Nieuwsbrief • Juni 2022

Training casus- en procesregie op
zorg en 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.
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
10 juni en 1 juli 2022
Training procesregie voor de aanpak van
ondermijning, Amersfoort
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
27 juni 2022
Webinar aanpak voetbal gerelateerde
incidenten
28 juni 2022
Webinar aanpak ondermijning
29 augustus 2022
Webinar generieke OOV aanpak

Als casus- of procesregisseur heeft u te maken met urgente complexe
meervoudige problematiek 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 maken in
complexe problematiek 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 casus- en procesregisseur de taak om de
samenwerking tussen de betrokken professionals en organisaties te
organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak
van de complexe meervoudige problematiek.
Op 6 en 20 september 2022 vindt de training casus- en procesregie op
zorg en veiligheid plaats. De training bestaat uit een mix van theorie
(kennis over casus- en procesregie), voorbeelden uit de praktijk
(casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land),
vaardigheden (trainen van competenties om te regisseren) en
gereedschap (instrumenten en methodieken om efficiënt te overleggen
en samen te werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die
werkt en tot het gewenste resultaat leidt.
Meer informatie over het programma en deelname aan de training
casus- en procesregie op zorg en veiligheid vindt u hier.

5 september 2022
Webinar aanpak straatintimidatie
6 en 20 september 2022
Training Casus- en procesregie op zorg en
veiligheid, Amersfoort
22 en 23 september 2022
Congres Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, Breda
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 en 24 november 2022
Opleiding bibob coördinator, Utrecht
3, 10, 17, 24 november en 1 december 2022
Opleiding aanpak jeugdcriminaliteit en
jeugdgroepen, Utrecht
3, 17 en 24 november 2022
Cursus Integrale persoonsgerichte aanpak,
Den Haag
8, 15, 22 en 29 november 2022
Opleiding regisseur in veiligheid, 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

Den Haag – “Advies van de Raad van
State over nieuwe Wetboek van
Strafvordering”

Den Haag – “Kabinet blijft
investeren in aanpak terrorisme
en extremisme”

De Raad van State heeft een advies
uitgebracht over het wetsvoorstel voor
het nieuwe Wetboek van
Strafvordering. In het Wetboek van
Strafvordering staan de procesregels
voor de opsporing, vervolging en
berechting van strafbare feiten. Het
wetboek is van wezenlijk belang voor
het goed functioneren van de
rechtstaat. In haar eindoordeel maakt
de Afdeling advisering van de Raad van
State een aantal opmerkingen bij het
wetsvoorstel en adviseert daarmee
rekening te houden voordat het
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
wordt ingediend. Lees hier verder.

Terroristen en gewelddadige
extremisten blijven een reële
dreiging vormen voor onze open en
vrije samenleving. Er blijven
mensen die erop uit zijn met bruut
geweld onze democratische
rechtsorde omver te werpen.
Terroristisch geweld blijft ook de
komende jaren in Nederland
voorstelbaar. Er gaat dreiging uit
van jihadisme en rechtsextremisme. Ook zien we nieuwe
en ad-hoc-vormen van extremisme,
vaak in combinatie met extreme
anti-overheidssentimenten en
complotdenkbeelden.
Lees hier verder.

Den Haag – “Staatssecretaris Van
Ooijen: prioriteit voor meest
kwetsbare kinderen, marktwerking
beperken”
Staatssecretaris van Ooijen (VWS) wil
flinke hervormingen in de jeugdzorg
doorvoeren om de zorg te verbeteren
voor kinderen, jongeren en gezinnen
die dat nodig hebben. Het goed
organiseren van zorg voor kinderen met
de meest complexe problemen heeft
daarbij de hoogste prioriteit en dat
vraagt om meer regie en professionele
ruimte. Lees hier verder.
Den Haag – “Ministerie van Justitie en
Veiligheid investeerde in 2021 in
behoud van een goed functionerende
rechtsstaat”
Afgelopen jaar heeft het ministerie van
Justitie en Veiligheid het grootste deel
van het geld geïnvesteerd in de thema’s
georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit, toegang tot het recht en
migratie en asiel. Dat zijn en blijven op
dit moment de uitdagingen voor om
een goed functionerende rechtsstaat te
behouden. Lees hier verder.

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com

Den Haag – “€ 40 miljoen voor
regionale aanpak georganiseerde
criminaliteit”
De bestrijding van georganiseerde
misdaad wordt in de regio met
jaarlijks € 40 miljoen versterkt. Elke
regio in Nederland heeft zijn eigen
unieke kenmerken en dat vergt ook
een specifieke aanpak van
criminaliteit. Deze moet volgens
minister Yeşilgöz-Zegerius van
Justitie en Veiligheid verder
worden uitgebouwd. Zo wordt in
regio’s met veel logistieke
bedrijvigheid – van zeehavens en
vliegvelden tot plezierjachthavens
– de strijd tegen internationale
drugssmokkel opgevoerd, wordt in
het grensgebied met buurlanden
opgetrokken om te voorkomen dat
criminelen daar onder de radar
verdwijnen en wordt op het
platteland de weerbaarheid van
boeren vergroot tegen crimineel
gebruik van hun schuren voor
productie van drugs.
Lees hier verder.

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

