Training
signaleren
ondermijning
voor handhaving
Geeft uw handhavingsteam belangrijke
handvatten voor een effectieve aanpak van
ondermijning.

Signaleren ondermijning
Als gemeente bent u actief of wilt u actief worden om ondermijning aan te pakken. Uw handhavingsteam speelt hierin
een grote rol. Handhavers zijn immers de ogen en oren op
straat. Ze zijn een professionele ketenpartner en belangrijk
in het onderhouden van contacten met bewoners van de
wijken binnen uw gemeente.
Door uw handhavers doelgericht in te zetten en ze te leren
kijken naar signalen van ondermijning kunnen situaties eerder
en effectiever worden aangepakt. Deze vroegsignalering is van
groot belang. Daarnaast treden handhavers als bestuurlijk toezichthouder op. Zij kunnen vanuit ruimere bevoegdheden dan
bijvoorbeeld de politie achter de voordeur komen. Daarmee
zijn ze een effectieve ketenpartner.

Inhoud Training
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving wil uw handhavingsteam handvatten geven en trainen in het herkennen
van signalen zodat zij effectief ingezet kunnen worden in de
aanpak van ondermijning.
Ervaren en professionele docenten verzorgen de training. Zij
gaan vanuit hun eigen praktijkervaring met uw team aan de
slag. Hierbij maken zij gebruik van videofragmenten om uw
handhavers te trainen in het observeren en signaleren. Met als
doel:
•
•
•
•

Bewust zijn van ondermijning, altijd en overal
(Her)kennen van de diverse vormen van ondermijning
Leren om kritischer te kijken naar signalen in de openbare
ruimte, breed te kijken en te durven ingaan op signalen
Het administreren en registreren van ondermijning

De training verzorgen wij voor uw handhavingsteam op locatie. Individuele deelnemers kunnen zich aanmelden voor een
training op onze locatie in Driebergen.
De training beslaat een dagdeel; datum en tijdstip in overleg.
Kosten: € 1.500,- excl. btw (max. 15 deelnemers per training)

Aanmelden
Aanmelden voor de training of meer informatie?
info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09

adviesbureau voor veiligheid en handhaving
Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden,
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken
van veiligheidsthema’s.
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging.
Breullaan 1b
3791 NG Driebergen-Rijsenburg
T: 085 401 64 09
E: info@veiligheidenhandhaving.nl
W: veiligheidenhandhaving.nl

