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Jaaropleiding integrale aanpak ondermijning

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

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in ieder
veiligheidsplan met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is
ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem.
Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo
complex. Maar hoe pak je ondermijning aan? Voor een succesvolle
uitvoering van de aanpak is regievoering en een goede informatiepositie
cruciaal. Jij moet erop toezien dat de betrokken veiligheidspartners een
plan van aanpak opstellen, de uitvoering en voortgang bewaken en
ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt. De jaaropleiding Integrale
aanpak ondermijning geeft je hiervoor de inzichten en handvatten.
Meer informatie over de jaaropleiding en deelname vindt u hier.

Agenda.

Training regie op zorg en veiligheid

Beste deelnemer,

5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en
9 maart 2021
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning,
Utrecht
9 februari, 2 maart, 3 april, 11 mei, 8,
24 juni, 7, 14 september, 12 oktober, 9,
30 november en 14 december 2021
Jaaropleiding integrale aanpak van
ondermijning,
Utrecht
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid,
Utrecht

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.

Nieuws uit het land

Agenda.

11 en 25 maart 2021
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
8, 15, 22 april, 20 en 27 mei 2021
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
8 en 22 april 2021
Cursus omgang met woonwagenlocaties,
Den Haag

1, 8, 15, 22 en 23 juni 2021
Opleiding procesregisseur personen met
verward gedrag,
Utrecht
20 april en 18 mei 2021
Training casusregie voor de aanpak van
ondermijning,
Utrecht

Den Haag – “Investeringstoets op
risico’s voor de nationale veiligheid”
Het kabinet wil de nationale veiligheid
verder beschermen door een
investeringstoets in te voeren op
bepaalde investeringen, fusies en
overnames die een risico kunnen
vormen voor de nationale veiligheid. De
ministerraad heeft ingestemd met een
wetsvoorstel hiertoe van minister
Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat en minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid.
Lees hier verder.
Den Haag – “Nationaal Coördinator
Antisemitismebestrijding in van start”
Begin 2021 gaat een Nationaal
Coördinator Antisemitismebestrijding
(NCAB) aan de slag om de aanpak van
discriminatie, bedreiging en intimidatie
van de Joodse gemeenschap te
versterken, aldus minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid.
Lees hier verder.

Den Haag – “Houdverbod van 10 jaar
voor dierenmishandeling”
Een dier is een levend wezen dat een
6 mei en 3 juni 2021
Training Casus- en procesregie op zorg en intrinsieke waarde heeft. Bij
dierenmishandeling en -verwaarlozing
veiligheid,
wordt dit op grove wijze miskend. Een
Utrecht
steviger aanpak is dan ook nodig.
21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en Daarom kan de rechter voortaan een
verbod op het houden van dieren van
10 november 2021
maximaal 10 jaar als zelfstandige
Opleiding coördinator nazorg exmaatregel opleggen. Dit en meer wordt
gedetineerden,
geregeld in het wetvoorstel Aanpak
Utrecht
dierenmishandeling en
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021 dierverwaarlozing van minister
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
en minister Schouten van Landbouw,
Orde en Veiligheid,
Natuur en Voedselkwaliteit.
Utrecht
Lees hier verder.

Caribisch Nederland – “Versterking
aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling”
Op 7 december 2020 ondertekenden
staatssecretaris Paul Blokhuis
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
en vertegenwoordigers van de
openbare lichamen van Bonaire, SintEustatius en Saba een
bestuursakkoord om samen de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in Caribisch
Nederland te versterken.
Lees hier verder.
Den Haag – “Campagne wat kan mij
helpen”
Een jaar geleden is de
meerjarencampagne ‘Wat kan mij
helpen’ van start gegaan. Met deze
campagne wil het ministerie van
Justitie en Veiligheid mensen die
tegen hun wil seks met een bekende
hebben gehad, motiveren zo snel
mogelijk professionele hulp te zoeken.
Recent ging de Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen de
campagne het tweede jaar in.
Lees hier verder.
Den Haag - “Kabinet pakt
ongewenste buitenlandse
beïnvloeding integraal aan”
Met een aanpak van actoren en
inzicht in de doelen en geldstromen
van buitenlandse organisaties wil het
kabinet problematisch gedrag door
ongewenste buitenlandse
beïnvloeding tegengaan. Daarnaast
zet het kabinet zich in om de
doelgroepen in Nederland beter tegen
die beïnvloeding bestand te maken en
de ongewenste maatschappelijke
effecten af te zwakken. Het kabinet
kiest daarbij voor een aanpak gericht
op preventie en repressie.
Lees hier verder.

14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021
Opleiding bibob coördinator,
Utrecht

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

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

