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Woord vooraf 
 
 
Ook wij kijken terug op een bijzonder en uitdagend jaar. De coronacrisis maakte alles wat tot nu toe gewoon was, volledig anders. Dit 
vroeg van elke organisatie aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen. Dat was bij ons niet anders. We schakelden direct met onze 
netwerkpartners om te zorgen dat de focus op de complexe casuïstiek blijft en om te laten weten dat we er zijn om te ondersteunen. 
Want één ding was voor ons duidelijk: deze complexe casuïstiek kan niet blijven liggen totdat het coronavirus uitgewoed is.  
 
Ook als team moesten we in rap tempo op een andere manier met elkaar gaan werken, casuïstiek bespreken, overleggen voorzitten én 
zorgen dat we gezond blijven. En het “nieuwe normaal” is helemaal niet normaal. Als mens en als medewerker willen we contact met 
elkaar en zeker ook met onze partners om zo de beste kwaliteit na te streven, omdat de casuïstiek en de samenleving die verdient. 
Uiteindelijk is dat ook waar we weer naartoe willen, maar we behouden in de toekomst ook de voordelen van het digitale werken. 
 
Als manager lag mijn prioriteit bij de duurzame inzetbaarheid van het team én de best denkbare dienstverlening bieden aan onze 
partners. Daarom ben ik bijzonder trots dat ik in deze bijzonder woelige periode zie dat het ZVH als betrouwbare partner in het netwerk 
gezien wordt. We zijn open en benaderbaar voor vragen, adviezen en procesregie; altijd vanuit een onafhankelijke rol en met het belang 
van de casus voorop. 
 
Ook in het netwerk zie ik mooie ontwikkelingen, waarbij de verbinding tussen partners gezocht en gevonden wordt, concrete afspraken 
gemaakt worden over ieders rol en inzet en een stuurgroep die zich betrokken toont en met elkaar de noodzakelijke issues bespreekt.  
In dit jaarverslag vindt u een weerslag van onze werkzaamheden, acties en signalen in 2020.  

We hebben mooie stappen gezet en ik kijk uit naar de vervolgstappen en nieuwe uitdagingen in 2021.  
 

 
Danielle van Bokhoven     
Manager Zorg- en Veiligheidshuis  
April 2021  
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 Samenvatting 

 
Voor u ligt het jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: het ZVH). In deze samenvatting willen wij u op 
hoofdlijnen informeren over de behandelde casuïstiek in 2020 en de signalen ten behoeve van verbeteringen in het zorg- en 
veiligheidsdomein die hieruit naar voren zijn gekomen. Voor een uitgebreide terugblik op 2020 verwijzen we u naar hoofdstuk 2 t/m 5.  
 
Casuïstiek  
We hebben in totaal meer casuïstiek behandeld dan in 2019. Dit komt door een sterke toename van het aantal gegeven adviezen en meer 
‘ketenveldnormcasussen’. Het aantal casussen waarin we procesregie voerden bleef gelijk. De helft van de casuïstiek waarin we 
procesregie voerden, is in 2019 aangemeld.  
 
Onze adviesfunctie wordt elk jaar meer benut. Onze adviezen dragen bij aan verbeteringen in het netwerk van zorg en veiligheid. Als we 
advies geven, blijft de verantwoordelijkheid voor de casus bij de partner. We denken op de achtergrond mee of helpen vooruit. We 
denken dat het aantal adviezen de komende jaren zullen blijven stijgen, mede doordat steeds meer gemeenten intern procesregie 
organiseren.  
 
Het feit dat veel casuïstiek waarin we procesregie voerden, in 2019 is aangemeld, kan betekenen dat, conform onze visie, zwaardere 
casussen bij ons terechtkomen en lichtere casussen bij gemeenten/partners blijven. De coronacrisis speelt hier ook een rol: er zijn meer 
overleggen nodig om tot een duurzame aanpak te komen en de hulpverlening kan minder (effectieve) hulp bieden.  
 
In 2020 is besloten om het toegangsproces van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg efficiënter in te 
richten. Na een korte zomerstop is het hernieuwde toegangsproces opnieuw opgestart. Doordat de ketenveldnorm nu alleen als 
interventie gedurende een lopend COM-traject ingezet kan worden, komen er minder snel casussen bij de adviestafel terecht die daar 
niet thuishoren.  
 
In het ZVH wordt in de eerste plaats, op uitvoerend niveau, onafhankelijke procesregie gevoerd op domeinoverstijgende, complexe 
casuïstiek of er wordt een advies gegeven. Daarnaast hebben we sinds kort een rol in het aanmeld- en inclusieproces van de 
ketenveldnorm. We zien tegelijkertijd dat er steeds meer behoefte bij partners is om ook op tactisch en strategisch niveau mee te 
denken/helpen. De rol als verbinder in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners is daarmee groeiende. 
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Signalen t.b.v. verbeteringen in het zorg- en veiligheidsdomein 
In het ZVH komen de domeinen zorg, veiligheid en bestuur samen. Hierdoor worden vraagstukken en knelpunten in deze domeinen 
zichtbaar . Deze vraagstukken en knelpunten nemen we als signalen in dit jaarverslag op. Dit doen we ten behoeve van verbeteringen in 
het zorg- en veiligheidsdomein en als oproep aan partners. Voor een uitgebreide uitleg bij de signalen verwijzen we u naar hoofdstuk 5. 
Hieronder worden alle signalen puntsgewijs opgenomen.  
 

- Complexe casussen blijven soms te lang bij één partner liggen, terwijl samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in die 
casussen noodzakelijk is om tot een oplossing te komen; 

- De politie meldt minder vaak casuïstiek aan;  
- Er is verbetering in samenwerking GGZ en verslavingszorg op casusniveau. Verbinding met LVB-sector vereist aandacht; 
- Een goede digitale infrastructuur en kunde bij medewerkers van alle partners is essentieel voor efficiënte samenwerking; 
- We ervaren handelingsverlegenheid bij hulpverleners in casuïstiek waarbij sprake is van extreem onveilige situaties. De 

hulpverlener vindt het te gevaarlijk om hulp te verlenen of aangifte te doen, uit angst voor represailles van de cliënt of zijn 
omgeving; 

- Meer uniforme werkwijze in Oost-Brabant bij uitvoering convenant PGA voorkoming radicalisering en extremisme is gewenst; 
- Concrete verbeterstappen nodig in de verbinding tussen zorgpartners onderling en tussen zorg- en veiligheidspartners bij aanpak 

personen met verward gedrag; 
- Te weinig samenwerking en een gebrekkige verbinding tussen gemeenten, reclassering en PI bij implementatie bestuurlijk 

akkoord re-integratie (ex-)gedetineerden; 
- Een kritieke slagingsfactor na reguliere inbedding van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is het 

bestuurlijk commitment bij de verantwoordelijke gremia; 
- Het opschalen van reguliere zorg naar forensische zorg verloopt niet vlekkeloos; 
- Het bestuurlijk instrumentarium wordt door gemeenten in vergelijkbare situaties verschillend benut; 
- Een warme overdracht van een persoon met een WMO-indicatie naar een WLZ-indicatie ontbreekt op dit moment; 
- De wachttijden bij diverse instellingen zorgen ervoor dat hulpverlening te laat op gang komt, waardoor schadelijke situaties voor 

betrokkene en diens omgeving te lang in stand blijven of escaleren. 
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 Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost 

 

 Doelstelling en functies 

 
Het ZVH is een samenwerkingsverband waarin zorg- en veiligheidspartners en gemeente werken aan complexe domeinoverstijgende 
zorg- en veiligheidsproblemen. De samenwerking richt zich op het oplossen van vraagstukken met complexe, meervoudige 
problematiek. Het ZVH pakt juist díe casussen op waarin de verbinding tussen zorg- en strafrechtketen én interventies vanuit de 
gemeente voorwaarde is voor een succesvolle, duurzame aanpak van (potentieel) crimineel en overlastgevend gedrag.  
 
Het doel van de samenwerking is om een bijdrage te leveren aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het 
voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.  
 
Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie taken:  
 
a. Regiefunctie: het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waarin we complexe casuïstiek bespreken; 
b. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor 

ketenpartners en professionals;  
c. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik ervaar jullie werk als een zeer 
waardevolle toevoeging. Jullie helpen om 
het overzicht te krijgen en te behouden en 

om in beweging te blijven om een 
realistisch doel te behalen.” 

 
Hulpverlener forensische zorg 
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 Governance 

 
Het ZVH is een samenwerkingsverband. Het convenant vormt de basis van de samenwerking. Het privacy protocol regelt de rechtmatige 
gegevensverwerking, namens partners, bij het behandelen van casuïstiek in het ZVH.  
 
In de besturingsstructuur van het ZVH scheiden we inhoudelijke vraagstukken en beheervraagstukken. De inhoudelijke aansturing ligt 
bij de stuurgroep zorg en veiligheid. Deze stuurgroep bestaat uit gemeentelijke partners en partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.  
 
Het toezicht op het functioneren van het ZVH en het beheer ligt bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een aantal 
gemeentelijke partners. 
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 Exploitatieoverzicht 2020  
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Saldo 
 
Het ZVH sluit af met een positief resultaat van € 26.595. Dit saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.  
 
Toelichting 
 
Personeelskosten 
Door het vertrek van een procesregisseur per 1 juli 2020 is er formatieve ruimte die niet direct en volledig is ingevuld. Er zijn daarnaast 
minder declaraties woon-werkverkeer ingediend.   
 
Training en opleiding 
Het begrote bedrag wordt overschreden door universitaire opleidingen regievoeren van twee procesregisseurs. Deze overschrijding is 
ingecalculeerd, omdat er nog ruimte was binnen het personeelsbudget. Bovendien liggen er afspraken voor terugbetaling van een deel 
van het cursusgeld aan de beheergemeente (lees: het ZVH) als de procesregisseurs binnen twee jaar na afronding van de opleiding op 
eigen verzoek uit dienst treden. 
 
Huisvesting  
Deze overschrijding is voor het grootste deel te verklaren doordat de huurkosten (vaste huurkosten en voorschot servicekosten) van Q1 
2021 in december 2020 geboekt zijn (€ 14.750). We houden hierdoor ruimte op deze post over in 2021. Daarnaast was er een hogere 
afrekening servicekosten 2019 en een niet-begrote OZB-belasting voor de parkeerplekken (totaal: € 1.300).  
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 Terugblik op 2020 

In dit hoofdstuk belichten we een aantal belangrijke  inhoudelijke onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn geweest. 
 

 Impact coronamaatregelen 

De coronacrisis heeft ook effect op het ZVH en de behandeling van casuïstiek. Direct na de ingrijpende maatregelen van half maart 
namen partners niet of nauwelijks contact op om casussen aan te melden of om een advies te vragen. Dit was gelukkig van korte duur. 
Partners pasten zich snel aan de nieuwe situatie aan en de focus op complexe casuïstiek kwam binnen twee weken weer terug. We 
hebben onze dienstverlening direct gedigitaliseerd. Daarmee konden we partners blijven ondersteunen.   
 
Toch hebben de coronamaatregelen, en dan met name de digitalisering van overleggen, effect gehad op het voeren van procesregie. 
Hieronder noemen we enkele voorbeelden:   
 
- De procesregie was minder efficiënt. Er vonden meer overleggen plaats om het gewenste resultaat te behalen.  
- We voerden in sommige casussen langer procesregie, omdat de hulpverlening in coronatijd minder kon doen dan onder normale 

omstandigheden. Partners hadden meer behoefte om met elkaar langer een vinger aan de pols te houden. 
- Digitaal overleggen maakte het moeilijker om structuur, overzicht, interactie en diepgang te creëren. Het behouden van onze 

kwaliteit kostte meer tijd en energie. Samen bedachten we hiervoor praktische oplossingen. 
- Verbindingsproblemen en het gebruik van verschillende tools voor de digitale overleggen stonden het voeren van een soepel overleg 

vaak in de weg. 
- Ook de afstemming buiten de overleggen om kostte meer tijd, omdat er geen fysieke contactmomenten waren en we de zogenaamde 

‘wandelganggesprekken’ misten voor korte afstemmomenten.  
 

De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect gehad op de werkzaamheden die naast het primaire (uitvoerings-)proces in 
het ZVH plaatsvinden. Enkele fysieke overleggen en bijeenkomsten konden niet doorgaan. Wel hebben we geïnvesteerd op digitale 
bijeenkomsten voor bestuurders en professionals. Ook zijn enkele acties uit het jaarplan niet afgerond.  
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  Informatieverwerking en privacy 

In 2019 startte de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) een DPIA1 -trajectm.b.t. de gegevensverwerking in de ZVH’en. Het ZVH 
BNO zou in 2020 als pilot-ZVH fungeren. Door de (mogelijke) komst van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 
(WGS) is het DPIA-traject landelijk vertraagd. Ook de pilot ging niet door. Het ministerie van V&J heeft toegezegd een handreiking te 
ontwikkelen waarmee de individuele partners in het ZVH, als zijnde de verwerkingsverantwoordelijken, een DPIA kunnen uitvoeren.  
 

We zijn in 2020, op verzoek van het ministerie van J&V, betrokken bij de totstandkoming van de WGS en hebben input en feedback 
gegeven op de conceptwetteksten.  
 
Ook werkten we het werkproces rondom de rechten van betrokkene, zoals het recht op inzage en het recht tot vernietiging, in het kader 
van de privacywetgeving en het privacy protocol uit. 
 

 Verbinding met het netwerk 

Door de coronamaatregelen lag de focus in 2020 op het behouden van het netwerk. Het uitbreiden van het netwerk én uitbreiden van de 
contacten op management- en beleidsniveau is minimaal gebleven. Er vonden wel (digitale) gesprekken plaats, maar minder dan vooraf 
gepland. Toch zijn de volgende verbeteringen zichtbaar:  
 
Nieuwe werkafspraken met het OM 
We hebben in 2020 samen met het OM (en het ZVH BZO) werkafspraken gemaakt, geldend voor geheel Oost-Brabant. We werken 
inmiddels met vaste aanspreekpunten binnen het OM. Dit n.a.v. het Programma ‘Straf met Zorg’ van het OM en de daaruit voortvloeiende 
nieuwe visie op en minimumnormen voor de samenwerking met de zorg- en veiligheidshuizen.  
 
Afspraken PGA-aanpak gemeente ‘s-Hertogenbosch 

We zijn op verzoek van de partners betrokken bij het opnieuw opstarten van de PGA2-aanpak. We gaven advies aan de operationele 
driehoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Inmiddels is de PGA-aanpak gestart, waarbij het ZVH een uitvoerende rol heeft. Bij 
geprioriteerde casuïstiek wordt een COM opgestart.   

Stevige verbinding met het ZVH BZO, het Regiobureau IV en VLOT 
Door het gezamenlijk optrekken bij regionale projecten is de verbinding met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVH BZO) 

                                                        
1 DPIA: Data Protection Impact Assessment.  
2 PGA: Persoons Gerichte Aanpak. 
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en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant verstevigd. Er zijn periodieke overleggen met de manager van het ZVH BZO, de 
adviseurs zorg en veiligheid van het Regiobureau en de regioadviseurs van het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT)3 om 
bij te praten over relevante regionale thema’s. Maandelijks overleggen de managers van het ZVH BNO en ZVH BZO over ontwikkelingen 
en de wijze waarop de ZVH’n hierop (gezamenlijk) acteren. Ook op casuïstiekniveau vindt steeds meer kruisbestuiving plaats tussen de 
procesregisseurs van de ZVH’n in Oost-Brabant.  
 
Onderzoek naar verhouding procesregie ZVH en procesregie gemeenten 
Met een inventariserende vragenlijst vroegen we alle gemeenten naar de manier waarop zorg en veiligheid bestuurlijk en ambtelijk 
verbonden zijn en de manier waarop regie gevoerd wordt binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van deze inventarisatie spraken 
we met een aantal individuele gemeenten over dit onderwerp. Met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss maakten we werkafspraken 
over onze procesregie in relatie tot gemeentelijke procesregie.  
 
Meer verbinding met PI 
Begin 2020 gaven procesregisseurs bij verschillende afdelingen in de PI Vught presentaties over onze dienstverlening en de verhouding 
tussen gemeentelijke nazorg (ex-)gedetineerden en het ZVH. Tijdens de bestuurlijke verdiepingsbijeenkomst op 14 oktober gaf de 
directie van de PI Vught en de PI Grave gezamenlijk een presentatie over het bestuurlijk akkoord re-integratie (ex-)justitiabele burgers, 
dat in 2019 getekend is. Daarnaast gaven zij een doorkijkje naar mei 2021, het moment waarop de Wet straffen en beschermen 
inwerking treedt. 
 
Betere verbinding met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 
Er vonden in 2020 twee overleggen plaats tussen medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en het ZVH. Dit 
waren verkennende gesprekken. Gezamenlijk hebben we besloten om in 2021 periodiek met elkaar te overleggen en daarbij ook de GI’s4 
uit te nodigen.  

 

                                                        
3 VLOT ondersteunt gemeenten en hun partners in de regio en verbindt landelijke programma’s aan en met elkaar opdat zij de samenhang tussen zorg, veiligheid en sociaal domein versterken en komen tot 
een blijvende persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen.  
4 Gecertificeerde instellingen. 
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 Specifieke thema’s  
 

 Aanpak problematische jeugdgroepen 

 
Procesregie op kopstukken jeugdgroepen 
In 2019 speelden bij verschillende gemeenten vragen over de aanpak van problematische (criminele dan wel overlastgevende) 
jeugdgroepen. We hebben op verschillende manieren ingespeeld op dit vraagstuk: advies en procesregie op casuïstiekniveau en 
advisering over een gemeentelijke aanpak. We deden ervaring op met het voeren van procesregie en de verhouding tot de gemeentelijke 
aanpak van jeugdgroepen. Naar aanleiding hiervan ontwikkelden we een interne richtlijn voor procesregie door het ZVH op kopstukken 
uit problematische jeugdgroepen.  
 

 Sluitende aanpak personen met verward gedrag 
 

Voortgang pilot ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg  
In de vergadering van 21 oktober 2019 besloot de stuurgroep dat het ZVH in de pilot ketenveldnorm5 een rol speelt in de aanmeld- en 
inclusiefase. In het eerste halfjaar van de pilot bleek dat er een aantal (financiële) knelpunten zijn rondom uitvoering van de 
ketenveldnorm. Om maximaal uit te proberen of de werkwijze van de ketenveldnorm efficiënter kan, is ervoor gekozen om dit proces 
opnieuw in te richten. 
 
Vanaf 1 september 2020 is de pilot ketenveldnorm geïntegreerd in het reguliere Casus-Op-Maat (COM) traject van de ZVH’n in Oost-
Brabant. Beide ZVH’n toetsen alle aanmeldingen aan de hand van de reguliere criteria voor COM-casuïstiek. In een lopend COM-traject 
kan de afweging gemaakt worden om de ketenveldnorm als interventie in te zetten. Daarnaast vervult het ZVH BNO de rol van 
onafhankelijk voorzitter van de adviestafel voor alle ketenveldnormcasuïstiek in de regio Oost-Brabant.6  
 
Verbetering samenwerking aanpak personen met verward gedrag 
In het voorjaar van 2020 verzochten de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught om de samenwerking bij de aanpak van personen met 

                                                        
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 De adviestafel, bestaande uit zorgpartners, OM, politie, reclassering en gemeenten, toetst aan de hand van inclusiecriteria of iemand toegang tot de pilot krijgt. 
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verward gedrag te verbeteren. Het traject startte in mei 2020 met een bestuurlijk rondetafelgesprek. Daarna vormden we een 
actieoverleg met relevante partners. Dit project loopt in 2021 door. We nemen hier op beleidsniveau een faciliterende en coördinerende 
rol in zodat zorg- en veiligheidspartners en gemeenten met elkaar aan de slag kunnen met verbetervoorstellen. 
 

  Aanpak radicalisering en (gewelddadig) extremisme 

 
Rol ZVH bij aanpak radicalisering en (gewelddadig) extremisme in Oost-Brabant 
We maakten in 2020 nieuwe afspraken over onze rol bij casuïstiek waarbij mogelijk sprake is van radicalisering of extremisme. Deze 
afspraken zijn bekrachtigd door de stuurgroep zorg en veiligheid. Binnen het thema radicalisering en extremisme vervult het ZVH zijn 
drie kernfuncties:  
o We volgen de ontwikkelingen die zich binnen het thema voordoen; onderhouden contacten op landelijk, regionaal en lokaal niveau 

met de partners die inhoudelijke expertise hebben; beantwoorden (duidings-)vragen; wijzen partners de weg binnen het netwerk en 
verbinden partners met elkaar (adviesfunctie);  

o We voeren procesregie op complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij (mogelijk) sprake is van radicalisering 
en extremisme. Als er casuïstiek uit de regio Brabant-Noordoost bij de weegtafel7 wordt aangemeld, sluiten we aan bij het 
weegtafeloverleg. Als de lokale driehoek besluit de casus bij ons aan te melden, starten we een Casus Op Maat-traject (COM) waarbij 
de partners betrokken worden die een actieve rol in de casus spelen of expertise hebben op dit thema (regiefunctie);  

o We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen en geven signalen uit de regio terug aan de stuurgroep zorg en veiligheid, de 
Programmaraad radicalisering, polarisatie en maatschappelijke onrust en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant 
(signaalfunctie).  

o We zijn ten slotte nauw betrokken bij het onderzoek door adviesbureau NTA8 naar het werkproces van de aanpak radicalisering en 
(gewelddadig) extremisme in Oost-Brabant. 
  

                                                        
7 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. 
8 NTA (Nuance door Training & Advies) is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein.  
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De hulpverlening gevangen door dubbeldiagnostiek 
 

Bij Karel is sprake van dubbeldiagnostiek (verslaving in middelengebruik en psychiatrie). Hij is agressief en gedraagt zich onvoorspelbaar. Dit uit zich in vernieling 

van spullen maar ook verbaal en fysiek geweld. Karel is meerdere malen opgenomen geweest met een rechterlijke machtiging/in bewaring stelling. Na een poging tot 

doodslag op een politieagent is Karel weer aangehouden. Hij heeft drie maanden in voorarrest gezeten. In afwachting van de zitting wordt hij vrijgelaten en trekt hij 

in bij zijn ouders.  

 

De gemeente meldt de casus bij het Zorg- en Veiligheidshuis aan. Zij vindt dat er onvoldoende verbinding is tussen de betrokken zorg- en strafrechtpartners. Het Zorg- en 

Veiligheidshuis organiseert een overleg. Aan de hand van een tijdlijn wordt de inhoud van de casus inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt ook dat de betrokken instellingen (GGZ, 

Novadic-Kentron, gemeente en politie) in een vicieuze cirkel zitten. Het is hen tot op heden telkens niet gelukt om gezamenlijk tot een duurzaam en structureel plan te komen.  

 

Sinds Karel thuis woont bij zijn ouders valt hij terug in zijn oude gedrag. Hij gebruikt middelen, is verbaal gewelddadig en vernielt de huisraad. Zijn ouders worden door het FACT-

team van de GGZ gemotiveerd om hem niet meer in huis te nemen en zij krijgen handvatten om met de problemen van hun zoon om te gaan. Uiteindelijk wordt Karel vrijwillig 

opgenomen wat snel volgt in een gedwongen plaatsing. In de overleggen met de betrokken partners groeit het commitment om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. 

Iedere organisatie zet zich maximaal in en stelt het gezamenlijke doel voorop: passende en duurzame zorg voor Karel en veiligheid voor zijn omgeving en professionals.  

 

Omdat Karel ambivalent is in zijn gedrag en middelengebruik trekken Novadic-Kentron en de GGZ met elkaar op. Hij verhuist van de High Intensive Care naar de forensisch 

psychiatrische afdeling waar meer gecontroleerde begeleiding geboden wordt. Karel wordt in de loop van het traject geïncludeerd voor de ketenveldnorm (levensloopfunctie en 

beveiligde intensieve zorg). Dit houdt in dat er voor Karel levenslange regie vanuit de gemeente en vanuit de GGZ aanwezig is, waarbij hij ambulant behandeld wordt én een 

beveiligd bed beschikbaar is indien de situatie escaleert. Dit geeft de partners lucht, omdat ze Karel kunnen plaatsen op een beveiligd bed bij een escalatie, ook als er geen 

strafrechtelijke titel (meer) is.  

 

De zitting van de meervoudige kamer vindt plaats en er komt een uitspraak van de rechter over de aanklacht voor poging tot doodslag op een agent. Karel krijgt een 

voorwaardelijke straf opgelegd, met een proeftijd van 2 jaar. Hij moet zich met regelmaat melden bij de reclassering en zich onthouden van middelengebruik. Indien hij zich niet 

aan deze voorwaarden houdt volgt er een detentie. 

 
Op de forensisch psychiatrische afdeling blijft Karel de door de rechter opgelegde voorwaarden overtreden en de gewenste verandering blijft uit. Het OM wil de voorwaardelijke 

celstraf ten uitvoer leggen. Tijdens de overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis wordt echter gezamenlijk besloten om de rechter te verzoeken om Karel op een extra beveiligde 

forensische plek met zorg te plaatsen, in plaats van het laten uitzitten van een kale detentie. De rechter honoreert dit verzoek waardoor Karel op een extra beveiligde forensische 

plek met zorg terechtkomt. Indien Karel de voorwaarden zoals eerder benoemt overtreedt, volgt alsnog een kale detentie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Succesfactoren 
 

✓ We maken een vicieuze cirkel zichtbaar en doorbreken deze 

✓ We verbinden de bij de casus betrokken partners en creëren een gevoel van gezamenlijkheid 

✓ We dagen partners uit om een stap extra te doen 
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 Casuï stiek in 2020 

 

 Procesregie 

Het ZVH voert onafhankelijke en onpartijdige procesregie. Indien we de rol van procesregisseur in een casus op ons nemen, verzamelen 
we gegevens over een persoon, gezin en het systeem er omheen. We brengen betrokken partners om tafel, maken een probleemanalyse 
komen tot een integraal beeld en zorgen ervoor dat er een gezamenlijk plan van aanpak wordt vastgesteld. De professional die de casus 
heeft aangemeld, blijft zolang als nodig, betrokken.  
  
Onze procesregisseurs zijn de verbindende schakel in de afstemming tussen de partners. Hij of zij begeleidt de partners in de 
samenwerking, stuurt aan op een integraal plan van aanpak en bewaakt, samen met de casusregisseur, de voortgang van de gemaakte 
afspraken. De organisaties hebben elk vanuit hun eigen bevoegdheden en (kern)taken een rol in het uitvoeren van de acties die in het 
gezamenlijk plan van aanpak zijn opgenomen.  
 
Verwacht wordt dat de professionals de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken en ook buiten de kaders durven te denken (‘doen wat 
nodig is’). Als een casus op de rit is wordt de regie, in overleg met de bij de casus betrokken partners, overgedragen aan een van hen. Dit 
kan bijvoorbeeld een lokaal wijk- of gebiedsteam zijn, een gezinsvoogd, maar ook een organisatie zoals de Reclassering of de GGZ. 
Kortom, een casus wordt ook weer afgeschaald.  
 
Met onze interventiekracht sturen we het proces en stimuleren we de samenwerking. Hiermee wordt in de casuïstiek een krachtige stap 
voorwaarts gemaakt.  
 
Procesregie door het ZVH onderscheidt zich van andere vormen van regievoering door:  
a. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid;  
b. Frisse kijk op procesmatige en inhoudelijke aspecten van de casus én de samenwerking;  
c. Regie op de totstandkoming van een integraal plan van aanpak én naleving van procesafspraken9;  
d. Inbreng van expertise op het gebied van multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek;  
e. Breed netwerk in het zorg- en veiligheidsdomein; 
f. Focus op doorbraak in langdurige processen. 
 

                                                        
9 Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de casusregisseur. 

“Als jullie als onafhankelijke partij 
betrokken zijn is er meer duidelijkheid in 
een casus. Ik kan dan als ambtenaar mijn 

gemeentelijke rol optimaal benutten.” 
 

Gemeenteambtenaar openbare orde en 
veiligheid 
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 Advies 

Bij het geven van advies kijken en denken we actief met de aanmeldende professional mee. We sparren samen over mogelijke 
oplossingen en doen suggesties om de professional op weg te helpen. Dit doen we anoniem. Het gaat bijvoorbeeld om inhoudelijke 
suggesties over mogelijke interventies of te betrekken partners, maar ook het in contact brengen met de juiste organisaties en personen.  
 
De tijdsinvestering en het karakter kan per advies enorm verschillen. Een advies wordt bijvoorbeeld gegeven naar aanleiding van een 
vraag van een van de convenantpartners of een andere ketenpartner die graag op weg geholpen wil worden. Of een partner die een frisse 
blik op de inhoud van de casus nodig heeft of op zoek is naar een overzicht van de samenwerkende partners in het zorg- en 
veiligheidsdomein. Een advies kan ook gegeven worden als bij een aanmelding voor procesregie blijkt dat de inzet van procesregie (nog) 
niet dienend is. Met ons advies kan de aanmelder zijn positie binnen de samenwerking in het lokale veld innemen. Er zijn ook vragen die 
meer tijd en overleg vergen. Soms beleggen we een (beeldvormend) overleg om de professionals in staat te stellen met de juiste kennis 
en handelingsperspectieven in het vervolg samen te werken in de aanpak. De adviesrol geeft veel ruimte aan de couleur locale: wat in de 
ene gemeente complex is, is in een andere gemeente regulier werk.  
 

 Pilot ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg 

 
Alle aanmeldingen voor de pilot ketenveldnorm worden getoetst aan de hand van de reguliere criteria voor onze Casus-Op-Maat (COM) 
aanpak. Pakken wij de casus op als COM, dan kan tijdens een lopend COM-traject, bijvoorbeeld tijdens een casusoverleg, de afweging 
gemaakt worden om de pilot ketenveldnorm als interventie in te zetten. Als dat het geval is dan verzamelen wij alle informatie die de 
adviestafel10 nodig heeft om tot een oordeel te komen.  
 
Daarnaast nemen wij het onafhankelijk voorzitterschap van de adviestafel op ons voor de hele regio Oost-Brabant. 

                                                        
10 De adviestafel, bestaande uit zorgpartners, OM, politie, reclassering en gemeenten, toetst aan de hand van inclusiecriteria of iemand toegang tot de pilot krijgt. 
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 Beschouwing cijfers 

Op verzoek van de stuurgroep zorg en veiligheid geven we aan de hand van de jaarcijfers (zie bijlage 2) een beschouwing op hoofdlijnen, 
waarbij we benadrukken dat deze beschouwing niet in afstemming met alle convenantpartners tot stand is gekomen. De jaarcijfers 
worden besproken in de accountgesprekken met partners, waarbij we samen met de individuele partner dieper op de cijfers inzoomen.  
 
In totaal méér casuïstiek (figuur 1) 
In totaal hebben we in 2020 meer casuïstiek behandeld dan in 2019 (+35). Het aantal behandelde casussen waarin procesregie werd 
gevoerd bleef gelijk. Het aantal adviezen nam toe (+30). Ook verdubbelde het aantal casussen ketenveldnorm (+5).  
 
Casuïstiek loopt langer door (figuur 1) 
De helft van de casuïstiek waarin we procesregie voerden, is in 2019 aangemeld. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat, 
conform onze visie, zwaardere casussen bij ons terechtkomen en lichtere casussen bij gemeenten/partners blijven. We zien daarnaast 
dat het voorzitterschap van de casusoverleggen in digitale vorm minder effectief uitgevoerd kan worden, waardoor er meer overleggen 
nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Ook voerden we in sommige casussen langer procesregie, omdat de hulpverlening door 
de coronamaatregelen minder kon doen dan onder normale omstandigheden het geval is.  
 
Aantal nieuwe aanmeldingen minder hoog (figuur 1) 
Het aantal nieuwe aanmeldingen van casuïstiek waarin we procesregie voerden, is minder hoog dan in 2019. Ook zagen we dit jaar een 
groot verschil in nieuwe aanmeldingen tussen Q1-Q2 (25) en Q3-Q4 (34). In welke mate de coronacrisis en de maatregelen hierop van 
invloed zijn geweest kunnen we niet duiden.  
 
Betrokkenheid gemeenten (figuur 4) 
We zijn bewust gaan sturen op de betrokkenheid van gemeenten. Immers, gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor hun 
inwoners. Doordat wij hierop sturen, groeit dit besef bij partners. We zien bijvoorbeeld dat zorgpartners gemeenten niet automatisch 
betrekken. Gemeenten zijn blij met deze sturing, omdat zij op deze manier tijdig betrokken worden bij casuïstiek. Dit doen we niet alleen 
in casuïstiek waarin wij procesregie voeren, maar ook bij de adviezen die we geven.  
 
Lage scores op betrokkenheid zeggen niets over de wil om bij een casus betrokken te zijn, maar meer over nut en noodzaak van 
betrokkenheid in een specifieke casus. Er zijn met partners goede afspraken gemaakt over het aansluiten bij casusoverleggen. We 
ondervinden daarmee in de praktijk geen problemen. 
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Méér adviezen (figuur 7,8 en 9) 
Net als in 2019 zagen we ook in 2020 een toename van het aantal adviezen. De adviesfunctie draagt bij aan verbeteringen in het netwerk 
van zorg en veiligheid. Bij het uitoefenen van de adviesfunctie blijft de verantwoordelijkheid voor de casus bij de partner. Wij denken op 
de achtergrond mee of helpen vooruit.  
 
Er werden in 2020 meer uitgebreide adviezen gegeven dan in 2019 (+9). Een groot aantal hiervan zijn adviezen die gegeven worden als 
bij een aanmelding voor procesregie blijkt dat de inzet van procesregie (nog) niet dienend is, maar er wel meer nodig is dan alleen het 
geven van een kort advies. In die gevallen beleggen we een (beeldvormend) overleg om de professionals in staat te stellen met de juiste 
kennis en handelingsperspectieven in het vervolg samen te werken in de aanpak. 
 
Elke gemeente is bediend, behalve Haaren (figuur 2 en 7) 
In 2020 is uit elke gemeente casuïstiek voorgelegd aan het ZVH, behalve uit de gemeente Haaren.11 We hebben de partners met een 
advies op weg geholpen of procesregie gevoerd. De gemeenten waarin we het vaakst procesregie gevoerd hebben zijn ’s-Hertogenbosch 
(27), Oss (19), Meierijstad (19), Uden (12) en Bernheze (10). De gemeenten waarin de meeste adviezen zijn gegeven zijn  
’s-Hertogenbosch (72), Oss (14), Meierijstad (13), Vught (11) en Uden (9).  
 
Hoofdproblematiek: (sociale) overlast en psychiatrie (figuur 5,6,11 en 12) 
Hoofdproblematiek veiligheid in casuïstiek waarin procesregie wordt ingezet is, net als in 2019, (sociale) overlast (56%). Bij zorg is dit 
psychiatrie (23%). Sinds dit jaar scoren we op meer soorten zorgproblematiek, waardoor een vergelijk met 2019 niet mogelijk is.  
 
Sinds dit jaar scoren we ook bij de adviezen op hoofdproblematiek zorg en veiligheid. Hierbij gaan we af op wat we tijdens het consult 
van de partner horen. Op het thema veiligheid scoort ook bij de adviezen de problematiek (sociale) overlast het hoogst (38%). Hetzelfde 
geldt voor het thema zorg: psychiatrie (29%).  
 
Casuïstiek ketenveldnorm (figuur 13) 
In 2020 hebben we 10 casussen uit de regio Brabant Noordoost voor de pilot ketenveldnorm opgepakt. Dit zijn er 5 meer dan in 2019. 
Dit verschil is logisch te verklaren omdat we in 2019 pas in het najaar mee zijn gaan draaien in de pilot.  
 

                                                        
11 De gemeente Haaren bereidde zich in 2020 voor op opheffing. 
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Gedurende de pilotperiode is besloten om het toegangsproces efficiënter in te richten. Na een korte zomerstop is het hernieuwde 
toegangsproces opnieuw opgestart. Doordat de ketenveldnorm nu alleen als interventie gedurende een lopend COM-traject ingezet kan 
worden, komen er minder snel casussen bij de adviestafel terecht die daar niet thuishoren.  
 
Aanmeldingen per gemeente en partner 
De aanmeldingen van casuïstiek voor de pilot zijn allen afkomstig uit de grootste gemeenten: ’s-Hertogenbosch (4), Oss (3) en 
Meierijstad (3). De aanmeldende partners zijn GGZ Oost-Brabant (3), gemeenten (3), Reinier van Arkel (2), Novadic-Kentron (1) en Cello 
(1). In 2020 werd 70% van de aangemelde personen geïncludeerd.  
 
Voorzitterschap adviestafel regio Oost-Brabant 
Naast het voorzitterschap van de adviestafel in de (hierboven genoemde) 10 casussen uit onze regio, namen wij voor 8 casussen uit de 
regio Brabant Zuidoost het voorzitterschap van de adviestafel voor onze rekening.  
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 Rust en perspectief door krachtig samenspel  
 

Tom is een 17-jarige jongen met een licht verstandelijke beperking, agressieproblematiek, autisme en middelengebruik. Hij heeft in zijn jonge leven al 

in verschillende instellingen verbleven, vrijwillig en gedwongen. Keer op keer gaat het mis: er vinden incidenten plaats binnen de instellingen en Tom 

loopt weg. Inmiddels woont hij weer bij zijn moeder en stiefvader. Zij zitten met de handen in het haar, maar houden Tom ook de hand boven het hoofd. 

Tom komt in beeld bij de politie en het lijkt erop dat hij door andere jongens in jeugdgroepen wordt ingezet om ‘klusjes’ op te lossen. Wanneer de politie 

hem aanhoudt voor een strafbaar feit escaleert de situatie en gebruikt hij geweld tegen een politieambtenaar. Moeder en stiefvader zijn klaar met alle 

hulpverlening en politie. Ze vinden vooral dat hun zoon verkeerd wordt begrepen.  

 

Het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) meldt de casus aan bij het Zorg- en Veiligheidshuis, omdat de incidenten toenemen en zij via het vrijwillige jeugdkader geen 

ingang meer hebben bij Tom en de ouders. Daarnaast heeft het BJG geen zicht op het strafrechtelijk kader en is het onduidelijk wat Tom boven het hoofd hangt. 

  

Tijdens het eerste overleg wordt ingezoomd op het beeld van Tom. Wat speelt er rondom Tom en weten alle professionals wat er allemaal speelt? De Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) en het OM worden bij het overleg betrokken omdat Tom nog een aantal openstaande strafzaken heeft en de RvdK een advies moet 

schrijven over de afdoening hiervan. Novadic-Kentron (NK) sluit aan vanwege hun expertise op het gebied van middelengebruik.  

 

Samen met de partners wordt onder procesregie van het ZVH een integraal plan van aanpak gemaakt. Dit plan richt zich op passende hulpverlening binnen het 

gezin (met of zonder strafrechtelijk kader), zodat gewerkt kan worden aan perspectief voor Tom. Daarnaast is het plan erop gericht om meer zicht te krijgen op de 

problematiek van Tom en hoe hiermee om te gaan. Zorg- en justitiepartners worden verbonden en krijgen gezamenlijk een beter beeld van Tom en zijn 

problematiek. Novadic-Kentron probeert een ingang te krijgen bij Tom om zijn middelengebruik bespreekbaar te maken. De gemeente richt zich op signalen van 

ondermijning door stiefvader. 

 

Wanneer Tom opnieuw wordt aangehouden verloopt dit rustig omdat de politie expertise heeft ingewonnen bij het team kwetsbare verdachten. Tom wordt, door 

de vastgelegde afspraken tussen de RvdK en het OM, geschorst met voorwaarden. Dit houdt in dat Tom, tot de inhoudelijke zitting, een jeugdreclasseerder heeft, 

getest mag worden op het gebruik van verdovende middelen en een gebiedsverbod heeft voor het park waar de jeugdgroepen rondhangen. 

 
Inmiddels is Tom volwassen en worden er een aantal praktische zaken opgepakt. Er wordt bewindvoering aangevraagd en een uitkering geregeld. De 

jeugdreclasseerder heeft een ingang bij Tom en hij houdt zich aan de voorwaarden. Er worden zelfs kleine stapjes gezet richting heldere diagnostiek. Bij de politie 

komt Tom niet meer in beeld en ook de strafzaken zijn inmiddels afgedaan. Tom heeft een reclasseringstoezicht voor de komende 2 jaar. Er zijn korte lijnen tussen 

de jeugdreclassering, de politie en de gemeente. Jeugdreclassering neemt de casusregie op zich en de casus wordt in het ZVH afgesloten.  

 

 

 

 

 

 
 

Succesfactoren 
✓ We leggen de verbinding tussen zorg, justitie en gemeenten 

✓ We zorgen voor een gezamenlijk opgestelde en breed gedragen aanpak 

✓ Door het inzetten van het strafrecht zijn de kaders gecreëerd die de zorgverlening niet kon opleggen  
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 Signalen t.b.v. verbeteringen in het zorg- en veiligheidsdomein 

 
In het ZVH komen de domeinen zorg, veiligheid en bestuur samen. Hierdoor worden vraagstukken en knelpunten in deze domeinen 
zichtbaar. . Deze vraagstukken en knelpunten nemen we als signalen in dit jaarverslag op. Dit doen we ten behoeve van verbeteringen in 
het zorg- en veiligheidsdomein en als oproep aan partners.  
 
Sommige signalen uit het jaarverslag 2019 zijn nog steeds actueel. Voorbeelden hiervan zijn de problemen rondom het vinden van 
passende huisvesting en de toename van dubbel- en tripleproblematiek12 in casuïstiek. Voor een beschrijving van deze signalen 
verwijzen we naar het jaarverslag 2019. 
 

 Verbinding met het netwerk 

 
Aanmeldingen soms te laat 

We merken vaker dat casussen soms te lang bij een partner blijven liggen, terwijl samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in 
die casussen noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. Deze casuïstiek wordt in een te laat stadium bij ons aangemeld, waardoor er 
al veel tijd en energie verloren is gegaan. Ook zijn daardoor sommige interventies niet meer mogelijk. Andere netwerkpartners, die al in 
een eerder stadium betrokken hadden moeten worden, worden hierdoor overvallen en lopen achter de feiten aan. Hierdoor staan we als 
samenwerkende partners op een achterstand, duurt procesregie vaak langer en blijft problematiek langer bestaan. Indien een 
jeugdcasus te laat aangemeld wordt, is de overgang 18-/18+ een extra complicerende factor.  
 

 
 

                                                        
12 Dubbelproblematiek: kenmerken en/of diagnoses van LVB, verslaving of psychiatrie (2 van de 3). Tripleproblematiek: kenmerken en/of diagnoses van LVB, verslaving én psychiatrie (3 van de 3). 

Actie ZVH 

✓ Blijven inzetten op het vergroten van de bekendheid bij lokale teams (zowel jeugd als volwassenen). 

✓ Plannen van periodieke overleggen met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen om ervoor te zorgen dat we in 

gezamenlijkheid kunnen optrekken richting lokale teams en dat we elkaar in casuïstiek sneller vinden. Dit zodat complexe casuïstiek eerder in beeld komt.  
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Politie  
We merken dat de politie minder vaak casuïstiek aanmeldt, dan we in het verleden gewend waren. Dit heeft (vermoedelijk) te maken 
met allerlei ontwikkelingen binnen de politieorganisatie, dan wel de gemeentelijke organisatie. Ook corona kan hierin een rol spelen. We 
lopen hierdoor het risico dat casuïstiek onvoldoende (integraal) wordt opgepakt. Hierop hebben we reeds actie ondernomen. Er is 
periodiek strategisch overleg tussen de districtschefs en de managers van de ZVH’n in Oost-Brabant. Ook in 2021 zullen we hierop 
blijvend investeren.  
 

 
 

 
 
 

Advies aan stuurgroep 

o Breng in uw organisatie onder de aandacht dat het betrekken van het ZVH voor advies te allen tijde mogelijk en wenselijk is. In gezamenlijk overleg wordt bekeken 

welke lokale mogelijkheden er nog zijn, dan wel of procesregie van toegevoegde waarde is.  

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt dit advies over. 

➢  

 

 

Taak ZVH 

✓ Contact met de politie basisteams in onze regio verstevigen.  

✓ Periodiek strategisch overleg tussen de ZVH’n en de politiedistricten in Oost Brabant. 

 

Advies aan stuurgroep 

o In de driehoeksoverleggen aandacht besteden aan de relatie tussen de driehoekspartners en het ZVH. 
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Verbinding zorgpartners (GGZ-instellingen, Verslavingsinstelling, LVB13-organisaties) 
We zien een positieve ontwikkeling in de verbinding tussen bovengenoemde organisaties. Er wordt steeds vaker in casuïstiek onderling 
afgesproken welke partijen gezamenlijk aan de slag gaan. Als gevolg van geëscaleerde casuïstiek in 2020, zijn er stappen ondernomen 
binnen de instellingen (zowel organisatorisch als beleidsmatig) om de verbinding onderling te verbeteren. Dit is en blijft hard nodig. We 
zien immers de dubbel- én tripleproblematiek nog steeds toenemen. Toch zien we ook nog verbeterpunten. In 2020 kwam het toch nog 
een aantal keer voor dat de verslavingszorg een cliënt niet kon overplaatsen naar een LVB-organisatie. Het lijkt erop dat er in deze 
casussen vooral aanbodgericht gehandeld wordt, in plaats van vraaggericht. De samenwerking tussen deze organisaties kan dus nog 
versterkt worden. 
 
Bij 17% van de in 2020 behandelde casuïstiek waarin we procesregie voerden was een LVB-organisatie betrokken. Dit percentage ligt 
vermoedelijk hoger, omdat niet alle LVB-organisaties apart gescoord worden.  
 

 
 

 
 

                                                        
13 LVB: Licht Verstandelijke Beperking.  

Reactie stuurgroep 

➢ Organiseer één keer per jaar een driehoeksoverleg (per basisteam) 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).  

 

 

 

Actie ZVH 

✓ In concrete casuïstiek blijven investeren op een gezamenlijke aanpak en de verbinding tussen partners. 

✓ In concrete casuïstiek tijdig escaleren binnen de zorginstellingen, om het signaal van stagnerende samenwerking te adresseren. 

Advies aan stuurgroep 

o Om de verbinding met de LVB-sector te versterken, pleit ik voor het laten toetreden van een LVB-partner tot het samenwerkingsconvenant en de stuurgroep zorg en 

veiligheid. 
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Stuurgroep zorg en veiligheid 
De stuurgroep zorg en veiligheid is inmiddels goed ingericht. In de laatste vergadering werd opgemerkt dat de juiste gesprekken gevoerd 
worden over ieders rol, kwaliteit en de samenwerking. Dat is een mooie stap vooruit. Een goede vervolgstap is als we de stuurgroep gaan 
zien als een platform om onderwerpen bespreekbaar te maken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om processen te 
verbeteren, acties ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren en in te bedden/te borgen.  
 

 
 

 
 

 
 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt het advies over, maar merkt hierbij op dat er goed nagedacht moet worden over welke LVB-partner het meest geschikt is om deel te nemen. 

 

 

Actie ZVH 

✓ We brengen een voorstel in met concrete afspraken over het informeren vanuit de stuurgroep richting de achterban en een betere verbinding tussen het ZVH en de 

driehoeksoverleggen en regionale portefeuillehoudersoverleggen zorg/jeugd.  

Advies aan stuurgroep 

o Zie het ZVH niet als een entiteit, maar als een middel om de samenwerking en verbinding tussen partners in het netwerk tot stand te brengen. Neem hierin als 

stuurgroep verantwoordelijkheid en initiatief.  

o Zorg voor evenwicht tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke partners in de stuurgroep. Voel de vrijheid om als niet-gemeentelijke partner onderwerpen te 

agenderen en in de stuurgroep uit- en aan te spreken.   

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt deze adviezen over. 
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Digitaal werken 
Het ziet ernaar uit dat we de komende periode alleen digitaal samenwerken. Dit betekent dat een goede digitale infrastructuur essentieel 
is. Dat is nodig om onze procesregierol, en dan vooral de voorzittersrol bij casusoverleggen, efficiënt te kunnen uitoefenen en daardoor 
de casuïstiek de aandacht te geven die het nodig heeft.14 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Specifieke thema’s 

 
Handelingsverlegenheid door gevoel van onveiligheid 
We ervaren handelingsverlegenheid bij hulpverleners in casuïstiek waarbij sprake is van extreem onveilige situaties. De hulpverlener 
vindt het te gevaarlijk om hulp te verlenen, uit angst voor represailles van de cliënt of zijn omgeving. Opschaling naar een team dat met 
beschermingsmaatregelen en vanuit een beschermde positie hulp aan de cliënt biedt, is in dit soort situaties wenselijk. Voor 

                                                        
14 Zie ook paragraaf 2.1.  

Actie ZVH 

✓ We zorgen ervoor dat onze digitale middelen en vaardigheden op pijl blijven.  

✓ We blijven deelnemers aan de casusoverleggen (vooraf) informeren over onze digitale middelen en helpen hen als er zich problemen voordoen. 

Advies aan stuurgroep 

o Zorg ervoor dat de deelnemers aan de casusoverleggen digitaal voldoende uitgerust en vaardig zijn om aan de casusoverleggen deel te kunnen nemen.  

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ Als hier klachten over zijn, adresseer deze dan rechtstreeks bij de desbetreffende partner(s). 
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jeugdbeschermers bestaat dit al, namelijk het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb), maar dit is alleen voor 
medewerkers van gecertificeerde instellingen toegankelijk. 
 

 
 

 
 
Radicalisering en (gewelddadig) extremisme 
We hebben flinke stappen gezet om op het niveau van Oost-Brabant uniformiteit tussen de ZVH’n na te streven en aan te sluiten bij het 
convenant PGA voorkoming radicalisering en extremisme. De volgende stap is dat ook de kernpartners meer uniform gaan werken. De 
politie heeft hier intern al een traject voor uitgezet. 
 

 
 

Advies aan stuurgroep 

o Denk na over maatregelen die genomen kunnen worden in casuïstiek waarin sprake is van extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid 

van de hulpverleners in gevaar komt.  

Reactie stuurgroep 

➢ 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.  

➢ Het bestaan van tuchtcommissies en inspecties kan ook leiden tot handelingsverlegenheid en risicomijdend gedrag. Dit zorgt soms voor risicovolle situaties in 

casuïstiek. De manager van het ZVH brengt dit punt in in het voorbereidend agendaoverleg van de programmaraad zorg en veiligheid.  

 

 

 

Actie ZVH 

✓ We zorgen ervoor dat onze deskundigheid in casuïstiek op orde is en blijft. We blijven op de hoogte van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op dit thema. 
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Personen met verward gedrag  
Er is in den lande veel te doen rondom E33-meldingen15. Ook in onze regio spelen er discussies over dit onderwerp. Er is winst te 
behalen op de aanpak van personen met verward gedrag. Dit is een lokale aangelegenheid, waarbij regionale partners ook een rol 
hebben. Op dit onderwerp kunnen we nog concrete verbeterstappen zetten in de verbinding tussen zorgpartners onderling en tussen de 
zorg- en veiligheidspartners.  
 

 
 

                                                        
15 E33 is de administratieve code die de politie gebruikt voor een situatie waarbij sprake is van ‘overlast door een verward of overspannen persoon’.  

Advies aan stuurgroep 

o Wanneer de driehoek een casus als radicaliseringscasus prioriteert, zorg dan dat u als driehoekslid over de casus geïnformeerd blijft. Zorg er tevens voor dat uw 

organisatie toegerust is (kwantitatief en kwalitatief) om met dergelijke casuïstiek aan de slag te gaan.  

o Verbreed de kennis naar links- en rechtsextremisme.  

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt deze adviezen over. Zij merkt hierbij op dat de programmaraad radicalisering Oost-Brabant alle basisteam driehoeken bezoekt om hen bij te 

praten over dit onderwerp. Heb ook oog voor andere, relatief nieuwe, vormen van radicalisering en (gewelddadig) extremisme, zoals de radicale onderstroom met 

extremistische gedragingen naar aanleiding van de coronamaatregelen en andere anti-overheidssentimenten. 

 

 

Actie ZVH 

✓ We blijven een faciliterende en coördinerende rol vervullen in casuïstiek én in het actieoverleg voor de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught.  

✓ We zijn betrokken bij de onderzoeken naar E33-meldingenin de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught. 

✓ Landelijke verkenning naar een werkende aanpak voor personen met verward gedrag en bepalen regionaal standpunt over de rol van het ZVH in deze aanpak.  

✓ We onderzoeken de mogelijkheid om een bestuurlijke verdiepingsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.  
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Bestuurlijk akkoord: re-integratie (ex-)gedetineerden 
Vorig jaar adviseerden we de stuurgroep om zich in te zetten om tot een besluit over het trekkerschap van het bestuurlijk akkoord te 
komen. Dit is inmiddels geregeld. Hoewel het proces van implementatie van het bestuurlijk akkoord gestart is, zien we nog weinig 
samenwerking en een gebrekkige verbinding tussen de betrokken partners. Hoewel de ZVH’n geen directe rol hebben in de re-integratie 
van (ex-)gedetineerden, spelen we wel een rol in de meest complexe casuïstiek op dit thema. Voor sluitende afspraken binnen de keten 
moet ook aandacht besteed worden aan de afspraken over de inzet van het ZVH in complexe casuïstiek.  
 

 
 

 
 

Advies aan stuurgroep 

o Agendeer dit onderwerp in de stuurgroep. Op deze manier kunnen we de andere (gemeentelijke) stuurgroepleden, ook gedurende het project, inspireren en laten 

profiteren van de kennis die we in de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught opdoen.  

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt dit advies over.  

 

 

Actie ZVH 

✓ Het ZVH wil vanuit haar eigen visie en expertise meedenken over de implementatie van het bestuurlijk akkoord.  

 

Advies aan stuurgroep 

o Spreek uit dat het wenselijk is dat de ZVH’n in de regio Oost-Brabant betrokken worden bij de implementatie van het bestuurlijk akkoord.   

o Zorg voor periodieke verbinding met de PI’s op dit onderwerp. Agendeer dit onderwerp jaarlijks in een stuurgroepvergadering en nodig hiervoor de PI’s uit. 
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Pilot ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg 
De pilot ketenveldnorm wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. Het idee is om de pilot te reguleren en de aanmeld- en inclusietaken bij 
het ZVH te beleggen. Bijvangst van de pilotfase is een verbeterde samenwerking tussen partners. Een kritieke slagingsfactor na de 
pilotfase is de mate van bestuurlijk commitment bij de verantwoordelijke gremia. 
 

 
 

 
 
Forensische zorg 
In veel casuïstiek speelt forensische zorg een rol, met name in de casuïstiek inzake de ketenveldnorm. Het opschalen van reguliere zorg 
naar forensische zorg verloopt niet vlekkeloos. Vaak is er sprake van plaatsingsproblematiek. Hierdoor blijven mensen in reguliere zorg, 
die niet toereikend is. Het komt echter ook voor dat niet uitbehandelde mensen door deze plaatsingsproblemen weer in de samenleving 
komen. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee.  
 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep vindt het wenselijk dat het ZVH betrokken wordt bij de implementatie van het bestuurlijk akkoord. Voor sluitende afspraken binnen de keten moet 

namelijk ook aandacht besteed worden aan de afspraken over de inzet van het ZVH in complexe casuïstiek. Reclassering Nederland brengt dit punt in bij de 

werkgroep die zich met de implementatie bezighoudt.  

 

 

Advies aan stuurgroep 

o Committeer u blijvend aan dit onderwerp in uw rol als strategisch regisseur van het ZVH en zorg vanuit deze rol voor een goede verbinding met de programmaraad 

zorg en veiligheid, zodat deze interventie, en de rol van het ZVH hierbij, van toegevoegde waarde blijft. 

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep neemt dit advies over.  

➢  
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Bestuurlijke maatregelen 
Het wel of niet opleggen van een bestuurlijke maatregel is een individuele keuze van gemeenten, maar we zien dat er in vergelijkbare 
situaties verschillend geacteerd wordt. Sommige gemeenten grijpen in casuïstiek snel naar hun bestuurlijk instrumentarium, terwijl 
andere gemeenten vinden dat het strafrecht aan zet is. Naar onze mening is er bij een aantal partners (waaronder gemeenten zelf) 
onvoldoende zicht op de mogelijkheden die een bestuurlijke maatregel in een concrete casus kan bieden. Voorbeelden van dergelijke 
bestuurlijke maatregelen zijn het gebiedsverbod, groepsverbod en cameratoezicht.  
 

 

Actie ZVH 

✓ De banden met de forensische zorg aanhalen, zodat we goede en korte lijnen hebben met de instellingen.  

✓ Betrekken van het NIFP (op expertise) in casuïstiek.  

✓ Signalen over plaatsingsproblematiek in de forensische zorg worden aan het ministerie van J&V kenbaar gemaakt.  

 

Advies aan stuurgroep 

o Committeer je als zorg- en veiligheidspartners en gemeenten aan het uitgangspunt dat in voorkomende gevallen, het plaatsingsprobleem niet mag leiden tot het op 

straat zetten van een persoon. Werk met elkaar een scenario uit om een zo goed mogelijke overbruggingsperiode in te gaan, waarbij iedereen meer doet dan eigenlijk 

normaal is. 

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De manager kan, wanneer de veiligheidsrisico’s in casuïstiek te groot worden, stuurgroepleden benaderen om te helpen de casus vlot te trekken.  

➢  

 

 

Actie ZVH 

✓ We onderzoeken de mogelijkheid om dit thema te agenderen tijdens een van de verdiepingsbijeenkomsten, om hiermee kennis over de mogelijkheden van 

bestuurlijke maatregelen in zorg- en veiligheidscasuïstiek met elkaar te kunnen delen.  
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Overgang van WMO16 naar WLZ17 
Een warme overdracht van een persoon met een WMO-indicatie naar een WLZ-indicatie ontbreekt op dit moment. Op het moment dat er 
een WLZ-indicatie is, stopt de ondersteuning vanuit de WMO. Vooral de ‘oude’ WMO-aanbieder, moet buiten haar boekje werken om 
deze overdracht soepel te laten verlopen. Doet zij dit niet, dan valt deze persoon tussen wal en schip, waardoor er een onveilige situatie 
voor de persoon of zijn omgeving ontstaat.  
 
Dit komt bijvoorbeeld voor in situaties waarin de WMO-indicatie beëindigd is en de WLZ-indicatie is toegewezen, maar er nog geen bed 
beschikbaar is. We vragen de WMO-aanbieder dan om ondersteuning te blijven bieden totdat het ‘WLZ-bed’ er is en daarnaast vragen we 
de WMO-aanbieder om de overdacht naar de WLZ-aanbieder goed te regelen. Een WMO-aanbieder geeft in een concrete casus aan zelf 
‘ver buiten haar boekje te zijn gegaan’ om de cliënt niet te laten vallen. De WMO-aanbieder krijgt voor de doorlopende werkzaamheden 
niet betaald. In dit voorbeeld heeft deze aanbieder hierdoor meer dan 40 uur ‘om niet’ gewerkt. Niet elke aanbieder is in staat om dit te 
doen.   
 

 
                                                        
16 Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
17 Wet Langdurige Zorg. 

Advies aan stuurgroep 

o Zorg ervoor dat uw organisatie op de hoogte is van de mogelijkheden die het bestuursrecht biedt in de aanpak van zorg- en veiligheidsproblematiek. 

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ De stuurgroep onderschrijft het idee om dit thema te agenderen tijdens een van de verdiepingsbijeenkomsten, om hiermee kennis over de mogelijkheden van 

bestuurlijke maatregelen in zorg- en veiligheidscasuïstiek met elkaar te kunnen delen. 

 

 

Taak ZVH 

✓ In concrete casuïstiek blijven we de partners stimuleren en motiveren om, in het belang van de betrokkene en diens omgeving, deze ‘systeemgaten’ dicht te lopen.  

 



Pagina 32 van 33 
Jaarverslag 2020 

 

 
 

 
 
Lange wachttijden hulpverlening 

De wachttijden bij diverse instellingen zorgen ervoor dat hulpverlening te laat op gang komt, waardoor schadelijke situaties voor 
betrokkene en diens omgeving te lang in stand blijven of escaleren. Dit probleem is breed bekend, maar verdient het toch om ook hier 
opgenomen te worden. Bijkomend risico is dat cliënten, maar ook partners, op voorhand het vertrouwen in de hulpverlening verliezen 
en de hulpvraag uitblijft of de hulpverleningspartner niet betrokken wordt. Bovendien leiden de wachtlijsten soms tot blijvende 
openbare orde problematiek, waardoor de samenleving onnodig lang last ervaart.  
 

 
 

 
 

Advies aan stuurgroep 

o Agendeer dit onderwerp op de juiste overlegtafel(s) om deze lacune in het (inkoop)systeem duurzaam op te lossen.  

 

 

Reactie stuurgroep 

➢ Dit onderwerp is passend om te bespreken in het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken Meierij en het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg WMO 

Brabant-Noordoost-Oost. 

➢  

 

 

Taak ZVH 

✓ In concrete casuïstiek blijven we ons inzetten om, samen met partners, naar alternatieven te zoeken indien wachtlijsten vooruitgang belemmeren.  

Advies aan stuurgroep 

o Blijf ervoor waken dat lange wachttijden niet ‘het nieuwe normaal’ worden. Kaart dit probleem aan, daar waar de doorzettingsmacht zit om het op te lossen. 
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Reactie stuurgroep 

➢ Bekijk of je dit punt ook in de stuurgroep zorg en veiligheid kunt bespreken, als blijkt dat doorzettingsmacht op andere overlegtafels ontbreekt.  

➢  
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Figuur 1: Beknopt overzicht behandelde casuistiek in het ZVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figuur 3: Casuistiek procesregie per convenantpartner 

   

Figuur 2: Casuistiek procesregie binnen gemeentegrens 

Soort casuïstiek   2020 2019 

Procesregie totaal 119 119 

                       -Aangemeld in hetzelfde jaar 59 79 

                       -Doorlopend uit jaar ervoor 60 40 

Adviezen 165 135 

Ketenveldnorm 10 5 

Totaal 294 259 

Aanmeldende partner 2020 2019 

Gemeente nazorg ex-gedetineerden 5 5 

Gemeente Sociaal Domein 27 26 

Gemeente Veiligheid 33 33 

GGD Hart voor Brabant 1 0 

GGZ Oost-Brabant 3 2 

Jeugdbescherming Brabant reclassering 0 0 

Jeugdbescherming Brabant zorg 1 1 

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET -Jb) 1 2 

Lokale Driehoek 2 0 

Novadic-Kentron Verslavingsreclassering 2 2 

Novadic-Kentron Verslavingszorg 1 2 

Ons Welzijn 2 0 

Openbaar Ministerie 2 3 

PI Grave 0 0 

PI Vught 1 1 

Politie 23 28 

Raad voor de Kinderbescherming 0 0 

Reclassering Nederland 3 1 

Reinier van Arkel 1 3 

Sociom 0 0 

Veilig Thuis 7 9 

WSG Jeugdbescherming 4 1 

WSG Jeugdreclassering 0 0 

Totaal 119 119 

In gemeente 2020 2019 

Bernheze 10 10 

Boekel 1 1 

Boxmeer 7 6 

Boxtel 5 5 

Cuijk 2 3 

Grave 2 1 

Haaren 0 0 

Landerd 3 2 

Meierijstad 19 10 

Mill en Sint Hubert 3 2 

Oss 19 24 

‘s-Hertogenbosch 27 40 

Sint Anthonis 0 1 

Sint-Michielsgestel 5 2 

Uden 12 8 

Vught 4 4 

Totaal 119 119 
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Figuur 4: Betrokkenheid (%) per convenantpartner in casuistiek procesregie 
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Figuur 5: Hoofdproblematiek veiligheid bij procesregie                                        Figuur 6: Hoofdproblematiek zorg bij procesregie 
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Figuur 7: Adviezen binnen gemeentegrens 

 

 
 
 
 

Figuur 9: Adviezen kortdurend/uitgebreid  

  

  

  

Figuur 10: Inhoud adviezen in %  

In gemeente 2020 2019 
Bernheze 5 3 
Boekel 3 0 
Boxmeer 7 7 
Boxtel 5 8 
Cuijk 5 2 
Grave 4 2 
Haaren 0 2 
‘s-Hertogenbosch 72 44 
Landerd 1 2 
Meierijstad 13 14 
Mill en Sint Hubert 3 2 
Oss 14 20 
Sint Anthonis 1 0 
Sint-Michielsgestel 1 5 
Uden 9 11 
Vught 11 3 
Gemeente buiten werkgebied 11 10 

Totaal 165 135 

Aanmelder 2020 2019 

Gemeente nazorg ex-gedetineerden 4 4 

Gemeente Sociaal Domein 26 34 

Gemeente Veiligheid 13 14 

GGD Hart voor Brabant 5 4 

GGZ Oost-Brabant 3 3 

Jeugdbescherming Brabant reclassering 1 0 

Jeugdbescherming Brabant zorg 3 3 

Novadic-Kentron verslavingsreclassering 4 6 

Novadic-Kentron verslavingszorg 4 3 

Ons Welzijn 5 5 

Openbaar Ministerie 3 0 

PI Vught 2 4 

PI Grave 0 0 

Politie 19 13 

Raad voor de Kinderbescherming 1 1 

Reclassering Nederland 6 2 

Reinier van Arkel 9 3 

Sociom 1 0 

Veilig Thuis 17 9 

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb) 0 1 

WSG Jeugdreclassering 0 1 

WSG Jeugdbescherming 2 2 

Andere netwerkpartners 37 23 

Totaal 165 135 

Figuur 8: Adviezen per convenantpartner     

Soort advies 2020 2019 

Kortdurend advies 134 113 

Uitgebreid advies 31 22 

Totaal 165 135 

Inhoud advies Procentueel 

Benutten voorliggend veld 44% 

Verbinden partners  40% 

Betrekken expertise andere partner 13% 

Advies ketenveldnorm 2% 

Advies Wvggz 1% 
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Figuur 11: Hoofdproblematiek veiligheid bij adviezen       Figuur 12: Hoofdproblematiek zorg bij adviezen 
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Betrokkene uit gemeente Aanmeldende organisatie Geïncludeerd? 

‘s-Hertogenbosch Reinier van Arkel Ja 

‘s-Hertogenbosch Gemeente Nee 

‘s-Hertogenbosch Gemeente Ja 

‘s-Hertogenbosch Reinier van Arkel Ja 

Oss Gemeente Ja 

Oss GGZ Oost-Brabant Ja 

Oss Novadic-Kentron Nee 

Meierijstad GGZ Oost-Brabant Ja 

Meierijstad GGZ Oost-Brabant Ja 

Meierijstad Cello Nee 
Figuur 13: Behandelde casuïstiek ketenveldnorm  

 

 


