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Focus en programma van de bijeenkomst

Verdieping op Zorg + Veiligheid

• Programma Geweld hoort nergens thuis, Jan Dirk Sprokkereef

• Forensische zorg, door Frank Candel

• Samenspel gemeenten en politie , Anja Schouten

• Rondje actualiteiten (Wvggz, WZD, Inspectierapport jeugdbescherming ea), Astrid 

Tweede helft van de middag doorpraten over:

• Voorbij de bestuurlijke drukte in zorg + veiligheid en bijdrage directeuren daaraan

• Rol directeuren aan regionale sturing op zorg en veiligheid: van 3-hoek naar 4-hoek

• Meer verbinding tussen straf, zorg, veiligheid en sociaal domein: wat vraagt dat, ook in lobby 
richting het rijk



Waarom is samenwerking tussen zorg- en 
veiligheidsdomein belangrijk?

• Kleine groep mensen worstelt met een opeenstapeling van persoonlijke problemen 
die zowel het zorg- als het veiligheidsdomein raken

• Professionals op het snijvlak zorg- en veiligheid werken vanuit verschillende 
perspectieven (straffen, beschermen, ondersteunen, zorgen) 

• Veel instanties en complexe casuïstiek leiden tot een speelveld met lange beslislijnen 
(en bestuurlijke drukte) 

• Door beweging naar ‘zo thuis mogelijk’ nieuwe vraagstukken en opgaven in het 
sociaal domein

• Veel problemen van gezinnen, huishoudens beginnen ooit klein en hanteerbaar, maar 
dan wordt er te vaak niet doorgepakt……



Greep uit recente onderzoeken: verwevenheid 
zorg en veiligheid

• Gemiddelde gemeentelijke kosten multiprobleemgezin: 114.000 euro per jaar 
(onderzoek NJI)

• 40% gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking (lvb) (2018)

• Helft politiemeldingen overlast verward persoon/poging zelfdoding betreft 
bekenden:13.000 personen = 40.000 meldingen (2017, RIVM)

• 3.000-5.000 personen met verward gedrag en hoog veiligheidsrisico voor 
omgeving hebben levenslange begeleiding nodig (2017)

• 40% personen met grote psychische problemen en problematisch gedrag is 
ook bekend bij Veilig Thuis (onderzoek West-Brabant)

• Groot deel Syriëgangers heeft psychosociale problemen, 28% heeft GGZ-
problematiek (Politie, 2019)



Waarom meer betrokkenheid van ‘het sociaal domein’ nodig 

• Veiligheidshuizen ontwikkelen zich met veel reden in richting zorg- en 
veiligheidshuizen, wethouders treden toe in sturing van Z+V regionaal, 
directeuren sociaal domein komen ook meer rol in verschillende 
regionale stuurgroepen; 

• Invulling regierol van gemeenten op zorg en veiligheid vraagt ook meer 
van de sturing in het sociaal domein, bv:
• Organiseren tbv inclusieve en veilige wijken en de beweging naar ‘zo thuis 

mogelijk’
• Vroegtijdig herkennen en signaleren van problematiek bij gezinnen en 

huishoudens: rol wijkteam, versterken gewone leven en sociale basis
• Inkoop en contractering sociaal domein tbv beschermd wonen/MO, 

ambulantisering; met vele raakvlakken tussen maatschappelijke opvang en (ex-)-
forensische zorg



Waarom komen er steeds meer zorg en veiligheidshuizen ?
• Veiligheid en leefbaarheid in de regio

• Wens tot minder overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval

• Stagnerende complexe casuïstiek



Wat doen ze: 
Kennisknooppunt
• het Kennisknooppunt is een informatiecentrum voor professionals
• het Kennisknooppunt geeft advies aan professionals 
• het Kennisknooppunt leidt casuïstiek door naar de meest geschikte ketenpartner
• het Kennisknooppunt kan opschalen/ escaleren

Vastgelopen casuïstiek
• Bij zeer complexe casuïstiek kunnen regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis 

Midden-Brabant (tijdelijk) de regie en coördinatie overnemen.



Met wie:
• Justitiepartners: OM, politie, reclassering, RvdK
• Bemoeizorg
• Veilig thuis
• Gezinsmanagement
• Sociale wijkteams
• Crisis Interventie Team
• Convenantpartners
• Team Re-Integratie Ex gedetineerden

Kracht van het huis ligt in de samenwerking!  



Het crisisinterventieteam (CIT):

• Jeugd Bescherming Brabant

• Veilig Thuis

• GGZ

• Amarant

• Sterk Huis



Positie en rol van Veilig Thuis

•Advies en ondersteuning geven aan professionals en 
burgers

•Meldingen in ontvangst nemen van 

professionals en burgers

•Diensten inzetten van Veilig Thuis of overdragen

•Terugkoppelen aan de melder

Veilig Thuis “Sociaal / Veiligheid en Wijken”? Hulp en 
Strafbaar feit.



Politie en OM in het 

Zorg- en Veiligheidshuis 

Midden Brabant



Trans organisatorisch Samenwerkingsverband

Gezinsmanagement
Doelgroep: 

complexe multiproblem gezinnen die zich 
kenmerken door:

• (Vaak) Langdurige problematiek;

• Er is veel inzet / hulpverlening geweest of 
hulpverlening komt niet van de grond;

• Problematiek speelt zich af op meerdere leefgebieden;

• Problematiek kent een onderlinge samenhang;

• (vaak) Veiligheid in geding;





Voor wie zijn we er?

De zorgwekkende zorgmijder:
- met meervoudige  problematiek. 
- die zelf niet om zorg (kunnen) vragen of     

uit zorg gevallen zijn.
- die overlast veroorzaken, zich   

verwaarlozen, vervuilen of in sociaal  
isolement leven om wat voor reden dan  
ook



Kracht ligt in samenwerking en samenspel, maar….

Veel partijen, veel deel-samenwerkingsverbanden, versnippering, 
verkokering, onduidelijke rollen

Sleutel zit ‘m in: 

Beter samenspel en doorpakken op vereenvoudiging van de inrichting 
van het samenspel





Wat zijn punten om op door te pakken en deels te agenderen 
bij het rijk – een eerste lijstje

• Frictiebudgetten voor de overgang tussen domeinen (Wlz, wmo, en 
ook voor nazorg ex-gedetineerden en nazorg uit forensische zorg 
etc.)

• Informatiedeling en meer werken vanuit kennis en data (over de 
domeinen heen)

• Versterking samenwerking tussen de domeinen

• Minder bestuurlijke drukte

• Doorontwikkeling zorg-en veiligheidshuizen (regionaal)

• Simpeler en overzichtelijker organiseren (bv veilig thuis, raad voor de 
kinderbescherming en bureaus jeugdzorg samenvoegen)




