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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.
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

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 2, 16 en 30 juni 2022 organiseert het
Haags Congres Bureau (HCB) de tweede editie van 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.

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

Den Haag – “Meeste wijken in
Nederland prettig om te wonen; grote
verschillen in de steden”
Het gaat steeds beter met de
leefbaarheid in Nederlandse steden en
dorpen. Tegelijkertijd zijn er zorgen
over wijken en buurten waar de
leefbaarheid langjarig onder druk staat
en de problematiek hardnekkig is.
Lees hier verder.

22 en 23 september 2022
Congres Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, Breda

Den Haag – “Extra investeringen in
strijd tegen internationale
drugssmokkel”

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

2, 16 februari en 9 maart 2023
Cursus Waarheidsvinding, Utrecht

De beveiliging van onze logistieke
knooppunten en mainports wordt
opgevoerd in de strijd tegen de
internationale drugssmokkel. Dit jaar
investeert minister Yeşilgöz-Zegerius
van Justitie en Veiligheid eerst met
eenmalig geld € 13 miljoen in de 5
grootste logistieke knooppunten van
Nederland. Tegelijkertijd worden nu
plannen uitgewerkt om structureel
jaarlijks meer te investeren in verdere
maatregelen tegen misbruik van onze
open economie door de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit en
versterking van de internationale
samenwerking tegen drugssmokkel.
Lees hier verder.

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

Wellington – “Nederland en NieuwZeeland tekenen verdrag voor
administratieve bijstand
douanezaken”

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

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

Nederland en Nieuw-Zeeland hebben
vandaag een verdrag gesloten
waardoor informatie gedeeld kan
worden om schadelijke invoer van
goederen in onze landen te beperken.
Beide partijen ondertekenden het
douaneverdrag dat wederzijdse
administratieve bijstand regelt en gaan
belangrijke informatie delen over
inbreuken op de douanewetgeving,
bijvoorbeeld op het gebied van handel
of drugssmokkel. Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag “Blijvend investeren in
bewaking en beveiliging”
De dreiging vanuit de zware
criminaliteit, jihadistische en
rechtsextremistische hoek, maar
ook de toename van antioverheidssentimenten en
polarisatie maken dat het aantal
personen en objecten dat langdurig
– soms zelfs vele jaren – intensief
bewaakt en beveiligd wordt fors
toegenomen is. Dat vraagt om
operationele inzet van politie en
marechaussee, met grote en
ingrijpende gevolgen voor zowel de
te beveiligen persoon als voor de
beschikbare capaciteit in het stelsel
bewaken en beveiligen.
Lees hier verder.
Den Haag – “Dreigingsbeeld NCTV:
terroristische aanslag
voorstelbaar, geen concrete
aanwijzingen”
Er zijn op dit moment geen
concrete aanwijzingen voor een
terroristische aanslag in Nederland
maar een aanslag blijft
voorstelbaar. Lees hier verder.
Den Haag – “Extra geld voor
aanpak jonge aanwas criminaliteit
in 15 gemeenten”
Georganiseerde misdaad heeft in
diverse wijken in ons land een
giftige uitwerking op de jeugd.
Drugscriminelen rekruteren
jongeren en dat begint soms al op
de basisschool. Minister YeşilgözZegerius van Justitie en Veiligheid
investeert daarom jaarlijks € 82
miljoen om dat te stoppen. Ze
heeft nu eerst 15 gemeenten
gevraagd plannen uit te werken
voor wijken waar de risico’s het
grootst zijn dat jongeren
doorgroeien in een criminele
carrière. Lees hier verder.

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

