijning”
Minister Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid) wil de ondermijnende
criminaliteit op verschillende
manieren hard en effectief
aanpakken. Daarom krijgen politie en
Openbaar Ministerie meer
mogelijkheden om het bedrijfsproces
van criminelen te verstoren en
onderzoek te doen naar veroordeelde
criminelen die hoge boetes niet
betalen. Ook wil de minister de kosten
voor het vernietigen van
inbeslaggenomen drugs op daders
verhalen. Lees hier verder.

Den Haag – “Aanpak voor veiligere
jaarwisseling”
Het gevaarlijkste consumentenvuurwerk moet vanaf de jaarwisseling
2020-2021 verboden zijn. Verder
blijven politie en OM stevig inzetten
op het in beslag nemen van illegaal
vuurwerk, en wordt er gewerkt aan
het verhalen van deze kosten op de
daders. Deze nieuwe maatregelen
moeten bovenop de bestaande
aanpak bijdragen aan een meer veilige
en feestelijke jaarwisseling voor
iedereen. Lees hier verder.

Agenda.
5, 12 en 19 december 2019
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht

Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden

7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 februari, 3 en
10 maart 2020
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
16, 23 en 30 januari 2020
Cursus Aanpak woonoverlast, Utrecht
12, 19, 26 maart, 2, 9 en 16 april 2020
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
12, 19 en 26 maart 2020
Cursus Crisiscommunicatie, Utrecht
14 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2020
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
2, 9, 16, 23 en 24 juni 2020
Opleiding Procesregisseur personen met
verward gedrag, 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. 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.

Congres Radicalisering & Terrorisme

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 8 en 9 oktober 2019 vindt de
vijfde 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, sprekers en deelname aan het congres vindt u hier.
Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

