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1. Inleiding 

Conform de afspraken in het samenwerkingsconvenant stelt de stuurgroep zorg en veiligheid jaarlijks 

een jaarplan op.1 In het jaarplan worden de strategische en inhoudelijke speerpunten en de 

beleidsmatige kaders van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost benoemd. Deze zijn 

vertaald naar meetbare actiepunten.  

Dit jaar hebben we voor het eerst ook de onderwerpen ‘Visie op dienstverlening’ en ‘Mensen en 

middelen’ aan het jaarplan toegevoegd. Op deze manier krijgt de lezer niet alleen inzicht in het ‘wat’, 

maar ook in het ‘hoe’.  

1.1 Doelstelling en functies 

Het Zorg- en Veiligheidshuis (hierna: ZVH) is een samenwerkingsverband waarin zorg- en 

strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en 

veiligheidsproblemen.  

De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de 

persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit 

en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van strafrechtelijke, civielrechtelijke en 

bestuurlijke interventies en zorg in persoonsgebonden aanpakken (oftewel: op maat). 

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie functies:  

 

1. Procesregie: we zetten onafhankelijke procesregie in als de reguliere samenwerking tussen 

ketenpartijen niet leidt tot een effectieve aanpak, dan wel als het nodig is om de domeinen 

veiligheid, zorg, civiel en bestuur te verbinden om tot een oplossing van problematiek te komen 

van kwetsbare burgers. Dit is een persoonsgerichte aanpak, waarbij we samen met de direct 

betrokken professionals tot een gezamenlijke aanpak op maat komen (COM2).  

2. Kortdurend en uitgebreid advies: we adviseren professionals over de aanpak van multidisciplinaire 

zorg- en veiligheidsproblematiek. Waar mogelijk geven we direct een advies (kortdurend). Maar er 

zijn ook vragen die meer tijd en overleg vergen (uitgebreid). Soms voeren we een casusoverleg 

waarin we een adviesrol innemen om de professionals in staat te stellen met de juiste kennis en 

handelingsperspectieven in het vervolg samen te werken in de aanpak. We functioneren hiermee 

als vraagbaak voor ketenpartners en andere professionals en zijn het regionale expertisecentrum 

in de verbinding van zorg- en veiligheidspartners.  

3. Signalering: we zijn blijvend in gesprek met de partners van het ZVH en andere relevante partijen, 

op operationeel, tactisch én strategisch niveau. Uiteraard om in verbinding te blijven met onze 

netwerkpartners, maar ook om signalen te geven over de kansen en knelpunten in de 

domeinoverstijgende samenwerking.  

 

1.2 Visie op dienstverlening 

Het ZVH streeft ernaar om optimale ondersteuning te bieden aan netwerkpartners die werken op het 

snijvlak van zorg en veiligheid. Dit vraagt van ons duidelijkheid over onze rol en functie, maar ook de 

flexibiliteit om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande 

vragen van netwerkpartners. Daarbij is onze onafhankelijke rol een belangrijk uitgangspunt. We 

werken voor álle partners en stellen het belang van de casus voorop. We hanteren hierbij 

onderstaande kernwaarden:  

- Bereikbaar en benaderbaar: we zijn vijf dagen per week tijdens kantooruren bereikbaar en denken 

graag mee over vragen die netwerkpartners aan ons stellen en aanmeldingen die zij doen.  

- Professioneel: we zijn rolvast en kundig in de uitvoering van onze taken, waarbij we vanuit een 

onafhankelijke positie de ‘waarheid zoals we die zien’ benoemen.  

                                                           
1 Het jaarplan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. 
2 COM staat voor Casus Op Maat. Deze term wordt in de praktijk gebruikt voor een casus waarin het ZVH procesregie voert. 
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- Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Daar kunnen netwerkpartners op 

vertrouwen. We handelen snel en proactief als de situatie daarom vraagt.  

- Zorgvuldig: binnen ons werkproces hebben we continu aandacht voor de verslaglegging, 

registratie, gegevensverwerking en –deling. 

- Zichtbaar: we onderhouden goede relaties met alle netwerkpartners en laten zien wat we doen en 
wat onze meerwaarde is. 
 

1.3 Landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 

In 2017 werd een belangrijke stap gezet in het versterken van de rol en positie van de zorg- en 

veiligheidshuizen met het formuleren van de landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 

2017-2020. In deze periode zetten alle ZVH’n in Nederland de eerste stappen in het beter verbinden 

van het zorg- en veiligheidsdomein, ontwikkelden meer kennis en expertise op complexe 

multiproblematiek en zetten een gemeenschappelijke basis in de dienstverlening van de zorg- en 

veiligheidshuizen neer.   

Om in onze regio een goed werkende aanpak voor inwoners met complexe problematiek te realiseren, 

is een goede infrastructuur nodig die partners uit verschillende domeinen in staat stelt samen tot 

oplossingen komen. De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid heeft de ‘Landelijke agenda Zorg en 

Veiligheid – perspectief 2025’ opgesteld. ‘Hierin ligt de focus op het versterken van de regionale regie 

en de bestaande infrastructuur waarbinnen complexe casuïstiek opgepakt wordt. De zorg- en 

veiligheidshuizen vormen hierin een belangrijke schakel en leveren een cruciale bijdrage in het op 

gang brengen van deze beweging.’  

Voor de jaren 2021-2024 is een nieuwe landelijke meerjarenagenda voor zorg- en veiligheidshuizen 

opgesteld. Hierin komen de ambities van de partners en managers van de 30 ZVH’n in Nederland bij 

elkaar in drie ontwikkellijnen: 

1. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico 

2. Verbinding met de omgeving 

3. Huis op orde 

 

2. Actiepunten 2021 

De actiepunten in het voorliggende jaarplan zijn gebaseerd op de landelijke meerjarenagenda zorg- 

en veiligheidshuizen, regionale accenten, lokale ontwikkelingen en de signalen uit het jaarverslag 

2020. Ook in 2021 heeft de coronacrisis invloed op het werk. Daarom blijft de focus op de duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers nodig, zodat zij gezond blijven en inzetbaar blijven om 

casuïstiek op te pakken.  

In onderstaande paragrafen lichten we toe welke actiepunten in 2021 worden opgepakt. Reguliere 

acties, zoals het organiseren van bijeenkomsten, worden hier niet benoemd maar zijn wel opgenomen 

in bijlage 1. 

2.1 Personen met een (hoog) veiligheidsrisico 

In het ZVH wordt in de eerste plaats op uitvoerend niveau onafhankelijke procesregie gevoerd op 

domeinoverstijgende, complexe casuïstiek of een advies gegeven. Niet een specifiek thema, maar de 

complexiteit van de casus is hierbij leidend. Toch is het belangrijk om twee doelgroepen/thema’s extra 

te benadrukken, aangezien daar een belangrijke (door)ontwikkeling gaande is. 

Personen met ernstig verward gedrag 

▪ Het actieoverleg, dat op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught in 2020 is 

gestart, zetten we voort. Dit actieoverleg is gericht op het doorvoeren van concrete 

procesverbeteringen van een E33-melding3 tot passende zorg en ondersteuning. We 

                                                           
3 E33 is de administratieve code die de politie gebruikt voor een situatie waarbij sprake is van ‘overlast door een verward of 

overspannen persoon’. 
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koppelen de resultaten terug aan de stuurgroep zorg en veiligheid en de programmaraad zorg 

en veiligheid. 

▪ De onderzoeken naar E33-meldingen, met de focus op ’s-Hertogenbosch en Vught (maar met 

een bredere blik voor de regio Oost-Brabant), worden uitgevoerd. We koppelen ook deze 

resultaten terug aan de stuurgroep zorg en de programmaraad zorg en veiligheid. 

▪ In de aanpak van personen met verward gedrag stelden de gezamenlijke ministeries VWS, 

JenV, BZK en de VNG 5 prioriteiten. Een daarvan heeft betrekking op het ZVH, te weten: ‘een 

werkende aanpak voor de groep personen met verward gedrag met een hoog 

(veiligheids)risico’. We onderzoeken landelijk hoe de ZVH’n hieraan invulling kunnen geven; te 

denken valt aan een methodische PGA4 en risicotaxatie. Op basis van de landelijke 

verkenning wordt een regionaal standpunt voorbereid en voorgelegd aan de stuurgroep zorg 

en veiligheid en het dagelijks bestuur. Daarna volgt de implementatie.  

▪ De pilot ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg5 eindigt in de loop van 

2021 en wordt daarna als reguliere aanpak uitgevoerd. Het ZVH heeft een rol in de aanmeld- 

en inclusiefase voor de regio Oost-Brabant. Hiertoe wordt een voorstel rondom uitvoering en 

financiering voorgelegd aan de stuurgroep zorg en veiligheid en het dagelijks bestuur. 

 

Geradicaliseerde personen en polarisatie 

▪ Er is voor de regio Oost-Brabant een uniforme aanpak voor geradicaliseerde personen, 

waarbij (op grond van het advies van de weegtafel6) door de driehoekspartners besloten kan 

worden om een COM bij het ZVH te starten. Met de kernpartners van de weegtafel stemmen 

we de processen af, zodat alle partners in de aanpak uniform en conform het regionale 

convenant PGA radicalisering werken. 

▪ Het proces van de weegtafel wordt doorontwikkeld met als doel te komen tot een betere en 

meer objectieve duiding van signalen. Dit proces wordt ondersteund door NTA7. Het Zorg- en 

Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost heeft hierin de lead. We sluiten aan om expertise in te 

brengen.  

 

2.2 Verbinding met de omgeving 

De omgeving waarin de zorg- en veiligheidshuizen functioneren blijft in beweging. Landelijk, regionaal 

en lokaal is er veel dynamiek op een groot aantal relevante thema’s op het snijvlak van zorg en 

veiligheid. Het is van belang dat we met al deze partners en netwerken blijven schakelen. 

 

Gemeenten  

▪ We blijven investeren in de bekendheid van het ZVH bij de wijk- en gebiedsteams (zowel 

volwassenen als jeugd) én investeren in de bekendheid bij FACT-teams8 en 

bemoeizorgteams. Dit doen we aan de hand van de netwerkanalyse die in 2020 door het 

ZVH is gemaakt.   

▪ We organiseren een leer- en netwerkbijeenkomst over gemeentelijke procesregie en de 

verhouding tot het ZVH.  

▪ We organiseren periodieke uitwisselingsbijeenkomsten tussen gemeentelijke 

procesregisseurs en procesregisseurs van het ZVH om te leren van elkaars ervaring, 

                                                           
4 PGA: Persoonsgerichte Aanpak.  
5 De pilot richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, maar 

wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. Professionals blijven zo lang als 
nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen begeleiding en zorg snel op en af. In Oost-Brabant wordt 
een vangnet gecreëerd in de vorm van beveiligde zorg, mocht dat nodig zijn.   
6 In de regio Oost-Brabant betreft dit het wegings- en duidingsoverleg dat in ieder geval bestaat uit een vertegenwoordiger van 

de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente waarin de signalering is gedaan. 
7 NTA (Nuance door Training & Advies) is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein.  
8 FACT is een afkorting voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van 

hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden.  
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expertise en aanpak.  

 

Justitiële partners en politie 

▪ Met ZSM9, reclassering en beide ZVH’n in Oost-Brabant worden afspraken gemaakt over: 

1) het leveren van beschikbare relevante contextinformatie door ZVH aan ZSM 2) het 

betrekken van deze contextinformatie bij de afdoeningsbeslissing op ZSM 3) de 

terugkoppeling van ZSM naar het ZVH en 4) het aanmelden van buikpijndossiers van 

ZSM aan het ZVH. Hiertoe wordt een werkgroep opgericht en is er periodiek overleg 

tussen de ZVH’n en het OM.  

▪ Voor de gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch worden gezamenlijke triagemomenten 

georganiseerd waarbij het Openbaar Ministerie (OM) en het ZVH aansluiten om de 

uitwerking van de minimumnormen voor de samenwerking in de ZVH’en aan de hand van 

casuïstiek te toetsen. 

▪ Van oudsher is de politie een van de grootste aanmelders van complexe casuïstiek bij het 

ZVH. We zien het aantal aanmeldingen door de politie teruglopen. Dit is niet wenselijk. 

We versterken de relatie met de politie door met alle lagen van de organisatie contact te 

leggen en te verbeteren. Op strategisch niveau doen we dat door een gezamenlijk overleg 

van beide ZVH’n in Oost-Brabant met de districtschefs, op tactisch en operationeel niveau 

door accountgesprekken te voeren met teamchefs en operationeel experts.  

▪ OM, Politie, Veilig Thuis en Reclassering Nederland willen, onder begeleiding van het 

ZVH, cases bestuderen waarin professionele handelingsverlegenheid door onveiligheid 

een rol speelt en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen.  

 

Veilig Thuis 

▪ De twee Veilig Thuis organisaties en de twee ZVH’n in de regio Oost-Brabant starten een 

gezamenlijk traject met als doel de samenwerking tussen de organisaties op uniforme 

wijze te versterken in de gehele regio. Op basis van de visie van de ZVH’n en de visie op 

gefaseerde ketenzorg worden afspraken gemaakt in welke casuïstiek een rol voor Veilig 

Thuis is weggelegd en wanneer het ZVH van toegevoegde waarde is en dus casuïstiek 

overgedragen wordt.  

▪ We nemen het initiatief om o.a. met Veilig Thuis en de projectleider GHNT, een opdracht 

van de stuurgroep aan de inhoudelijke partners te formuleren over de integrale 

bestuurlijke sturing op de thema’s huiselijk geweld, kindermishandeling en -verwaarlozing. 

Andere actuele aanpalende en/of overlappende onderwerpen worden hierin 

meegenomen.    

▪ We maken afspraken over het inbedden van de nieuwe werkwijze ex-partner stalking. 

 

 

Jeugdstelsel 

De transformatie van de jeugdzorg is in volle gang. Er wordt gekeken naar een vereenvoudiging van 

de jeugdbeschermingsketen. Tevens worden de regionale expertteams jeugd doorontwikkeld en is er 

een wetsvoorstel in voorbereiding over verplichte regionale samenwerking om de beschikbaarheid van 

niet veelvoorkomende zorg voor jeugdigen te borgen. Dit moet eraan bijdragen dat er tussen lokale 

teams, gecertificeerde instellingen (GI’s), aanbieders en ketenpartners een samenwerking ontstaat die 

ervoor zorgt dat een multiprobleemsituatie eerder wordt herkend en in gezamenlijkheid wordt 

opgepakt. Het ZVH kan hierin van meerwaarde zijn, mits goed gepositioneerd en passend binnen de 

visie van complexe casuïstiek. We gaan in 2021 het volgende doen: 

                                                           
9 Diefstal, vandalisme of bedreiging zijn voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit. Voor deze zaken is er de zogeheten 

ZSM-aanpak, waarbij zaken vaak in één dag worden afgehandeld. Daders worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt 
recht gedaan de belangen van de slachtoffers en de samenleving. 
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▪ We introduceren een gezamenlijk overleg tussen Raad voor de Kinderbescherming, Veilig 

Thuis, gecertificeerde instellingen en het ZVH met als doel te onderzoeken welke rol 

eenieder vervult en waar kansen liggen om de samenwerking te verbeteren, met het oog 

op bovengenoemde ontwikkelingen.  

▪ Het ZVH wil betrokken worden bij de bestuurlijke regiovisie die in het kader van de 

transformatie opgesteld wordt. 
 

2.3 Huis/basis op orde 

Om als ZVH kwalitatief en effectief te kunnen opereren is het van belang dat ‘het huis op orde is’.  

Informatiedeling en privacy 

▪ De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is in december 2020 

door de Tweede Kamer aangenomen. Indien de wet door de Eerste Kamer aangenomen 

wordt, moet deze geïmplementeerd worden. Het ZVH neemt deel aan de landelijke 

werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein en aan de landelijke 

werkgroep t.b.v. de implementatie van de WGS in de ZVH’en. 

▪ Het model DPIA10 voor het privacy protocol is landelijk in ontwikkeling (Min V&J). Het 

model DPIA voor het gebruik van de middenvelder11 is klaar. Er wordt tegelijkertijd 

gewerkt aan een handreiking, waarmee individuele partners in het ZVH de DPIA’s kunnen 

uitvoeren. Het ZVH zal een initiërende en ondersteunende rol vervullen. 

▪ Afhankelijk van de voortgang en het verloop van het wetgevingstraject van de WGS 

worden tussentijds de noodzakelijke acties ondernomen op het gebied van 

informatiedeling en privacy in het ZVH. 

▪ Het casussysteem GCOS12 wordt binnen een termijn van 5 jaar vervangen door een 

ander systeem. Het ZVH volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de vervanging van 

GCOS. 

▪ Er wordt een werkproces/werkinstructie gemaakt voor verzoeken op grond van de Wet 

openbaarheid van Bestuur (WOB).  
 

Communicatie 

▪ We ontwikkelen en updaten communicatiemiddelen (digitaal en analoog) op grond van de 

communicatiestrategie die in 2020 ontwikkeld en vastgesteld is.  

▪ We leggen een voorstel aan de stuurgroep voor over het beter informeren van de 

achterban door de stuurgroep en een betere verbinding tussen het ZVH en de 

driehoeksoverleggen en regionale portefeuillehoudersoverleggen zorg/jeugd. 
▪ Er wordt één keer per jaar een driehoeksoverleg (per basisteam) georganiseerd waarin, 

a.d.h.v. het jaarverslag en het jaarplan, het ZVH een presentatie geeft over het ZVH, de 

casuïstiek en ontwikkelingen binnen de betreffende gemeente(n).  

 

 

  

                                                           
10 Data Protection Impact Assessment. 
11 Hiermee wordt een landelijke check op bekendheid van personen in de systemen van alle ZVH’n in Nederland uitgevoerd. 
12 GCOS (Casusoverleg Ondersteunend Systeem) is een beveiligde omgeving waarin ketenpartners de benodigde informatie op 
een gestructureerde en verantwoorde manier kunnen delen. 
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3. Mensen en middelen 

Formatie en bezetting   

  formatie bezetting  

Functienaam fte 

1,00 

0,89 

6,06 

7,95 

fte 

1,00 

0,89 

5,37 

7,26 

Management 

Project- en beleidsondersteuning 

Procesregisseur 

Totaal 

 

Begroting 2021         

     

Uitgaven     Inkomsten   

Personeel €     692.760   Bijdrage Rijk  €     251.020  

Organisatie €       34.710   Bijdrage beheerkosten gem. 's-H.  €       29.470  

Huisvesting €       61.890   Bijdrage gemeenten  €     539.360  

Beheer €       29.470       

Kantoor €         1.020       

     

Totaal  €     819.850    Totaal  €     819.850  

 

De begroting 2021 is door het dagelijks bestuur vastgesteld op 5 maart 2020 en is daarna gedeeld 

met alle convenantpartners. Mogelijke niet-begrote incidentele uitgaven of te verwachten 

budgetoverschrijdingen worden, indien nodig, ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 

Risico's       

Onderwerp Risico Gevolg Maatregel 

Pieken in het aantal 
aanmeldingen van 
complexe casuïstiek 

Casussen worden niet tijdig 
of o.b.v. de gestelde 
kwaliteitscriteria behandeld 

Ontevreden klanten, 
overbelasting personeel, 
gebrek aan kwaliteit in de 
procesregie 

Efficiënt organiseren van de 
inzet en verwachtingen-
management in tijden van veel 
aanmeldingen 

Personele 
onderbezetting 

Casussen en gerelateerde 
werkprocessen worden te 
laat, gedeeltelijk of 
helemaal niet behandeld 

Ontevreden klanten, 
overbelasting en onvrede 
bij personeel 

Tijdig anticiperen op vertrek 
door opleiden eigen personeel 
en/of werven van vervanging 

Het ZVH heeft een 
klein en uitvoerend 
team, primair gericht 
op behandeling van 
concrete casuïstiek. 

Vragen van landelijke, 
regionale en lokale partners 
op beleids- en 
organisatieniveau kunnen 
niet of onvoldoende worden 
opgepakt 

Overbelasting van de 
manager en project- en 
beleidsondersteuner  

Prioriteiten stellen in de 
vraagstukken die opgepakt 
worden 
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Bijlage 1: Actiepunten 2021  
 

Ontwikkellijn 1: Personen met een (hoog) veiligheidsrisico  

 

Personen met verward gedrag  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Geradicaliseerde personen en polarisatie   

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Afstemmen processen met de 

kernpartners van de weegtafel 

radicalisering   

  

Expertise inbrengen bij het 

doorontwikkeltraject van de 

weegtafel 

 

  

Deskundigheid op orde houden 

in concrete casuïstiek. Op de 

hoogte blijven van lokale, 

regionale en landelijke 

ontwikkelingen  

 

  

 

 

 

 

 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Stuurgroep zorg en veiligheid 

en programmaraad zorg en 

veiligheid informeren over de 

resultaten van het actieoverleg 

 

 

 

Betrokken bij de onderzoeken 

naar E33-meldingen en de 

resultaten terugkoppelen aan de 

stuurgroep zorg en veiligheid en 

programmaraad zorg en 

veiligheid 

 

  

Landelijke verkenning naar een 

werkende aanpak voor 

personen met verward gedrag 

en bepalen regionaal standpunt 

 

  

Besluitvorming door de 

stuurgroep en het dagelijks 

bestuur over implementatie van 

de pilot ketenveldnorm 
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Ontwikkellijn 2: Verbinding met de omgeving 

 

Algemeen  

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Contact onderhouden met 

netwerkpartners door middel 

van periodiek overleg en door 

aan te sluiten bij bestaande 

regionale overlegstructuren, 

zoals het APJ13, Strategisch 

ZSM-overleg Oost-Brabant, 

Programmaraad Zorg en 

Veiligheid, de Landelijke 

werkgroep gegevensdeling in 

het zorg- en veiligheidsdomein 

en landelijke netwerkdagen van 

de Landelijke Vereniging 

Managers Veiligheidshuizen 

(LVMV) 

 

  

Organiseren van twee 

verdiepingsbijeenkomsten voor 

convenantpartners op 

bestuurlijk niveau en voor 

convenantpartners op 

uitvoerend en beleidsniveau  

  

Periodiek overleg met het Zorg- 

en Veiligheidshuis Brabant 

Zuidoost 

 

  

Periodiek overleg met het 

Regiobureau Integrale 

Veiligheid Oost-Brabant en 

adviseurs van het Verbindend 

Landelijk Ondersteunings Team 

(VLOT) 

 

  

We zorgen ervoor dat onze 

digitale middelen en 

vaardigheden op peil blijven. En 

we blijven deelnemers aan de 

casusoverleggen (vooraf) 

informeren over onze digitale 

middelen en helpen hen als er 

zich problemen voordoen.  

Klachten over de digitale 

samenwerking adresseren we 

rechtstreeks bij de 

desbetreffende partner.  

 

  

 

 

                                                           
13 Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit Brabant Noordoost. 
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Gemeenten 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Investeren in de bekendheid 

van het ZVH bij de wijk- en 

gebiedsteams (zowel 

volwassenen als jeugd, FACT-

teams en bemoeizorgteams  

  

Organiseren van één leer- en 

netwerkbijeenkomst over 

gemeentelijke procesregie en 

de verhouding tot het ZVH  

 

 

 

Organiseren van periodieke 

uitwisselingsbijeenkomsten 

tussen gemeentelijke 

procesregisseurs en 

procesregisseurs van het ZVH 

 

 

 

Fungeren als vraagbaak en 

sparringpartner voor 

gemeentelijke procesregisseurs 

 
 

 

 

 

Justitiële partners en politie 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Met ZSM, reclassering en beide 

ZVH’n afspraken maken op 4 

afgesproken onderwerpen 

rondom de samenwerking ZSM 

– ZVH 

 

 

 

Organiseren van gezamenlijke 

triagemomenten tussen OM, 

ZVH en gemeente Oss en ’s-

Hertogenbosch 

 

 

 

Versterken contact met de 

politieorganisatie op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau 

 

  

De banden met de forensische 

zorg aanhalen, zodat we goede 

en korte lijnen hebben met de 

instellingen. 

 

  

Betrekken van het NIFP14 (op 

expertise) in casuïstiek.  

 

  

Signalen over 

plaatsingsproblematiek in de 

forensische zorg bij het 

ministerie van JenV kenbaar 

maken 

  

                                                           
14 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.  
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Het ZVH wil vanuit haar eigen 

visie en expertise meedenken 

over de implementatie van het 

bestuurlijk akkoord re-integratie 

(ex)gedetineerden 

 

  

 

OM, Politie, Veilig Thuis en 

Reclassering Nederland willen, 

onder begeleiding van het ZVH, 

cases bestuderen waarin 

professionele 

handelingsverlegenheid door 

onveiligheid een rol speelt en 

onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om dit te 

voorkomen. 

  

 

Veilig Thuis  

Actiepunt Voltooid Toelichting 

De twee ZVH’n en de twee VT-

organisaties starten een 

gezamenlijk traject om de 

samenwerking op uniforme 

wijze te versterken in de regio 

Oost- Brabant 

 

  

Afspraken over inbedding van 

de werkwijze ex-partner stalking 

 

  

 

We nemen het initiatief om o.a. 

met Veilig Thuis en de 

projectleider GHNT, een 

opdracht van de stuurgroep aan 

de inhoudelijke partners te 

formuleren over de integrale 

bestuurlijke sturing op de 

thema’s huiselijk geweld, 

kindermishandeling en -

verwaarlozing. We nemen hierin 

andere actuele aanpalende 

en/of overlappende 

onderwerpen mee.    

 

  

De stuurgroep zorg en 

veiligheid fungeert als 

bestuurlijk gremium voor het 

project GHNT 
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Jeugdstelsel 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Gezamenlijk overleg tussen 

RvdK, VT, GI’s en ZVH om 

samenwerking in de jeugdketen 

te verbeteren 

 

  

Het ZVH wordt betrokken bij de 

bestuurlijke regiovisie jeugd 

 

  

 

Zorgpartners 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

In concrete casuïstiek blijven 

investeren op een gezamenlijke 

aanpak en de verbinding tussen 

partners GGZ, LVB en 

verslavingszorg 

 

  

In concrete casuïstiek tijdig 

escaleren binnen de 

zorginstellingen, om het signaal 

van stagnerende samenwerking 

tussen GGZ, LVB en 

verslavingszorg te adresseren 

 

  

In concrete casuïstiek 

stimuleren en motiveren van 

WMO- en WLZ-partners om, in 

het belang van de betrokkene 

en diens omgeving, 

‘systeemgaten’ dicht te lopen  

 

  

In concrete casuïstiek blijven 

proberen om, samen met 

partners, naar alternatieven te 

zoeken indien wachtlijsten 

vooruitgang belemmeren  

  

 

Om de verbinding met de LVB-

sector te versterken, laat het 

ZVH een LVB-partner toetreden 

tot het ZVH en de stuurgroep 

zorg en veiligheid.   
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Ontwikkellijn 3: Huis op orde 

Informatiedeling en privacy 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Deelname aan de landelijke 

werkgroep gegevensdeling en 

de werkgroep t.b.v. de 

implementatie van de WGS  

 

 

Initiëren dat de partners van het 

ZVH de DPIA op het privacy 

protocol en de middenvelder 

uitvoeren 

 

 

 

Het casussysteem GCOS wordt 

binnen een termijn van 5 jaar 

vervangen door een ander 

systeem. Het ZVH volgt deze 

ontwikkeling  

  

Afhankelijk van de voortgang en 

het verloop van het 

wetgevingstraject van de WGS 

worden tussentijds de 

noodzakelijke acties 

ondernomen op het gebied van 

informatiedeling en privacy in 

het ZVH 

 

  

Werkproces/werkinstructie 

maken voor verzoeken op grond 

van de Wet openbaarheid van 

Bestuur (WOB) 

 

  

 

Communicatie 

Actiepunt Voltooid Toelichting 

Communicatiemiddelen (digitaal 

en analoog) ontwikkelen en 

updaten op grond van de 

vastgestelde 

communicatiestrategie 

  

Een voorstel aan de stuurgroep 

voorleggen over het beter 

informeren van de achterban 

door de stuurgroep en een 

betere verbinding tussen het 

ZVH en de driehoeksoverleggen 

en regionale 

portefeuillehoudersoverleggen 

zorg/jeugd. 
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Er wordt één keer per jaar een 

driehoeksoverleg (per 

basisteam) georganiseerd 

waarin, a.d.h.v. het jaarverslag 

en het jaarplan, het ZVH een 

presentatie geeft over het ZVH, 

de casuïstiek en ontwikkelingen 

binnen de betreffende 

gemeente(n).  

 

  

 


