1-6

Gezamenlijk Kennis- en Trainingsaanbod
cursusjaar 2020 - 2021

Voor u ligt het gezamenlijke kennis- en trainingsaanbod van VAR, RIEC en PVO.
Anders dan u van ons gewend bent, hanteren wij in deze editie geen kalenderjaar
maar een cursusjaar (2020-2021).
Achtergrond is de COVID-19 pandemie en hieraan gekoppelde maatregelen, welke
gevolgen hebben voor ons aanbod. Zoals u kunt begrijpen kunnen trainingen en
bijeenkomsten geen doorgang vinden indien er nog beperkende maatregelen
gelden. Als gevolg zijn de data in dit aanbod onder voorbehoud.
De Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) is een
samenwerkingsverband van en voor de 25 gemeenten
in de regio Rotterdam, het Openbaar Ministerie en de
politie eenheid Rotterdam. De VAR ondersteunt deze
partners in het veiliger maken van de regio. De VAR doet
dit door invulling te geven aan de integrale kennis- en
leerfunctie in de regio. Ook is zij trendwatcher op het
gebied van openbare orde en veiligheid. De VAR deelt
deze kennis en ervaring via bijeenkomsten, de online
kennisbank, workshops en trainingen.
Voor het gros van de lokale trainingen geldt, dat de data
in overeenstemming met de ontvangende gemeente
worden vastgesteld. Daarnaast organiseert de VAR op
gezette tijden regionale kennisbijeenkomsten op specifieke thema’s naar aanleiding van actualiteit en regionale behoefte. Ontbrekende data worden gecommuniceerd via onze website, nieuwsbrief en per e-mail.
Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
Rotterdam helpt overheidsdiensten en maatschappij om
criminele ondermijning van de samenleving te stoppen.
Het RIEC vormt voor partners een informatieknooppunt
voor casuïstiek. Het RIEC stelt integrale handhavingsVeiligheidsAlliantie
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adviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke,
strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale
partners. Belangrijke aandachtspunten zijn het vergroten
van bewustwording over de problematiek van ondermijning, het ondersteunen en versterken van publiek-private samenwerking en het delen van kennis en expertise
op het gebied van de aanpak van ondermijning.
Voor een optimale ondersteuning van de gemeenten in
de aanpak van ondermijning zet zij onder meer accountmanagers, integraal projectleiders en een regionaal
bestuurlijk team in. Het RIEC biedt een breed pakket
aan handreikingen, trainingen, infographics en stappenplannen aan.
Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) regio Rotterdam is een onderdeel van de VAR, ondersteunt door
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV). Het platform ontplooit activiteiten gericht op
publiek-private samenwerking met ondernemers.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één
van onze contactpersonen c.q. de betreffende accounthouder van het RIEC en/of de VAR.
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1. Kennisbijeenkomsten
Tijdens de kennisbijeenkomsten van de VAR komen actuele veiligheidsthema’s 		
aan bod, toegelicht door deskundigen.

Leerhuizen
Doelgroep: leden RVO, hun ambtelijke ondersteuners en andere bestuurders				
(afhankelijk van het thema).
Inhoud:
verdieping van een thema op bestuurlijk niveau
Data:

6 april
15:00 – 18:00
15 juni
15:00 – 18:00		
23 november 15:00 – 18:00		

vervallen
thema statelijke dreigingen 		
thema cyber

Carrousels
Doelgroep: bestuurders, raadsleden en ambtenaren
Inhoud:
behandeling van 3 thema’s in de vorm van workshops. Door de gekozen opzet is iedere
deelnemer in de gelegenheid om alle workshops te volgen. Daarnaast biedt de carrousel
mogelijkheden om te netwerken.
Data:

12 maart
29 oktober

09:00 – 13:00
09:00 – 13:00

Expert/netwerkbijeenkomsten
Doelgroep: professionals werkzaam binnen het domein
Inhoud: op diverse onderwerpen worden in afstemming met het werkveld expertbijeenkomsten
georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden (wetenschappelijke) inzichten, casuïstiek
en best practices gedeeld.
Dit opleidingsjaar zullen de volgende bijeenkomsten worden georganiseerd (data staan nog niet vast):
• Radicalisering en extremisme, in afstemming met de Zorg-en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond
en Zuid-Holland-Zuid
• Ondermijning, in afstemming met het RIEC en het SGBO ondermijning van de politie
• Cyber bijeenkomst met CISO’s
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2. Trainingen
Het RIEC en de VAR bieden een breed pallet aan trainingen voor professionals aan.
Niet enkel voor beleidsadviseurs van gemeenten, maar ook voor medewerkers van
partners die zich inzetten op het vlak van openbare orde en veiligheid. Daarnaast
zijn er trainingen beschikbaar die door gemeenten kunnen worden aangeboden 		
aan burgers.
Er zijn geen opleidingskosten verbonden aan de trainingen. Indien een training op locatie wordt 		
georganiseerd, wordt de ontvangende partij verzocht een vergaderruimte ter beschikking te stellen.

A. Ondermijning
Het RIEC werkt samen met de regiogemeenten om de bestuurlijke weerbaarheid te versterken en
integrale casuïstiek regiobreed aan te pakken. Voor een optimale ondersteuning van de gemeenten in
de aanpak van ondermijning zet zij onder meer accountmanagers in. Via de accountmanagers zijn voor
gemeenten de volgende trainingen beschikbaar:
Lokale aanpak ondermijning:
• Awareness Ondermijning voor diverse gemeente-onderdelen
• Open bronnen analyse voor gemeentelijk professionals
• Bibob en bestuurlijke maatregelen
• Gespreksvaardigheden voor toezichthouders
Bestuurlijke weerbaarheid
De aanpak van ondermijning vergt een lange adem, waarbij bewustwording én het verhogen van de
weerbaarheid aandachtspunten zijn. De VAR biedt verschillende laagdrempelige instrumenten aan om
de weerbarheid te versterken.
• Woningscan door het CCV. Doelgroep: bestuurders en ambtenaren betrokken bij de aanpak.
• Maatwerk traject interne weerbaarheid ondermijning voor gemeenten door het CCV. Na een interne
0-meting over het bewustzijn en de kennis over ondermijnende criminaliteit wordt een uitvoeringsplan opgeleverd met als doel het bewustzijn van alle medewerkers te verbeteren en handelingsperspectief te bieden. Indien gewenst kunnen gemeenten hierin begeleid worden.
• Werkbezoek aanpak ondermijning in de Spaanse Polder / project Holsteiner: in 2012 en 2013 worden
politie, de gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam opgeschrikt door grote drugsvangsten.
In 2013 start onder de vlag van een Driehoek Plus van Schiedam en Rotterdam met ondersteuning
van het RIEC het project Holsteiner, waarin door middel van integrale controleacties de ondermijning
in het gebied wordt aangepakt. De afgelopen jaren zijn er hoopgevende verbeteringen zichtbaar
geworden. Betrokken professionals vertellen over de verschillende aspecten van de aanpak en
nemen u mee op een rondreis door het gebied.
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2. Trainingen - vervolg
B. Radicalisering
Eéndaagse (basis) trainingen
Via het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden jaarlijks een groot aantal
trainingen aangeboden. Voor verschillende achtergronden en doelgroepen zijn trainingen beschikbaar.
Deze trainingen kunnen in overleg op locatie worden aangeboden.
• Basistraining radicalisering en extremisme
• Verdiepingstraining Islamitisch extremisme
• Verdiepingstraining Rechts-, links- en dierenextremisme
• Verdiepingstraining jeugdhulpverlening- en welzijnsprofessionals
• Verdiepingstraining GGZ professionals
Eéndaagse of meerdaagse (expert) trainingen
Voor sleutelfiguren werkzaam op het thema radicalisering wordt een intensieve meerdaagse training
aangeboden, alsook een terugkomdag voor reeds opgeleide professionals. Deze trainingen worden op
een centrale locatie verzorgd door een extern opleidingsinstituut zoals (bijvoorbeeld) de Behr groep.
• Driedaagse verdiepingstraining radicalisering en multicultureel vakmanschap
• Terugkomdag radicalisering en multicultureel vakmanschap
• Deskundigheidsbevordering voor professionals in de lokale aanpak (ROR)
Trajecten gericht op externe doelgroepen
Ook voor specifieke doelgroepen zijn trainingstrajecten opgesteld. Deze kunnen door gemeenten
worden gebruikt om deze doelgroepen te benaderen en bewust te laten worden van o.a. signalen
rondom radicalisering. Dit ter versterking van het weerstandsvermogen alsook te weten wanneer
het tijd wordt om aan de bel te trekken.
• Oumnia Works: traject met 7 trainingsavonden en een hulplijn, gericht op ouders met een 		
Islamitische achtergrond
• Rebels with a cause: een traject gericht op scholieren en studenten waarbij het omgaan met
tegenstelling en radicalisering centraal staat

C. Polarisatie
In afstemming met de veelgevraagde onderzoeker Bart Brandsma is een traject opgezet om inzicht
te verlenen in polarisatie, met name; wat zijn de drijfveren en actoren. Deze trainingen worden 		
sub-regionaal aangeboden.
• Inside polarisation: traject bestaande uit een viertal dagdelen. Een startbijeenkomst, basistraining en
verdiepende training.

D. Cyber
Cyber is een wezenlijk aandachtspunt in de laatste jaren. Naast onderzoek en een communicatie-		
campagne faciliteert de VAR het organiseren van:
• De Crisisgame informatiebeveiliging: de IBD crisisgame focust zich op de bestuurlijke gevolgen en
belangen bij een informatiebeveiligingscrisis. Wat doe je als je als gemeente gehackt wordt? Tijdens
deze oefening doen zich meerdere interventies voor, waarop u zo goed mogelijk moet inspelen om
de schade beperkt te houden. De totale oefening duurt 75 minuten. Daarna volgen een evaluatie en
leerpunten voor de eigen organisatie.
Doelgroep: bestuurders, OOV-ers, CISO’s en raadsleden.
VeiligheidsAlliantie
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3. Aanbod voor het MKB
Via het PVO (en ondersteuning vanuit het CCV) kunnen diverse trainingen en
informatiebijeenkomsten worden aangeboden aan inwoners en ondernemers:
Informatieavond Digitaal Veilig:
Doelgroep:	ondernemers. Tijdens deze training leren ondernemers en hun medewerkers wat cybercrime is en hoe zij zich ertegen kunnen wapenen. Daarnaast krijgen de deelnemers praktische tips die zij direct kunnen toepassen. Daarbij gaat het niet per se over ingewikkelde
technische oplossingen, maar vooral over eenvoudige maatregelen en het eigen gedrag
om de digitale veiligheid te verbeteren.
Data:
in overleg
Informatieavond Ondermijning:
Doelgroep:	ondernemers. Tjdens de bijeenkomsten wordt onder meer uitleg gegeven over de werkwijze van criminelen en de risico’s waar een eigenaar van een ruimte mee te maken krijgt.
Ook worden er tips gegeven over wat een ondernemer in zo’n situatie kan doen.
Data:
in overleg
Voorlichtingen en trainingen over High Impact Crimes
Doelgroep:	ondernemers en inwoners. Er zijn diverse voorlichtingen en trainingen mogelijk over
inbraakpreventie, babbeltrucs, overvallen en agressie & diefstal in de winkel. Vaak is dit
maatwerk. Neem contact op indien zich een probleem voordoet, dan wordt besproken wat
de mogelijkheden zijn.
Data:
in overleg
Veiligheidsscans voor ondernemers
Doelgroep:	ondernemers. Een adviseur legt een individueel bedrijfsbezoek af. Aspecten als brand,
ondermijning en cybercrime komen in het bedrijfsbezoek ter sprake. Na een schouw en
gesprek ontvangt de ondernemer een belangeloos en niet-commercieel adviesrapport,
waarbij voornamelijk wordt geadviseerd ter voorkoming van overvallen en inbraken.
Data:
in overleg
Veiligheidsscan voor inwoners
Doelgroep:	inwoners. Inwoners in een gemeente kunnen een individuele veiligheidsscan aanvragen.
In deze scan worden zowel technische als organisatorische maatregelen besproken ter
voorkoming van inbraken, babbeltrucs & woningovervallen. Ook aspecten als brand en
cybercrime komen hier ter sprake. Na afloop ontvangt de bewoner een belangeloos en
niet-commercieel adviesrapport met een overzicht van de geadviseerde maatregelen.
Data:
in overleg
Excellent Cameratoezicht
Doelgroep:	ondernemers of burgers met een bestaand camerasysteem. In 9 stappen naar Excellent
Cameratoezicht. In meer dan de helft van de overvallen blijken camerabeelden teleurstellend en kunnen ze daardoor niet door de politie worden gebruikt om daders op te sporen.
Personen kunnen hun camera’s kosteloos laten controleren of deze zijn geschikt voor
opsporing en vervolging. Na de scan volgt een adviesrapport en de camera’s worden 		
automatisch aangemeld bij ‘camera in beeld’.
Data:
in overleg
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3. Aanbod voor het MKB - vervolg
Cyberbuddies
Doelgroep:	ondernemers. Later dit jaar is een nieuw project gereed waarbij ICT-studenten
individuele bedrijfsbezoeken afleggen bij het MKB. Na een scan ontvangt de 		
ondernemer een adviesrapport. Indien gewenst ondersteunt de student direct
bij het implementeren van de geadviseerde maatregelen.
Data:
interesse wordt geïnventariseerd. Uitvoering vanaf Q4 2020.
Week van de Veiligheid
Doelgroep:	gemeente(n). In week 41 staat veiligheid centraal. Want, met het invallen van de
donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Jaarlijks is er budget
en capaciteit om gemeenten te ondersteunen. Wilt u iets organiseren? Neem dan
contact op.
Data:
5 tot en met 11 oktober.

Meer informatie over het
bovenstaande (gratis) aanbod?
Neem contact op met de VAR!
www.veiligheidsalliantie.nl
var.rotterdam@politie.nl
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