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Opleiding regisseur in veiligheid

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.
7, 14, 21 april, 19 mei en 2 juni 2022
Opleiding wijk- en gebiedsmanager, Utrecht
10 mei 2022 Seminar Wijkaanpak,
Amersfoort
17 mei 2022 Webinar generieke Openbare
Orde en Veiligheid aanpak
19 mei, 2 en 16 juni 2022
Seminarreeks Veiligheid, recht en bestuur
2022 - Burgers en veiligheid, Den Haag
31 mei, 7, 14, 21 en 22 juni 2022
Opleiding sluitende aanpak personen met
verward gedrag, Utrecht
2, 16 en 30 juni 2022
Cursus Integrale persoonsgerichte aanpak,
Den Haag
7, 14, 21 en 28 juni 2022
Opleiding regisseur in veiligheid, Utrecht
10 juni en 1 juli 2022
Training procesregie voor de aanpak van
ondermijning, Amersfoort

Als regisseur heeft u te maken met urgente complexe
veiligheidsproblematiek die kan leiden tot onveiligheid en
maatschappelijke onrust. De casuïstiek varieert van risicojongeren, multiprobleemgezinnen, veelplegers, personen met verward gedrag tot
criminele ondermijnende netwerken. Om het verschil te (kunnen) maken
in complexe veiligheidsproblematiek volstaat het niet om slechts één of
enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken
professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante
leefgebieden. Aan u als regisseur de taak om de samenwerking tussen de
betrokken veiligheidsprofessionals en organisaties te organiseren en
regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe
veiligheidsproblematiek.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseert in
samenwerking met RONT Management Consultants op 7, 14, 21 en 28
juni 2022 de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding bestaat uit
een mix van theorie (kennis over regie), voorbeelden uit de praktijk
(casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land),
vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken
om efficiënt regie te voeren en hulpmiddelen om effectief samen te
werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot
het gewenste resultaat leidt. Tijdens de opleiding heeft u de gelegenheid
om volop kennis en ervaringen te delen met uw vakgenoten zodat u van
elkaar kunt leren.
Meer informatie over het programma, de docenten en deelname aan de
opleiding regisseur in veiligheid vindt u hier.

Den Haag – “Beschermen nationale
veiligheid vereist stevige maatregelen”

Den Haag – “Stevigere aanpak
voor veiligheid op school”
Omdat elke leerling zich vrij en
veilig moet kunnen voelen op
school, komt er een meldpunt voor
leerlingen en ouders, een
meldplicht voor scholen bij ernstige
incidenten en gaat de Inspectie
eerder en harder ingrijpen. Dat is
nodig, omdat nog altijd
tienduizenden leerlingen worden
gepest en lastiggevallen.
Lees hier verder.

22, 29 september, 6, 13 oktober, 3, 10 en 11
november 2022
Opleiding coördinator nazorg exgedetineerden, Utrecht

Het bestrijden en voorkomen van
terrorisme en terroristisch geweld is
van wezenlijk belang voor de
bescherming van onze nationale
veiligheid. Er zijn nog steeds personen
in Nederland die een dreiging kunnen
vormen voor onze nationale veiligheid.
Om te voorkomen dat iemand zich
aansluit bij een terroristische
organisatie of terroristisch geweld
pleegt, moet het mogelijk zijn
maatregelen op te leggen. Ook wil het
kabinet voorkomen dat uitreizigers
terugkeren naar Nederland door waar
mogelijk het Nederlanderschap in te
trekken. Lees hier verder.

13 oktober, 3, 10, 17, 24 november en 1
december 2022
Opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht

Den Haag – “Delen van
persoonsgegevens met als doel
intimidatie wordt strafbaar”

10 juni, 17 juni en 24 juni 2022
Cursus Aanpak bijzondere doelgroepen en
kwetsbare gebieden, Den Haag

15 juni 2022
Verdiepingstraining casus- en procesregie
op zorg en veiligheid, Amersfoort
6 en 20 september 2022
Training Casus- en procesregie op zorg en
veiligheid, Amersfoort
22 en 23 september 2022
Congres Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, Breda

13 oktober, 3, 10, 17 en 24 november 2022
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
3, 10, 17, 24 november en 1 december 2022
Opleiding aanpak jeugdcriminaliteit en
jeugdgroepen, Utrecht
2, 16 februari en 9 maart 2023
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht
16 februari, 9. 30 maart, 20 april, 11 mei, 1,
22 juni, 21 september, 12 oktober, 2, 23
november en 14 december 2023
Jaaropleiding integrale aanpak van
ondermijning, Utrecht
9, 16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2023
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde
en Veiligheid, Utrecht
9, 16, 23, 30 maart en 6 april 2023
Opleiding gebiedsgerichte aanpak van
leefbaarheid en veiligheid, Utrecht
11, 17, 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2023
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning,
Utrecht

Het delen van persoonsgegevens om
iemand te intimideren, ook wel doxing
genoemd, moet strafrechtelijk kunnen
worden aangepakt. Denk daarbij aan
het delen van persoonsgegevens om
iemand bang te maken. Daarom stuurt
minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en
Veiligheid) een wetsvoorstel daarover
naar de Raad van State voor advies.
Lees hier verder.
Den Haag – “Strafbaarstelling
spionage gemoderniseerd”
Een wetsvoorstel van minister YeşilgözZegerius is in consultatie gegaan
dat een nieuwe bepaling aan het
Wetboek van Strafrecht toevoegt. Het
doel: nieuwe vormen van spionage
beter kunnen aanpakken. Veel
spionageactiviteiten zijn momenteel al
strafbaar volgens de Nederlandse wet.
Denk daarbij aan klassieke spionage
zoals bijvoorbeeld het schenden van
staats- en bedrijfsgeheimen.
Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Parijs – “Versterking FransNederlandse samenwerking
terrorismebestrijding en
ondermijning”
Minister van Justitie en Veiligheid
Yesilgöz-Zegerius was recent in
Parijs met een stevige afvaardiging
van het Nederlandse kabinet voor
regeringsconsultaties met een
afvaardiging van de Franse
regering, onder leiding van
minister-president Rutte en
president Macron. De ministers
spraken over de strijd tegen
terrorisme en ondermijning.
Lees hier verder.
Den Haag – “Komende jaren 100
miljoen extra om weerbaarheid
van het openbaar bestuur te
vergroten”
Agressie, intimidatie en
ondermijnende invloeden bij
overheden, het is veelvuldig in het
nieuws en komt helaas ook steeds
meer voor. Om dit aan te pakken
gaat het kabinet de komende 10
jaar 100 miljoen extra investeren in
het weerbaarder maken van het
openbaar bestuur. Er wordt ingezet
op het versterken van gemeenten
tegen de invloed van ondermijning
en de bewustwording en veiligheid
van decentrale politieke
ambtsdragers. Lees hier verder.

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

