
CASUS

WEGWIJZER

voor professionals in zorg & welzijn

Heb jij te maken met… 
…een complexe casus waarin de bestaande hulpverlening 
vastloopt en weet je niet meer hoe je er mee verder moet?

Wanneer meld je een casus aan bij het Veiligheidshuis?

Maatwerk complexe meervoudige problematiek



Criteria complexe meervoudige problematiek

Wat gebeurt 
er daarna?

REGULIERE 
HULPVERLENING

AANMELDING
CASUSOVERLEG

CASUS

ONDERZOEK

RAPPORTAGE

CASUS

CASUS

mensen hebben problemen op  
meerdere leefgebieden die leiden 
tot crimineel of ernstig overlastge-
vend gedrag

het probleem wordt beïnvloed door 
of heeft impact op het gezin en/of 
de sociale leefomgeving

Meld je casus aan:
m.schutte@breda.nl

De casus kan toch binnen 
de reguliere hulpverle-
ning worden opgepakt of 
wordt aangemeld bij een 
casusoverleg(*).

Regisseurs geven advies 
aan de aanmelder.

De onderliggende  
problematiek van de ca-
sus is nog niet helemaal 
duidelijk. De regisseurs 
analyseren de casus uit-
gebreider en rapporteren 
hierover.

Regisseurs geven  
rapportage advies aan  
de aanmelder.

De casus is zodanig 
complex dat er voldoen-
de aanleiding is voor de 
regisseurs om de casus  
te regisseren.

Regisseurs starten  
procesregie(**). 

samenwerking tussen de ver-
schillende domeinen justitie, zorg 
en gemeenten is nodig voor een 
effectieve aanpak

er is sprake van ernstige
lokale of gebiedsgebonden veilig-
heidsproblematiek die een keten 
overstijgende aanpak vraagt

of
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De procesregisseurs screenen jouw aanmelding. Een 
informatieregisseur verzamelt en verrijkt informatie over 
de casus. Vervolgens zijn er drie uitkomsten mogelijk.
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(*) en (**) zie achterkant folder



(*) Casusoverleg: 
Huiselijk Geweld, Mass, KR8-Kollektief, Jeugd straf, Volwassen straf of Nazorg.

(**) Procesregie:
Samen met de aanmelder en andere betrokken professionals gaan de regisseurs aan de slag. 
De regisseurs organiseren een netwerkoverleg en maken een gezamenlijk plan voor de casus 
waarbij de mogelijkheden van de verschillende organisaties en ketens worden bekeken. 
De professionals voeren zelf het plan uit. De regisseurs zijn verantwoordelijk voor de monitoring. 
Indien nodig kan het plan in samenspraak worden bijgesteld. Zodra de uitvoering van het plan 
goed verloopt, wordt de procesregie en daarmee de inzet van de regisseurs beëindigd.

Vragen? Neem contact op met
Veiligheidshuis Baronie Breda
076 – 529 8200

Procesregisseurs
Taieb Laghzaoui
Maaike Willemse 

Informatieregisseur 
Maartje Schutte

Casus aanmelden
m.schutte@breda.nl


