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Jeugd Preventie Team verbindt
zorg met veiligheid
Inske van der Vaart, Janet ten Hoope, Henk de Jong en Reinie Melissant verbinden symbolisch
de ketens met elkaar.
Bubbels, gebak, livemuziek en verwachtingsvolle gezichten: trots presenteerde het
Veiligheidshuis Zuid-Holland op donderdag 8 november officieel haar nieuwe onderkomen
bij het politiebureau Overkampweg in Dordrecht.

Henk de Jong: "Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is
uniek in Nederland door de combinatie van veiligheidshuis, ZSM en de aanvoer van arrestanten op één plek".

Maar ook: de handen uit de mouwen. Want op
de tafel in de receptieruimte lagen werkhandschoenen en een scheepsketting waarvan de
schakels nog verbonden moesten worden.
Symboliek. De nieuwe huisvesting valt namelijk samen met een belangrijke volgende fase
voor de ketenpartners in het Veiligheidshuis.
Een fase waarin nóg meer de verbinding
en samenwerking met elkaar moet worden
gezocht, nu de regie voor zorg en veiligheid
steeds meer in handen van de gemeenten
komt te liggen.

V.l.n.r.: Jolande Luhulima, Inske van der Vaart, Graciëlle
van Callias, Patricia Oudekerk en Nina Stam hebben
maandenlang hard gewerkt om de verhuizing en opening van de nieuwe locatie in goede banen te leiden.

Die nadruk op verbinding, samenwerking en
ook actiegerichtheid weerklinkt eveneens duidelijk in de speeches van de drie uitgenodigde
sprekers. Nadat Inske van der Vaart iedereen
trots heeft verwelkomd in ‘haar’ nieuwe
Veiligheidshuis, was het woord aan Henk de
Jong (commissaris van politie, belast met de
dagelijkse leiding van het korps Zuid-Holland
Zuid), Janet ten Hoope (plaatsvervangend
Hoofdofficier van Justitie) en Reinie Melissant
(burgemeester van de gemeente Korendijk

veiligheidshuis.dordrecht@om.nl

www.veiligheidshuisdordrecht.nl

en voorzitter van de stuurgroep van het
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid).
Gasten die met eigen ogen wilden zien
op welke manier de huisvesting van het
Veiligheidshuis in Dordrecht is verbeterd,
konden na het officiële gedeelte deelnemen
aan een rondleiding. Medewerkers van het
Veiligheidshuis en de ketenpartners werken in
een grote kantoortuin. De open ruimte stimuleert directe informatieoverdracht en informeel
overleg. De gesloten werkkamers nodigen uit
voor werkzaamheden waarvoor meer privacy
vereist is. Daarnaast is er direct zicht op de
ruimtes waar verdachten het politiebureau
worden binnengeleid. Een medewerkster van
het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
ervaart de voordelen nu al: “Wij kunnen nu
snel op actuele situaties inspelen, omdat iedereen hier in huis is. Dat is een groot voordeel.
Bovendien zijn wij hier nu elke dag te vinden
met twee medewerkers. Op de oude locatie
was daar gewoon geen ruimte voor.” Dat stemt
positief voor de toekomst!

1

04

Column

Inske van der Vaart
Net als in de film…
Een regisseur is van research tot uitvoering
verantwoordelijk voor zijn productie. Hij
geeft leiding aan acteurs en crew en blijft hen
inspireren tot samenwerking. Alleen zó kan
zijn film succesvol worden afgerond.
Binnen de Nederlandse veiligheidshuizen
wordt die regisseursstoel steeds meer bezet
door de gemeenten. Voor het Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid is het de belangrijkste
ontwikkelopgave om in 2013 deze gemeentelijke regierol op te pakken. Bestuurders staan
hierbij voor een aantal flinke uitdagingen. Zo
moeten zij nadenken over het verder vormgeven van de onderlinge samenwerking tussen
ketenpartners. Ook is het belangrijk dat zij de
verschuiving maken van een ambtelijke naar
een ondernemende cultuur. Een cultuur die
past bij de actiegerichte en daadkrachtige
mentaliteit van het Veiligheidshuis. En die
regisseursrol hoort ook bij gemeenten. Dat
bewijzen de huidige ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld de transitie van de jeugdzorg,
de komst van één Nationale Politie en de
wijziging van de Gemeentewet ten aanzien
van het lokale veiligheidsbeleid.
En hoewel het Veiligheidshuis verre van fictie
is, kun je het ontwikkelingsproces vergelijken
met het maken van een film. Eerst wordt het
script geschreven, dan enthousiasmeert de
regisseur potentiële financiers en vervolgens
worden er keuzen gemaakt over stijl, techniek, casting en rolverdeling. In het proces
stuurt hij acteurs en crew aan en tot slot
is er de technische realisatie. Regie voeren
is een veelzijdige en verantwoordelijke
rol. De gemeenten van Zuid-Holland Zuid
staan voor een prachtige uitdaging om het
Veiligheidshuis nog verder te versterken
in de regio en te verbinden met de lokale
omgeving. Dát wordt de kracht van het
Veiligheidshuis! Geen film, maar realiteit.
Hartelijke groet,
Inske van der Vaart
Ketenmanager Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid

Landelijk programmateam
helpt veiligheidshuizen bij
doorontwikkeling
Programmamanager Laurette Spoelman: “Gemeenten helpen bij
het koppelen van zorg en veiligheid. Dát is de meerwaarde van het
veiligheidshuis”
Het Programma Doorontwikkeling
Veiligheidshuizen van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie begeleidt veiligheidshuizen bij het verbeteren van de
samenwerking tussen ketenpartners. Op
1 januari 2013 is de regionalisering van
de veiligheidshuizen een feit: straf en (na)
zorg optimaal inzetten ten behoeve van
een veiliger regio. Dat is de ambitie van de
ketenpartners met deze brede samenwerking. Intussen nemen gemeenten steeds
meer de regie over veiligheid en zorg.
Programmamanager Laurette Spoelman
over de uitdagingen waar gemeenten en
veiligheidshuizen voor staan en hoe haar
programmateam hen daarbij ondersteunt.

Waarom is het programma in het leven
geroepen?
Laurette Spoelman: “Veiligheidshuizen zijn sinds
2002 op verschillende momenten en op allerlei
plaatsen in Nederland gestart. Hierdoor zijn ze
nu in verschillende stadia van ontwikkeling. Ook
hebben sommige regio’s veel veiligheidshuizen
en andere weinig. Daarom is besloten om ze te
gaan clusteren. Dit betekent dat er op 1 januari
25 veiligheidsregio’s zijn waarbinnen de bestaande 42 veiligheidshuizen functioneren. De
gemeenten voeren daarbij de regie over zorg en
veiligheid. Wij ondersteunen veiligheidshuizen
en gemeenten bij die overgang.”

Waar houdt het programmateam zich
mee bezig?
“Dat is heel verschillend,” zegt Spoelman. “Dat
kan variëren van het overdragen van kennis tot
bijvoorbeeld het heel praktisch samenbrengen
van bepaalde mensen. Op dit moment zijn
wij vooral bezig met het ontwikkelen van een
kader waarbinnen de veiligheidshuizen kunnen opereren. Dat kader vormt het vertrekpunt
voor doorontwikkeling. En het moet richting
geven aan de regionalisering. Maar het team
doet meer. Spoelman: “Ook zijn we een rendementsanalyse aan het ontwikkelen. Hiermee
willen we methoden en resultaten van veiligheidshuizen met elkaar gaan vergelijken. Zo’n
rendementsanalyse helpt om de effectiviteit te
beoordelen en ook kan het veiligheidshuizen
helpen om van elkaar te leren.”

Programmamanager Laurette Spoelman

Op welke manier is het programmateam
betrokken bij de doorontwikkeling van
het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid?
Laurette Spoelman: “De komende maanden
bezoekt het programmateam de 42 veiligheidshuizen en de (centrum)gemeenten in de
verschillende regio’s. Het team gaat kijken, luisteren en gesprekken voeren. Doel is om actief
te helpen en te adviseren bij de regionalisering.
Wij hebben daarvoor vier accountmanagers
aangesteld. Zij fungeren in de verschillende
regio’s actief als aanspreekpunt voor gemeenten en veiligheidshuizen. Voor de regio ZuidHolland Zuid is dat Sabine van Eck en zij zal
de stand van zaken daar inventariseren. Aan
de hand van gesprekken met ketenmanager
Inske van der Vaart en de centrumgemeente
Dordrecht wordt antwoord gegeven op vragen
als ‘is de regio klaar voor 2013?’ en ‘hoe kan het
programmateam helpen om de transitie naar
de 25 veiligheidsregio’s soepel te laten verlopen?’”

Hét thema van 2012 is de verschuiving
in verantwoordelijkheid voor het
veiligheidsbeleid, van OM naar
de gemeenten. Wat betekent die
verschuiving voor veiligheidshuizen?
Spoelman: “Gemeenten nemen de lead bij het
doorontwikkelen van de veiligheidshuizen. Zij
zijn het die binnen de regio vorm en inhoud
aan die doorontwikkeling moeten geven.
Daarnaast moeten ze keuzes maken.
Vervolg op pagina 3 »
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Een veilig thuis

daar maakt het Veiligheids
huis zich sterk voor!

Vervolg van pagina 2 »
Bijvoorbeeld over de jeugdzorg. Gemeenten
staan stil bij vragen als: ‘welke hulpverlening
is er al?’ en: ‘welke richting gaan wij op?’. Het
Veiligheidshuis kan gemeenten helpen om
die vragen te beantwoorden.”

Waar moeten gemeenten op letten in
hun nieuwe regierol?
Spoelman: “De kunst is dat gemeenten de
zorg- en veiligheidsstructuur goed aan elkaar koppelen. En die verantwoordelijkheid
nemen ze ook heel serieus. Een voorbeeld
hiervan is de ‘1 gezin 1 plan’-aanpak waar
gemeenten op dit moment druk mee bezig
zijn. Deze aanpak voor multiprobleemgezinnen maakt het voor de diverse hulpverleners
mogelijk om op ieder moment de meest
actuele status van de cliënt en het behandelplan in te zien en bij te werken. Zo kun je
voorkomen dat hulpverleners langs elkaar
heen werken bij de hulp aan een persoon
of gezin. Die gezamenlijke aanpak, dát is de
meerwaarde van het Veiligheidshuis.”

Meer dan 45 procent van de Nederlandse bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk
geweld1. Jaarlijks zijn er één miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld.
Reden voor het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid om dit thema extra aandacht te geven dit
jaar. De landelijke voorlichtingscampagne - ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’
- van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die
op 27 augustus van start ging – komt dan ook op een mooi moment. Betere registratie leidt
tot meer hulp.
De campagne wil slachtoffers én hun omgeving aansporen om melding te maken van
huiselijk geweld. Met name die laatste groep
is belangrijk, want veel slachtoffers durven
zelf niet om hulp te vragen. Vervolgens komt
het aan op een goede samenwerking en
directe communicatie tussen alle betrokken
ketenpartners tijdens de behandeling van die
meldingen. “In het overleg tussen gemeenten,
politie, justitie en zorginstellingen worden in
het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid wekelijks gemiddeld veertig nieuwe incidenten
besproken,” vertelt ketenmanager Inske van
der Vaart. “Dat lijkt veel, maar er zijn in deze
regio, ten opzichte van de rest van Nederland,
niet meer gevallen van huiselijk geweld. Wij
registreren echter wel beter.”

Angst regeert bij slachtoffers
Dat nauwe samenwerking tussen de ketenpartners essentieel is, blijkt ook uit het verhaal
van huiselijk geweldslachtoffer Miranda in AD
De Dordtenaar op 14 juli 2012. Jarenlang werd
zij geterroriseerd door haar aan alcohol verslaafde ex. Net als veel andere slachtoffers van
huiselijk geweld durfde Miranda lange tijd niet

over haar situatie te praten. Ook gaf ze haar ex
in die periode dikwijls - en vaak tegen beter
weten in - het voordeel van de twijfel, omwille
van hun zoon. Toen Miranda uiteindelijk wel
haar agressieve vriend durfde te verlaten,
besloot de rechter dat hij hun zoon gewoon
mocht blijven zien. Onbegrijpelijk vond ze:
“Toen was allang duidelijk hoe erg het was.
Het was wachten tot er wat zou gebeuren.”

Focus op het kind
Wiebe Zijlstra zorgde ervoor dat de zaak van
Miranda namens Bureau Jeugdzorg Advies en
het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
(AMK) in het wekelijks overleg tussen politie,
justitie en het Steunpunt Huiselijk Geweld van
de GGD werd besproken. “Als een kind getuige
is van huiselijk geweld, is er al sprake van kindermishandeling. Ook als het kind zelf niet is
geslagen. Zo’n ervaring heeft altijd grote gevolgen en dus zoeken we direct hulp,” vertelt
hij in het artikel in het AD. Kinderen kunnen
een ontwikkelingsachterstand oplopen als zij
getuige zijn van huiselijk geweld. Vaak herhalen zij later in hun eigen relaties deze patronen
van agressie, waardoor de cirkel van geweld

Wiebe Zijlstra, coördinator Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg
zich herhaalt. De landelijke campagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’ focust
dan ook vooral op kindermishandeling.

Toewijding en intensieve samenwerking
Met Miranda en haar zoon gaat het inmiddels
goed. Dankzij de toewijding en intensieve
samenwerking van de ketenpartners binnen
het Veiligheidshuis is iedereen op de hoogte
van de inhoud en ernst van haar zaak. Er
wordt direct en verstrekkend ingegrepen door
politie en justitie wanneer haar ex opnieuw
de fout in zou gaan. Wiebe Zijlstra: “Dat is de
winst van het Veiligheidshuis.”

[1] Bron: Factsheet Huiselijk Geweld: Feiten en
Cijfers, november 2009
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Jeugd Preventie Team
verbindt zorg met veiligheid
Peter Gommers: “Binnen 48 uur staan we bij probleemjongeren op de stoep”
Peter Gommers (teamleider Jeugd Preventie
Team Zuid-Holland Zuid) is blij met de
nieuwe locatie van het Veiligheidshuis
Zuid-Holland Zuid. Op politiebureau
Overkampweg in Dordrecht – de nieuwe
thuishaven van het Veiligheidshuis - is namelijk ook zijn Jeugd Preventie Team (JPT)
te vinden vanwege de nauwe samenwerking van Bureau Jeugdzorg met de politie.
Gommers: “We merken nu al dat het contact
met de andere ketenpartners binnen het
Veiligheidshuis veel intensiever is dan voorheen.”
Het JPT begeleidt jongeren tot 18 jaar die in
aanraking zijn gekomen met de politie en
dreigen af te glijden richting de criminaliteit.
Om dit goed te kunnen doen is een intensieve
samenwerking met de jeugdcoördinatoren
van de politie essentieel. Gommers: “Als de
wijkagent op straat een meisje van 13 ziet dat
omgaat met jongens van 16 jaar, dan kan hij
daar een zorgmelding van maken. Die melding komt bij het JPT terecht. Onze maatschappelijk werkers kijken vervolgens of het
meisje al bekend is bij bijvoorbeeld Bureau
Jeugdzorg. Als daar al hulpverlening loopt,
wordt de zorgmelding doorgegeven aan de
huidige hulpverlener. Is er nog geen behandeling, dan neemt een maatschappelijk werker
contact op met de jongere.”

Vrijwillige hulp, maar niet vrijblijvend
Gommers: “Binnen 48 uur na een zorgmelding nemen wij contact op met de jongere.
Hierop volgt bijna altijd een huisbezoek.
Tijdens zo’n bezoek bespreken we het begeleidingstraject. Dat kan bijvoorbeeld een
weerbaarheidstraining zijn voor jongeren

die moeite hebben met de groepsdruk van
leeftijdgenoten. Maar ook een doorverwijzing naar een andere hulpverlener, binnen
of buiten Bureau Jeugdzorg, is mogelijk.”
Kenmerkend aan de hulp en begeleiding van
het JPT is dat die hulp vrijwillig is en de motivatie voor verandering dus bij de jongere zelf
moet liggen. Gommers: “Wanneer we er met
de jongere en het gezin niet uitkomen, maar
wij ons wel zorgen maken over de situatie
waarin hij of zij zich bevindt, dan kunnen wij
bijvoorbeeld het AMK (Algemeen Meldpunt
Kindermishandeling) of de Raad voor de
Kinderbescherming inschakelen. Zij hebben
meer bevoegdheden dan wij, zoals het opvragen van informatie.”

van JPT 12-min in de regio Haaglanden blijkt
dat het lastig is om goed binnen te komen
bij gezinnen, maar dat ouders uiteindelijk wèl
tevreden zijn. Zij voelen zich gesteund en zijn
blij met de handvatten die zij krijgen om anders met hun kind om te gaan.”

Pioniersrol met JPT 12-min
Het JPT begeleidt echter niet alleen tieners.
Met het project ‘12-min’ richt het team zich
sinds dit jaar ook heel specifiek op kinderen
van 12 jaar en jonger. Kinderen in die jonge
leeftijdsgroep kunnen niet strafrechtelijk
worden vervolgd voor hun delictgedrag. Ze
moeten binnen het jeugdzorgcircuit geholpen worden om afglijden richting criminaliteit
te voorkomen. Gommers: “Dit jaar zijn al onze
maatschappelijk werkers getraind in de 12min methodiek. Want waar je bij 12-plussers
vooral aan de slag gaat met de jongere zelf,
richt je je bij 12-minners in de eerste plaats
op de ouders. Zij moeten het immers doen.
Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zijn
beschermend naar hun kinderen en bagatelliseren de gepleegde feiten vaak. Het vergt
van onze maatschappelijk werkers dus een
bijzondere manier van omgaan met ouders.”
Gommers vervolgt: “Uit de eerste resultaten

Teamleider Jeugd Preventie Team
Peter Gommers

Veiligheidshuis en JPT
hebben aanvullende rol
Gommers: “ De toegevoegde waarde
van de samenwerking binnen het
Veiligheidshuis zit hem voor ons in de
korte en directe lijnen met onze partners: Bureau Halt, Bureau Leerplicht,
de Raad voor de Kinderbescherming
en het OM. Het is echt belangrijk om bij
elkaar in hetzelfde gebouw te zitten: je
kent mensen, je ziet elkaar regelmatig
en stapt daarom ook sneller en gemakkelijker bij elkaar binnen. Tegelijkertijd
is het JPT voor het Veiligheidshuis een
belangrijke partner omdat wij meteen
op zorgmeldingen af kunnen. Als een
jongere wordt aangemeld, staan wij
daar binnen 48 uur op de stoep.”
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