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De samenwerking verstevigen en verdiepen.
Dat was het thema van 2011. De aandacht
voor een optimale samenwerking blijft ook
het komende jaar een essentieel punt voor
het Veiligheidshuis . Tussen ketenpartners en
gemeenten bijvoorbeeld. En binnen het concept ZSM, waar het Veiligheidshuis de samenwerking tussen ketenpartners wil versterken.
De verhuizing naar het politiebureau aan de
Overkampweg in september faciliteert die samenwerking nog beter dan de huidige locatie.
Inske van der Vaart, ketenmanager van het
Veiligheidshuis, blikt kort terug op 2011 en kijkt
vooruit naar de uitdagingen van 2012.

Meer samenwerking in 2011
“We hebben grote stappen gemaakt vorig
jaar,” zegt Inske van der Vaart. “Een belangrijke ontwikkeling in 2011 was de grotere
regierol die gemeenten hebben gekregen
in het Veiligheidshuis. Het aanstellen van de
nieuwe strategische stuurgroep in juli sluit
aan bij deze ontwikkeling. In 2012 gaan we
die regierol verder invullen. We zijn in 2011
ook steeds meer een werkhuis geworden in
plaats van een overleghuis. Veel ketenpartners zijn al meerdere dagdelen per week
in het Veiligheidshuis te vinden. Niet alleen
voor overleg, maar ook om hun ‘gewone’
werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor is

er meer dynamiek in de onderlinge samenwerking gekomen. Er kunnen direct spijkers
met koppen worden geslagen wanneer
men elkaar spreekt over een casus. Tot slot
hebben we de samenwerking met het
concept ZSM (een frontoffice-systeem voor
versnelde afdoening van veel voorkomende
criminaliteit, red.) in 2011 steeds meer
inhoud gegeven. En daar gaan we dit jaar
natuurlijk mee verder.”

Groeiende regierol gemeenten
Dit jaar krijgen gemeenten een nóg grotere
verantwoordelijkheid op het gebied van
Lees verder op pagina 2 »

“Het project ZSM en de Veiligheidshuizen staan niet los van elkaar”

Ellen van Veenen: “Hechtere samenwerking
mogelijk op nieuwe locatie Veiligheidshuis”

veiligheidshuis.dordrecht@om.nl

Ellen van Veenen (projectleider ZSM voor
het OM): “ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim,
Selectief, Samen, Simpel, Slachtoffergericht
en Samenlevingsgericht Mogelijk. Onze
kracht is in al deze s’en terug te vinden. Voor
elke binnengebrachte arrestant maken wij
meteen een selectie: de zaak kan snel worden
afgehandeld óf het feit of de problematiek is
daarvoor te complex. Voor een zorgvuldige
beoordeling van zaken waarbij doelgroepen
van het Veiligheidshuis betrokken zijn hebben
wij een goede informatiepositie nodig. Kennis

www.veiligheidshuisdordrecht.nl

over de cliënt en eventuele trajecten waar hij
in zit of waar hij aan zou kunnen deelnemen.
In het Veiligheidshuis is die informatie aanwezig. Dat is voor ons van grote waarde.” Ellen
juicht de komst van het Veiligheidshuis ZuidHolland Zuid naar de nieuwe locatie op de
Overkampweg dan ook toe: “Het project ZSM
en de Veiligheidshuizen kunnen niet los gezien worden van elkaar. We hebben voor een
deel hetzelfde netwerk en dezelfde cliënten.
Om naadloos op elkaar te kunnen aansluiten
is huisvesting op één locatie heel mooi.”
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Inske van der Vaart
Vogeltrek
Inmiddels is duidelijk dat het Veiligheids
huis in september 2012 gaat verhuizen
naar een andere locatie. Deze verplaat
sing valt samen met de start van de vo
geltrek. Symboliek? Wellicht, maar voor
het Veiligheidshuis is het gelukkig geen
jaarlijks terugkerend ritueel. De komende
vier jaar zijn wij altijd te vinden op de
Overkampweg 109 in Dordrecht.
Net zoals de vogels hebben wij niet op
die ene dag besloten weg te gaan. Een
zorgvuldige voorbereiding ging vooraf
aan ons besluit om te verhuizen. Het af
gelopen jaar hebben we de koers voor het
Veiligheidshuis bepaald en de eerste con
crete stappen gezet naar een operationeel
werkhuis. Bij deze ontwikkelingsfase
hoort natuurlijk een passend onderko
men. Dat hebben we nu gevonden.
Het komende half jaar komt het aan op
de navigatie. Zoals de trekvogels aan
het einde van de zomer feilloos weten
welke richting zij aan moeten houden,
moeten wij nu gaan toewerken naar onze
doelen voor 2012. Hierbij staat samen
werking centraal. En hoewel deze in het
Veiligheidshuis steeds hechter wordt, kun
nen we toch nog wat leren van de trek
kende vogels: synchroon en als één team
bewegen zij zich voort. In onze dooront
wikkeling zie ik dit ook: met elkaar en voor
elkaar en onze doelgroepen en samen in
beweging naar een Veiligheidshuis dat
resultaten boekt!
Hartelijke groet,
Inske van der Vaart
Ketenmanager Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid

Vervolg van pagina 1 »
jeugd- en maatschappelijke zorg. Van der Vaart:
“De regierol van gemeenten op het snijvlak van
jeugd, zorg en veiligheid wordt in 2012 alleen
maar belangrijker. Denk hierbij aan landelijke
thema’s zoals huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit
en de decentralisatie van de jeugdzorg. Het
Veiligheidshuis kan gemeenten ondersteunen
bij meervoudige en complexe problematiek
waarbij zowel de straf- als zorgketen nodig is.
Dáár ligt onze kracht.” In het kader van hun nieuwe rol zou Van der Vaart in 2012 de gemeenten
meer in het Veiligheidshuis willen zien. Van der
Vaart: “Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de rol
van procesregisseur op zich nemen. Een spin
in het web die de persoonsgerichte aanpak van
doelgroepen organiseert en de samenwerking
tussen ketenpartners stuurt. Gemeenten moeten wat mij betreft niet alleen meedenken maar
ook meedoen.”

Samenwerken met Centra voor
Jeugd en Gezin
De ondersteuning van gemeenten op het
gebied van de jeugdzorg vormt in 2012 een
belangrijk speerpunt voor het Veiligheidshuis.
Van der Vaart: “Er is een overlap in casussen
van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de
Zorg Advies Teams op scholen (ZAT) en het
Veiligheidshuis. Nauwe samenwerking is hier
dan ook cruciaal. We kunnen jongeren alleen
goed helpen als we van elkaar weten wat er
speelt en de hulp uit de zorg- en de strafketen
naadloos op elkaar aansluiten."
Samenwerking vormt volgens Van der Vaart
ook in 2012 de kern van een succesvolle aanpak
van overlastgevende en criminele jeugd door
het Veiligheidshuis: “Alleen door de krachten
te bundelen kunnen de ketenpartners eerder
problemen van jeugdigen aanpakken. Door

nauw samen te werken en een goede onderlinge communicatie zorgen we ervoor dat onze
informatie over de doelgroep up to date is. Zo
kunnen we escalatie voorkomen en herhaling
beperken. Merken we dat een aanpak niet
werkt, dan zijn we slagvaardig genoeg om binnen de ketensamenwerking de juiste partner te
zoeken om te komen tot de juiste aanpak van
het probleem.”

Samenwerking in volwaardig werkhuis
In september verhuist het Veiligheidshuis naar
de nieuwe locatie: politiebureau Overkampweg
in Dordrecht. Inske van der Vaart: “In de huidige
ontwikkelingsfase van het Veiligheidshuis is
dit een passende locatie. Het politiebureau is
een belangrijke vindplaats van informatie van
de zaken die in het regionale Veiligheidshuis
worden besproken. Overkampweg is tevens de
‘ZSM-locatie’ voor de gehele regio. De verhuizing is ook vanuit dat perspectief een positieve
ontwikkeling. De overgang naar de nieuwe
locatie markeert daarnaast het moment waarop
het volledig operationele centrale ketenkantoor,
ons werkhuis, er staat. Er vindt dan iedere dag
overleg plaats over de thema’s jeugd, huiselijk
geweld en veelplegers. Van elke binnengebrachte arrestant die behoort tot één van onze
doelgroepen wordt direct de expertise ingeroepen van de partners van het Veiligheidshuis.
Zo kunnen we tot een goede afdoeningsbeslissing en bijbehorend vervolgtraject komen.
De nieuwe locatie geeft ons de mogelijkheid
om de krachten van het ZSM-concept en het
Veiligheidshuis te bundelen en dagelijks te overleggen. Zo kunnen we nog gerichter samenwerken op het gebied van overlast, onveiligheid
en criminaliteit. Uiteraard is de verbinding met
zorg hierbij essentieel. Alleen zo is een succesvolle persoonsgerichte aanpak mogelijk.”

Nieuwsflits
Partnernet: Eén informatieplatform voor alle partners
Partnernet. De naam zegt het al: een intranet voor ketenpartners. En binnenkort
online voor het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Dan kunnen de samenwerkende partners van gemeenten, zorg, politie, OM en andere justitiële organisaties
altijd en overal bij de meest actuele informatie die nodig is om naadloos op elkaar
te kunnen aansluiten in hun samenwerking.
Nina Stam (procescoördinator bij het
Veiligheidshuis) coördineert het up-todate houden van Partnernet binnen het
Veiligheidshuis. In welke behoefte voorziet
dit informatiesysteem? Stam: “Op dit moment is er nog geen gezamenlijk platform
voor alle ketenpartners. Met Partnernet
bieden we één informatiekanaal voor alle
ketenpartners. Doel is om heel praktische
informatie te delen (wie is wie, contactge-

gevens, formulieren, naslagwerken), maar
ook achtergrond- en managementinformatie. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in
de ontwikkeling van het aantal veelplegers
of de aanpak van jeugdgroepen in de regio.” Partnernet is een informatieplatform
en is niet interactief. Ketenpartners kunnen
hun eventuele suggesties en inhoudelijke bijdragen aanleveren bij Nina Stam
(N.Stam@om.nl).
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2011: ketensamenwerking werpt zijn vruchten af
Met het eerste kwartaal van 2012 bijna achter de rug, is
het hoog tijd eens terug te blikken op het voorgaande jaar.
Wat hebben we bereikt en waar gaan we mee door? Een voorproefje op het jaarverslag van 2011.

Minder veelplegers crimineel actief
• Bijna drie van de vier zeer actieve veelplegers zijn in 2011 niet crimineel actief. Reden is dat zij in begeleidingstrajecten zitten (vaak
door kliniek Bouman GGZ) of gedetineerd zijn.
• Net als voorgaande jaren daalt het aantal zeer actieve veelplegers in
2011. Deze trend laat zich zien sinds 2007. Door de inzet van ketenpartners op minderjarigen die met de politie in aanraking komen
daalt de instroom van zeer actieve minderjarige veelplegers.
• Er is een daling van het aantal veelplegers tussen de 18 en 23 jaar.

Meer meldingen Huiselijk Geweld
• In 2011 registreert de politie Zuid-Holland Zuid 18,3% meer
meldingen van huiselijk geweld dan in 2010. Dit komt door een
zorgvuldige dagelijkse scan door de afdeling Persoonsgebonden
Aanpak (PGA) van de politie Zuid-Holland-Zuid. Ieder incident
wordt doorgezet naar de zorg verlenende organisaties binnen het
Veiligheidshuis om de vrijwillige hulpverlening op te starten.
• De regio Zuid-Holland Zuid komt als beste uit de bus in een landelijk
onderzoek naar de registratie en opvolging van de meldingen van
kinderen die getuigen zijn van huiselijk geweld (‘Kinderen in Tel’, door
het Verwey Jonker Instituut). Het AMK gaat met deze meldingen aan
de slag omdat deze vallen onder de definitie van kindermishandeling.

Gemeente

Aantal meerderjarig

Aantal minderjarig

Mieke Pistorius (Hoofd afdeling Persoonsgebonden Aanpak
Jeugd, Huiselijk Geweld en Veelplegers Politie Zuid-Holland Zuid):
“In 2012 gaan we de koppeling maken tussen het Veiligheidshuis en
de dagelijkse afhandeling van de arrestanten. Zo wordt de beslissing
van justitie wat te doen met een verdachte huiselijk geweld mede
gebaseerd op informatie die de verschillende ketenpartners over het
gezin hebben. Ook kunnen we dan gelijk de koppeling maken tussen
straf en zorg. Niet alleen voor de verdachte huiselijk geweld, maar ook
voor de slachtoffers. Dit alles om de geweldspiraal achter de voordeur
te doorbreken en recidive te voorkomen.”

Gemengd beeld bij jeugdgroepen
• Geen signalering van criminele jeugdgroepen.
• Daling van het aantal hinderlijke jeugdgroepen in 2011.
• Stijging van het aantal overlastgevende jeugdgroepen in 2011.
De aanpak van deze jeugdgroepen is inmiddels geïntensiveerd.
Dineke Mekel (Regionaal Adviseur Jeugd): “De gemeenten hebben
de regie over de aanpak van jeugdgroepen. Als overlastgevende groepen
echter ook strafbare feiten plegen, dan ondersteunen wij gemeenten bij
hun aanpak. Zo wordt nu de surveillancedienst meer betrokken in het
toezicht op overlastgevende groepen. Bovendien wordt bij elk individueel strafrechtelijk casusoverleg in het Veiligheidshuis aandacht besteed
aan het groepsgedrag van de jongeren. Dit gedrag wordt betrokken bij
de afdoening of de begeleiding van de jongere of jong volwassene.”

Gemeente

Aantal
jeugdgroepen
2010 2011

Waarvan hinWaarvan
derlijk
overlastgevend
2010 2011 2010 2011

2010

2011

2010

2011

Alblasserdam

3

3

2

0

Alblasserdam

3

8

3

7

0

1

Binnenmaas

1

1

0

0

Binnenmaas

9

4

9

4

0

0

Cromstrijen

1

1

1

0

Cromstrijen

3

2

3

2

0

0

Dordrecht

93

91

10

9

Dordrecht

17

19

16

14

1

5

Griessenlanden

0

0

0

0

Griessenlanden

1

0

1

0

0

0

Gorinchem

11

10

4

5

Gorinchem

16

7

16

6

0

1

Graafstroom

0

0

0

0

Graafstroom

2

2

2

2

0

0

Hardinxveld-Giessendam

0

1

0

0

Hardinxveld-Giessendam

15

0

15

0

0

0

Hendrik-Ido-Ambacht

1

1

2

4

Hendrik-Ido-Ambacht

4

2

3

2

1

0

Korendijk

0

0

1

1

Korendijk

6

3

6

3

0

0

Leerdam

6

3

2

1

Leerdam

11

6

10

5

1

1

Liesveld

0

0

0

0

Liesveld

4

1

4

1

0

0

Nieuw-Lekkerland

0

0

0

0

Nieuw-Lekkerland

1

3

1

1

0

2

Oud-Beijerland

7

7

3

2

Oud-Beijerland

7

5

6

5

1

0

Papendrecht

7

9

7

5

Papendrecht

2

12

2

8

0

4

Sliedrecht

4

4

3

3

Sliedrecht

3

6

3

5

0

1

Strijen

2

1

1

0

Strijen

3

0

3

0

0

0

Zederik

0

0

1

1

Zederik

0

0

0

0

0

0

Zwijndrecht

6

5

8

6

Zwijndrecht

8

2

8

2

0

0

142

137

45

37

115

81

111

66

4
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Totaal

Ontwikkeling aantal geregistreerde veelplegers per gemeente in 2010 en 2011.

Totaal

Overzicht jeugdgroepen in de regio Zuid-Holland Zuid in 2010 en 2011.

Meer lezen over de resultaten van 2011? Lees dan het jaarverslag 2011.
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