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Beste veiligheidskundige

Online seminar De Veilige Gemeente

Via deze nieuwsbrief houden wij je
graag op de hoogte van het laatste
veiligheidsnieuws, relevante vacatures
en interessante activiteiten van de
stichting Alumni Integrale Veiligheid.
Meer informatie over de stichting en
haar activiteiten vind je op onze
website:
www.alumniintegraleveiligheid.nl

Ondermijnende georganiseerde criminaliteit
vanuit een internationaal perspectief

Agenda
10 juni 2020
Online seminar De Veilige Gemeente
Ondermijnende georganiseerde
criminaliteit vanuit een internationaal
perspectief, Den Haag
10, 24 september, 8 en 29 oktober
2020
Opleiding adviseur kwaliteit en
veiligheid in de zorg, Utrecht
17 september 2020
Coördineren BRZO, Utrecht
8, 15 en 22 september 2020
Opleiding Beleidskader woonwagenen standplaatsenbeleid, Utrecht
22 september, 6 en 27 oktober 2020
Opleiding Integraal toezichthouder
handhaving, Utrecht

Op 10 juni 2020 organiseert het Haags Congres Bureau een online editie
van het seminar De Veilige Gemeente over ondermijnende georganiseerde
criminaliteit vanuit een internationaal perspectief. Op het seminar komen
aansprekende cases uit onder meer België, Colombia, Mexico en Nederland
aan bod verzorgt door sprekers als Ton Rombouts (lid van de Eerste Kamer
en voormalig burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch), Kris
Renckens (directeur veiligheid van de stad Antwerpen), Ben van der Hoeven
(programmamanager ondermijning bij de gemeente Utrecht) en Frank van
Summeren (adviseur bij RONT Management Consultants en bestuurslid bij
Alumni Integrale Veiligheid).

24 september en 8 oktober 2020
Cursus huisvesting arbeidsmigranten,
Den Haag
29 oktober en 19 november 2020
Training casus- en procesregie op zorg
en veiligheid, Utrecht

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Meer informatie over het seminar en deelname vind je hier.

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Leefbaarheid Innovatie Challenge

Hoe kunnen we de leefbaarheid in wijken & buurten verbeteren?
Doe mee met de Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020!
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op zoek naar
de beste ideeën én (bestaande) initiatieven en projecten die de
leefbaarheid in wijken en buurten kunnen verbeteren.

De beste ideeën maken door het insturen van een uitgewerkt concept kans
op mooie geldprijzen. Bestaande en nieuwe initiatieven en projecten die
(nog meer) impact willen maken om zo de leefbaarheid in steeds meer
wijken en buurten te verbeteren worden ondersteund met
innovatiebudgetten.
De Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020 wordt georganiseerd door het
programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarin werken de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Justitie en Veiligheid,
Volksgezondheid Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met gemeenten en VNG,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en met bewoners en
bedrijven. Samen verkennen ze hoe de leefbaarheid en veiligheid in
kwetsbare gebieden (wijken en buurten) kan worden verbeterd. Daarbij
zoeken ze vooral naar werkwijzen en initiatieven die over de grenzen van
departementen, beleidsdirecties en maatschappelijke organisaties heen
professionals en bewoners in de buurt verbinden.
Meer informatie over de Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020 vind je
hier.

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Training Casus- en procesregie op
zorg en veiligheid

Als casus- en procesregisseur ben je de spin in het web en verbind je de
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit.
Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van
mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen
met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn
bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige
problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is
daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een
passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil
van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en
veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot
effectieve interventies en beheersbare situaties.

Op 29 oktober en 19 november 2020 vindt de training casus- en
procesregie op zorg en veiligheid plaats. Tijdens deze training leer je hoe je
de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners organiseert en
regisseert rondom een concrete casus waarbij sprake is van meervoudige
complexe problematiek.
Meer informatie over de training en deelname vind je hier.

