


Veiligheidshuis 

Bekendheid met ‘Veiligheidshuis’? 



Gemeenten 

• Afdeling Veiligheid 

• Afdeling Welzijn 

• Afdeling Sociale zaken 

• Afdeling Jeugd 



Partners 

15 partnerorganisaties o.a.; 

• Maatschappelijk werk 

• Welzijnswerk 

• (verslavings) Reclassering 

• Woningcorporaties 

• GGZ 

• Politie 

• Penitentiare instellingen 

• Raad voor de Kinderbescherming 

• Bureau Jeugdzorg 

• Halt 

• OM 



Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch e.o. 

• Gestart in 2005 (‘s-Hertogenbosch) en vanaf 2010 (‘s-Hertogenbosch e.o.)  

 

• Geen instituut, maar netwerk met samenwerkende partners 

 

• Regie door OM en gemeente(n) 

 

• Voorkomen en / of terugdringen ernstige overlast en criminaliteit 

 

• Combinatie van straf en zorg (strafrechtelijke aanpak als stok achter deur) 

 

• Geen doorzettingsmacht 



Doelstellingen 

 Criminaliteit reduceren & voorkomen 

 

 Overlast terugdringen 

 

 Recidive verminderen 

 

 Samenwerking in de keten bevorderen, regie voeren 

 

 Gezamenlijk tot interventies komen ipv iedere organisatie 

afzonderlijk 



Relevante ontwikkelingen 

• Reguliere ketensamenwerking is voldoende ondersteund en tot stand gekomen; dus 
herijking meerwaarde samenwerkingsverband en werkwijze 

 

• Professionalisering informatievoorziening 2012  

 

• Landelijk Kader VeiligHeidsHuizen 

 

• Toenemende verantwoordelijkheid voor gemeenten op iv gebied 
– Regierol van OM en gemeente naar alleen gemeenten (per 1 januari 2013) 

 

• Nieuwe manieren van werken (ZSM, SHG, etc) 

 

• Transities jeugd & zorg en welzijn 
– Versterkte ontwikkeling lokale netwerken (1e lijn) 

 



Veiligheidshuis ‘s-Hertogenbosch e.o. was 

• Samenwerkingsverband, zonder doorzettingsmacht 

 

• Voorkomen en / of terugdringen ernstige overlast en criminaliteit 

 

• Ondersteuning ketenoverleggen en samenwerking tussen zorg & 
strafpartners op thema’s: 

– Huiselijk geweld 

– Risicojeugd 

– Veelplegers 

– Zorg na detentie 

 

• Instroom zaken voornamelijk justitieel bepaald 

 

• Combinatie van straf en zorg (strafrechtelijke aanpak als stok achter deur) 

 

 



Veiligheidshuis nu 

• Samenwerkingsverband, zonder doorzettingsmacht, maar…. 

 

• Regie gemeenten 

 

• Voorkomen en / of terugdringen ernstige overlast en criminaliteit 

 

• Ondersteuning partners bij aanpak complexe casuïstiek  

 

• Combinatie van straf, bestuurs- en civielrecht met zorg  
(drang&dwang als stok achter de deur) 

 



Ervaringen nieuwe werkwijze 

 

• Aanmelding (proces) essentieel voor gehele uitwerking casus 
– Probleemhouder vs aanmelder 

 

 

• Privacyregeling verwordt tot interventie en leidt tot samenwerking 
– Transparantie en openheid naar cliënt en professionals onder elkaar 

– Verantwoordelijkheid nemen 

– Professionaliteit 

– Positioneert & Legitimeert 
 

• Ingrediënten procesregie 
– Noodzaak inhoudelijke regie 

– Perspectief biedend ipv incident gedreven 

– Van persoonsgericht naar systeemgericht: een gezin, een plan, een regisseur! 

– Durf en lef! 

– Erkenning & vertrouwen 
 

• Van afstemming tussen naar verbinding van de ketens  

 
 

 
 

 

 

 



Procesregie 

   

   Aanpak op proces 

 

 

 

 leidt tot inzicht in knelpunten eerdere aanpakken en samenwerking  

 

 

 

   

  is middel om doelstelling te behalen op inhoud 

 

 

 
 

   leidt tot aanpak inhoud door partners 
 

 

 

 



Organisatie Veiligheidshuis 

• Breed Strategisch Beraad (stuurgroep) 

 

Team Veiligheidshuis: 

• Ketenmanagement: Manager (1 FTE) + Secretaris (0,3 FTE) 

• Procesregiseur (1 FTE) 

• Team Informatievoorziening (2,7 FTE) 

 

• Veiligheidshuis voert niet zelf uit, maar ondersteunt de ketensamenwerking 

• Veiligheidshuis neemt regie op informatievoorziening tbv beeldvorming 
problematiek 

• Veiligheidshuis neemt procesregie, maar uitvoering blijft bij partners 

 

 



Toekomstige ontwikkelingen 

 

• Veiligheidshuis Oost-Brabant 

 

• Versterken gemeentelijke regierol (coordinatie vanuit lokale) 

 

• (expertise)centrum voor complexe problematiek? 
 

 
 

 
 

 

 

 


