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Cursus Integrale persoonsgerichte
gerichte aanpak

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, 11, 18, 25 november en 9 december
2021
Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en
jeugdgroepen, Utrecht
11, 25 november en 9 december 2021
Cursus Integrale persoonsgerichte
aanpak, Den Haag
16, 23 november, 2 en 7 december
2021
Opleiding regisseur in veiligheid, Utrecht
18 november 2021
Seminar De Veilige Gemeente, Den Haag
2 en 16 december 2021
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
2, 9 en 16 december 2021
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht
18 januari en 15 februari 2022
Training Casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Amersfoort
20 januari, 3 en 17 februari 2022
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht

Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en
ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is
voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt
zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het
moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische
problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte,
geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale
uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te
bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen
van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet
hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan
alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak
van de complexe meervoudige problematiek door betrokken
organisaties en professionals. Op 11, 25 november en 9 december 2021
organiseert het Haags Congres Bureau (HCB) de cursus Integrale
persoonsgerichte aanpak bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
in Den Haag. Tijdens de cursus leert u hoe u de samenwerking tussen
betrokken organisaties en professionals organiseert en regisseert bij de
aanpak van urgente complexe meervoudige problematiek.
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de
cursus Integrale persoonsgerichte aanpak vindt u hier.

Agenda.

Nieuws uit het land

20, 27 januari, 3, 10, 17 februari, 10
maart
Cursus Bestuurlijke aanpak van
ondermijning, Utrecht
25 januari en 1 februari 2022
Cursus Integrale gebiedsgerichte aanpak,
Den Haag
27 januari, 3 februari en 17 februari 2022
Cursus Omgang met woonwagenlocaties
in de praktijk, Den Haag
10 februari, 3 maart, 14 april, 12 mei, 9,
23 juni, 8, 15 september, 13 oktober, 10
november, 1 en 15 december 2022
Jaaropleiding integrale aanpak van
ondermijning, Utrecht
10, 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april 2022
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2022
Opleiding gebiedsgerichte aanpak van
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht
7, 14, 21 april, 19 mei en 2 juni 2022
Opleiding wijk- en gebiedsmanager,
Utrecht
31 mei, 7, 14, 21 en 22 juni 2022
Opleiding sluitende aanpak personen met
verward gedrag, Utrecht
22, 29 september, 6, 13 oktober, 3, 10 en
11 november 2022
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht
13 oktober, 3, 10, 17, 24 november en 1
december 2022
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
13 oktober, 3, 10, 17, 24 november 2021
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
4, 11, 18, 24 november, 9 december 2022

Den Haag – “Versterking politie in
wijken, op internet, voor opsporing en
voor boa’s”
De politie wordt met ruim 700 agenten
versterkt in de wijken en op het
internet dankzij een structurele
investering van 114,5 miljoen euro.
Lees hier verder.
Den Haag – “Social media campagne
tegen kindermishandeling en huiselijk
geweld”
Op maandag 18 oktober begon een
online preventiecampagne om de
aandacht te vestigen op huiselijk
geweld tegen kinderen en jongeren. De
campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld
door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en
het programma ‘Geweld hoort nergens
thuis’ van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Lees hier verder.
Den Haag – “3300 wapens ingeleverd
tijdens actie tegen messen op straat”
Recent zijn bij de landelijke inleveractie
3300 wapens ingeleverd. Onder meer
machetes, vlindermessen en stiletto’s,
maar ook keukenmessen en
zelfgemaakte steekwapens verdwenen
in de daarvoor bestemde tonnen op
politiebureaus door heel het land.
Lees hier verder.
Den Haag – “Verbeterd toezicht
versterkt integriteit advocatuur”
Om de onafhankelijkheid en de
kwaliteit van het toezicht op de
advocatuur te versterken, vervangt het
kabinet het huidige systeem – waarbij
elf lokale dekens in hun eigen regio
toezicht houden – door één landelijke
toezichthouder die verantwoordelijk is
voor het toezicht op alle advocaten.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag – “Dreigingsbeeld NCTV:
Geen concrete aanwijzing voor
aanslag, wel voorstelbaar”
Er zijn op dit moment in Nederland
personen die radicaliseren of sterk
geradicaliseerd zijn en een dreiging
(kunnen) vormen voor de nationale
veiligheid. De jihadistische beweging
in Nederland blijft hierin een
belangrijk element. Verscheidene
rechtszaken en arrestaties in deze
DTN-periode tonen dit aan.
Momenteel zijn er geen concrete
aanwijzingen dat personen in
Nederland een aanslag voorbereiden,
maar dit is wel voorstelbaar. Dat blijkt
uit het 55ste Dreigingsbeeld van de
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Lees hier verder.
Den Haag – “Toekomstbestendig
stelsel bewaken en beveiligen”
De afgelopen jaren zijn de zaken
binnen het stelsel van bewaken en
beveiligen complexer, langduriger en
extremer in omvang en zwaarte
geworden. Dit heeft geleid tot een
toenemende druk op het stelsel
bewaken en beveiligen. De
afschuwelijke gebeurtenissen van de
afgelopen periode hebben daarnaast
aangetoond dat excessief geweld
tegen de dragers van onze
democratische instituties vanuit
criminele netwerken geen taboe meer
is. Bescherming van deze personen is
een voorwaarde voor het
functioneren van de democratische
rechtsstaat en het brede offensief
tegen de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. Daarom
investeert het kabinet, in het kader
van het brede offensief tegen de
georganiseerde criminaliteit in de
versterking van het stelsel bewaken
en beveiligen. Lees hier verder.

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

