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Het Veiligheidshuis
komt naar je toe!
Presentaties en workshops voor
sociale wijkteams en jeugdteams

Column
Nieuwsverhaal continuïteit van
forensische en intensieve zorg.

Redactie: communicatiebureau HollandSpoor

Zuid-Holland Zuid sluit
aan bij casusoverleg
radicalisering
Gemeenten in Zuid-Holland Zuid sluiten
zich in januari aan bij het casusoverleg
radicalisering van het Veiligheidshuis
Rotterdam Rijnmond (VHRR). Dit casusoverleg werd eerder dit jaar gestart omdat het
aantal meldingen rondom islamitische radicalisering in Rotterdam bij zowel de politie
als het Meld- en Adviespunt Radicalisering
(MAR) stijgt. Waren er in 2012 16 meldingen, in 2014 waren het er 40. Daarnaast
neemt de complexiteit van de casussen toe.
In het programma ‘Rotterdamse aanpak
radicalisering 2015-2018‘ motiveert de gemeente het opzetten van het casusoverleg
in het VHRR als volgt: “Hierdoor kunnen wij
gebruik maken van hun registratiesysteem,
kan er op een juiste manier informatie uitgewisseld worden tussen de relevante ketenpartners, kan gebruik worden gemaakt
van de expertise en capaciteit van het
VHRR en kunnen ook casussen uit de regio
besproken worden.” Door het casusoverleg
moet verdere radicalisering worden tegengegaan en het uitreizen voorkomen worden. Inmiddels heeft er voor de relevante
partners in Zuid-Holland Zuid een training
plaatsgevonden en zijn aandachtfunctionarissen van de 17 gemeenten eind november bijgepraat over de praktische wijze van
het casusoverleg.

veiligheidshuiszhz@dordrecht.nl

Wanneer schakel je als sociaal wijkteam of jeugdteam het Veiligheidshuis in en
wat kan het Veiligheidshuis betekenen? Om antwoord te geven op die vragen,
heeft het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid bijeenkomsten georganiseerd onder het motto: het Veiligheidshuis komt naar je toe!
De aftrap was afgelopen november. In een volle
zaal kregen vertegenwoordigers van sociale
wijkteams en jeugdteams eerst een presentatie over het Veiligheidshuis met daarin een
filmpje waardoor direct duidelijk werd waar het
Veiligheidshuis voor staat. De meerwaarde van
het Veiligheidshuis werd nog eens onderbouwd
door cijfers: in 2014 werden ruim 4000 casussen
behandeld (waarvan 286 aanpakken).

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Het CCV vormt “een schakel tussen de Haagse
werkelijkheid en de praktijk” en bekijkt onder
andere hoe de positie van het Veiligheidshuis
landelijk sterker gemaakt kan worden.

“Onder eenduidige regie ernstige overlast en
criminaliteit bestrijden”, zo zette Aarsen het
Veiligheidshuis neer. Zij sprak over de veranderende omgeving van Veiligheidshuizen door
Het Veiligheidshuis wordt ingeschakeld bij een
decentralisaties en bezuinigingen waardoor
complexe casus waarbij meerdere ketens zijn be- informele contacten verdwijnen. Een goede
trokken (justitie, zorg, bestuurlijk) én waar sprake verbinding tussen sociale wijkteams en het
is van problematiek op meerdere leefgebieden,
Veiligheidshuis is volgens haar “onmisbaar en
lichtte Nina Stam, procescoördinator van het
een landelijk aandachtspunt”.
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, toe in een
presentatie. “Sociale wijkteams kunnen casussen Lees verder op pagina 2 »
rechtstreeks melden aan ons.”
Eenduidige regie
Voordat de workshops rondom de drie thematafels gegeven werden, gaf Leonie Aarsen een
toelichting op de landelijke ontwikkelingen en
de positie van het Veiligheidshuis in de drie decentralisaties. Aarsen is adviseur van het Centrum

www.veiligheidshuiszhz.nl

Kort bericht

Veiligheidshuis op Twitter
Het VH is actief op Twitter, volg ons op
@vhhzhz en blijf zo op de hoogte van
onze activiteiten en actuele nieuwsfeiten.
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Vervolg van pagina 1,
'Het Veiligheidshuis komt naar je toe!' »
Een goede samenwerking met de sociale
wijkteams en jeugdteams begint volgens
Leonie Aarsen met elkaar leren kennen en
elkaar informeren.
Hoewel veel goed gaat (als het om jihad
gangers gaat zegt Aarsen dat “de netwerk
structuur van het Veiligheidshuis zich bij uitstek
leent voor de aanpak van deze doelgroep“) zijn
er wel aandachtspunten vanuit ‘het veld’. Zo
is overzicht krijgen en houden lastig, is slag
vaardig optreden een gemis, verdwijnt kennis
en moeten gemeenten hun rol oppakken.
Speeddaten
Wat het Veiligheidshuis concreet kan doen werd
duidelijk in de rondes ‘speeddaten’ rondom de
drie thematafels: de Geweld in huiselijke kring
tafel, Jeugdtafel en Volwassentafel. Bij de eerste
tafel werd een casus behandeld van een jongen
die conflicten heeft met zijn vader. Er is sprake
van huiselijk geweld, overlast en zorgmeldingen.
Dity Mudde, procesregisseur in het
Veiligheidshuis, legt uit wat er met een aanmelding wordt gedaan en welke ketenpartners
er betrokken worden. “Het doel van het casusoverleg en de aanpak wordt dan geformuleerd
zodat iedereen daar altijd op terug kan vallen.
We denken hierbij out of the box en vooral in
mogelijkheden.” Ze benadrukt daarbij dat het
Veiligheidshuis bijna nooit de regie over een casus heeft, iets wat veel aanwezigen niet wisten.
Rollenspel
“Wij faciliteren een plek en wijzen een casusverantwoordelijke aan”, legt procesregisseur Saskia
Kleefman uit in de tweede workshop. Aan de
hand van een casus van een overlastgevende,
verslaafde man met cognitieve beperking, laat
zij een overleg tussen ketenpartners en het
Veiligheidshuis naspelen. “Door dat rollenspel
werd wel ineens alles duidelijk”, zegt Nika de Wit
van het sociale wijkteam Dordrecht.
De workshop van Marjan Tsatsos (zij verving
procesregisseur Angèle Kop) van de jeugdtafel
laat zien dat er onder sociale wijkteams en jeugdteams nog veel twijfel bestaat over het al dan niet
inschakelen van het Veiligheidshuis. Haar verhaal
over een casus waarbij de kern van een groep
overlastgevende jongeren een volwassen man
bleek te zijn die ronselde, maakt indruk.
Tsatsos benadrukt dat het Veiligheidshuis altijd
gebeld of gemaild kan worden en dat het juist
van belang is, zeker bij overlastgevende jeugd,
om op tijd in te grijpen. “Je mag ons altijd benaderen. Zoek de samenwerking op en dan kijken
we samen wat nodig is.”
Om inzichtelijker te maken wanneer het Veilig
heidshuis ingeschakeld moet worden, is er een
wegwijzer ontwikkeld voor het lokale veld.

Vijf vragen aan…

Manon Pont,

werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en verantwoordelijk
voor de verbinding van de Veiligheidshuizen met het sociale domein.
Momenteel loopt er een onderzoek naar de stand van zaken bij de
Veiligheidshuizen. Wat zijn de eerste bevindingen?
“Onze insteek is: eerst de bloemen laten
bloeien, de voorbeelden volgen en dan
maken we hier volgend jaar een boeket van.
We zullen mogelijk een nieuwe visie voor
de Veiligheidshuizen formuleren. Overigens
gaan we niets landelijk opleggen. Het
Veiligheidshuis blijft lokale invulling.”

Kunt u een paar voorbeelden noemen van
die 'bloemen'?
“Er lopen verschillende pilots. Zo worden in
Groningen alle meldingen bij Veilig Thuis ook
besproken in het Veiligheidshuis. In Tilburg
wordt een informatiepunt geopend bij het
Veiligheidshuis. Alle meldingen komen daar
binnen en daar vindt de triage plaats om te
kijken op welke plek een casus het beste opgepakt kan worden.”

Zijn de Veiligheidshuizen inmiddels bekend genoeg bij alle sociale wijkteams en
jeugdteams?
“Het Veiligheidshuis is binnen het veiligheidsdomein bekend, voor het zorgdomein is het
Veiligheidshuis nog vaak nieuw. Daar hebben
door de decentralisaties veel veranderingen
plaatsgevonden, zoals de komst van de
wijkteams, Veilig Thuis en de jeugdbeschermingstafels. Een volgende stap is: wat is
ieders rol en hoe kunnen gemeenten goed
hun regierol vervullen? Bij sociale wijkteams
speelt de vraag: wanneer schaal je op? Soms
heerst nog de gedachte dat wanneer je
opschaalt, je een casus niet aan kunt, maar
het gaat er om dat je op het juiste moment
specifieke expertise in huis haalt door het
inschakelen van het Veiligheidshuis”

Welke boodschap moet een eventuele
nieuwe visie bevatten?
“We moeten vooral goed communiceren met
de buitenwereld. Met name richting de wijkteams. Zeggen: dit is het Veiligheidshuis, dit
doen we, dit kunnen we en dit is onze meerwaarde. Het is belangrijk om deze kernboodschap te verspreiden.”

Wanneer kan de nieuwe visie verwacht
worden?
“Begin maart is het onderzoek klaar en dan
kijken we verder.”

Hoe wordt het lokale netwerk betrokken in het Veiligheidshuis?
1. Jij als lokale casusinbrenger maakt - voor de ingediende casus - als professional deel uit
van de tafel waar de casus wordt aangepakt
2. De in jouw lokaal netwerk betrokken professionals maken integraal onderdeel uit van het
plan van aanpak
3. Bij het afschalen van de casus krijg jij advies voor de verdere aanpak op lokaal niveau,
zodat jij en je collega’s ermee verder kunnen
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Duidelijke rol voor veiligheidshuizen
bij forensische en intensieve zorg
Start regionaal supportteam voor
verwarde personen

In de regio Rotterdam gaat een regionaal supportteam zich buigen over de aanpak van
verwarde personen. Dit is de belangrijkste uitkomst van de bestuurlijke bijeenkomst
‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’.

Eind september kwamen burgemeesters, wethouders, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers
van de GGZ en deskundigen van betrokken
ministeries bijeen om het onderwerp inhoudelijk te bespreken. Uit de gesprekken bleek dat er
een belangrijke rol voor de veiligheidshuizen is
weggelegd als het gaat om verwarde personen.
“Het Veiligheidshuis is een netwerkconstructie
die bij uitstek geschikt is om zorg, straf en bestuur goed met elkaar te laten samenwerken”,
zei Reinier ter Kuile in de mini-krant die van de
bijeenkomst is gemaakt. Ter Kuile is directeur
Beschermen, Aanpakken en Voorkomen van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Urgent probleem
De wisselwerking tussen strafrecht en zorg

en de verbinding van deze domeinen, zowel landelijk als regionaal, als het gaat om
verwarde personen was het thema van de
bijeenkomst. Zo worden verwarde personen
de ene keer geholpen op basis van een
forensische zorgtitel en dan weer via een
indicatie voor de reguliere GGZ. Hoe urgent
dit probleem is, blijkt wel uit de actualiteit.
Zo verscheen in juni het rapport van de
commissie Hoekstra naar aanleiding van
de zaak van Bart van U. De belangrijkste
conclusie van het rapport is dat politie, zorgverleners en het Openbaar Ministerie niet
goed samenwerkten. Hierdoor is Bart van U.,
die aan enorme psychiatrische problemen
lijdt, niet opgenomen of vastgezet. De commissie stelde onder andere dat de GGZ meer

moet samenwerken in veiligheidshuizen om
de informatievoorziening vanuit de zorg te
verbeteren.
Ook Minister Schippers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport benoemt de rol van de veiligheidshuizen bij forensische en intensieve
zorg. In juni stelde de minister in een Plan van
Aanpak dat elke gemeente voor het einde van
dit jaar een voorziening krijgt die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van
verwarde personen.
Juiste zorg
Dat de juiste zorg aan verwarde mensen geboden moet worden, staat buiten kijf. De voedingsbodem voor het verder bouwen aan oplossingen is in de regio Rotterdam-Rijnmond
al gelegd, zo stelde Joost Eerdmans, voorzitter
van de Stuurgroep van het Veiligheidshuis
Rotterdam-Rijnmond, op de bijeenkomst.
“Samen hebben we de ambitie om hiermee
ook een voorbeeld te worden voor andere
delen van het land.”
Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad
van de VNG en voorzitter van de Landelijke
Stuurgroep Veiligheidshuizen, wees op de
groeiende rol van gemeenten en veiligheidshuizen. Ze stelde onder andere dat de groep
uitermate complexe probleemgevallen “die
soms wel tien problemen hebben op het
gebied van wonen, werk, inkomen en gezondheid juist zichtbaar worden bij veiligheidshuizen”. De VNG raadt aan om geen nieuwe
systemen te ontwerpen maar bestaande
voorzieningen te verbinden en professionals
ruimte te geven.
Vervolg
Om het niet bij woorden te laten zijn de inzichten en uitkomsten van de bijeenkomst
verwerkt in een actieprogramma dat tot uitvoering wordt gebracht door een nieuw regionaal supportteam. Marc van Nimwegen en Elly
van Kooten, directeur Publieke Gezondheid bij
de gemeente Rotterdam, zijn als bestuurlijke
trekkers tot dit team toegetreden.

Pinguïnwijsheid
Wij hebben veel gemeen met een kudde pinguïns. Zeker met alle partners die wij bijeen hebben in het Veiligheidshuis. Pinguïns zijn doelmatig, zelfverzekerd, sociaal vaardig en tonen
leiderschap. Ethologisch gezien reageren zij instinctief en handelen! Bijeen kruipen is zelfbehoud, dan blijven ze warm. Ook blijkt dat wanneer pinguïns zich egoïstisch gedragen de
warmte in de groep het eerlijkst wordt verdeeld. Zij zijn de hoeders van de geheime waarheden. Een pinguïn weet als geen ander koers te houden. Feilloos vindt hij zijn weg op het poolijs. Een boodschap die ik jullie allen wil meegeven voor 2016:
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Inske van der Vaart

Houd je focus en blijf op koers! Samenwerking is de enige manier om onze
opdracht duurzaam het hoofd te bieden. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2016!
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