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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.
14 oktober en 11 november 2021
Training Casusregie op aanpak
ondermijning, Amersfoort
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november
2021
Opleiding beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid, Utrecht
14 oktober, 4, 11, 18, 25 november
2021
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
4, 11, 18, 24 november, 9 december
2022
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

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

2 en 16 december 2021
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
2, 9 en 16 december 2021
Cursus Inzicht in Criminologie, Utrecht
20 januari en 17 februari 2022
Training Casus- en procesregie op zorg en
veiligheid, Amersfoort
20 januari, 3 en 17 februari 2022
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht
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

Den Haag – “Verlaging drempel
toegang schuldsanering voor mensen
met problematische schulden”
Om mensen met problematische
schulden sneller en beter te helpen,
verlaagt het kabinet de drempel om
toegang te krijgen tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP).
Lees hier verder.
Den Haag Prinsjesdag 2021: wat zijn
de plannen voor de aanpak van
ondermijnende criminaliteit?
Wat zijn de plannen van de regering op
het terrein van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit? Hieronder
zijn de belangrijkste ontwikkelingen op
een rij gezet. Lees hier verder.
Den Haag – “Actie tegen wapenbezit
onder jongeren: Drop je knife en doe
wat met je life”
De nieuwe campagne Drop je knife en
doe wat met je life begint vandaag om
het messenbezit onder jongeren tegen
te gaan. Een mes op zak is niet normaal
en zeker niet cool. Het zorgt voor
onveilige situaties, want met een mes
op zak wordt het wapen sneller
gebruikt met alle ellendige gevolgen
van dien. De campagne ontmoedigt
wapenbezit door jongeren op te roepen
hun messen in te leveren. Ruim 200
gemeenten doen tussen 11 en 17
oktober 2021 mee aan de inzamelweek
waar jongeren (anoniem en straffeloos)
steekwapens kunnen inleveren. In een
deel van de deelnemende gemeenten is
het daarnaast ook mogelijk vuurwapens
in te leveren. Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag – “Campagne tegen
ongewenst gedrag”
Om jongeren te motiveren een
gesprek te voeren over seksuele
wensen en grenzen en zo ongewenst
gedrag te voorkomen, lanceert het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn & Sport, in samenwerking met
Sense, een campagne “Praat met
elkaar over wat je wel en niet wil.”
Lees hier verder.
Den Haag – “Minister Grapperhaus
tekent verdragen met VAE over
aanpak criminaliteit”
Nederland en de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE) voeren de strijd tegen
internationaal georganiseerde
criminaliteit op. Lees hier verder.
Den Haag – “Verzoek aan OVV
onderzoek beveiligingssituaties”
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) is door minister van Justitie en
Veiligheid Grapperhaus gevraagd in
een onderzoek na te gaan welke
lessen getrokken kunnen worden uit
de beveiligingssituaties van de broer,
de toenmalig advocaat en de
vertrouwenspersoon van de
kroongetuige in het Marengoproces.
Lees hier verder.
Den Haag – “Versterkte aanpak van
doorverkoop gestolen spullen”
Inbraken, overvallen en straatroven
hebben een flinke impact op
slachtoffers. Ook andere
vermogensdelicten zorgen voor veel
schade bij getroffenen. Door het
kopen, bezitten of verkopen van die
gestolen goederen moeilijker te
maken, wordt het minder
aantrekkelijk voor criminelen om deze
misdrijven te plegen. Daarom wordt
het Digitaal opkopersregister (DOR)
verplicht voor alle opkopers en
handelaren. Lees hier verder.

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

