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Historie

Achtergrond

• Programma Jeugd Terecht 2003 – 2006

• Voorkomen van eerste delicten

• Verminderen van recidive

• Snellere doorlooptijden (Kalsbeeknorm)

+

• Behoefte aan meer samenhang tussen zorg en straf  en de behoefte om 

sneller en effectiever te reageren.

Hoe?

• Ketensamenwerking

Doelstelling

• Landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen



Wat is een Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal

samenwerkingsverband tussen verschillende

veiligheidspartners gericht op een integrale,

probleemgeoriënteerde aanpak ter bevordering van

de objectieve en subjectieve sociale veiligheid.



Algemene Doelstellingen

� Verminderen recidive en meer kansen voor individu;

� Criminaliteit en overlast (door jeugdigen en volwassenen) 

verminderen;

� Efficiënter en effectiever werken.



De convenantpartners

� Gemeente(n)

� Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Den Haag

� Politie Hollands Midden

� Bureau Jeugdzorg

� Reclassering Nederland

� Palier BV

� HALT Hollands Midden Haaglanden

� Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

� Raad voor de Kinderbescherming regio Haaglanden Zuid-Holland Noord

� Penitentiaire Inrichting Haaglanden

� Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

� CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

� Zorgnetwerk

NB: afspraken zijn vastgelegd in een convenant (convenant maakt meer 
informatie uitwisseling mogelijk tussen de partners)



Thema’s

� Jeugdige overlastgevenden en criminelen;

� Ex-gedetineerden (18- en volwassenen);

� Veelplegers (18- en volwassenen);



Belangrijkste randvoorwaarden

• Regelmatige aanwezigheid van alle deelnemende partners in het 
veiligheidshuis, ook naast de vaste overlegmomenten;

• Deelnemers in het veiligheidshuis zijn flexibel en kunnen als dat 
nodig is extra capaciteit leveren;

• Medewerkers in het veiligheidshuis hebben ruime ervaring in het 
werkveld dat zij vertegenwoordigen en kennen hun eigen organisatie 
goed.;

• Medewerkers in het veiligheidshuis hebben mandaat om voor hun 
organisatie bindende afspraken te maken, binnen de geldende 
kaders van hun organisatie;

• Het werken met één gezamenlijk informatiesysteem. 



Sturing op de ketens

Elke partner in het Veiligheidshuis behoudt zijn eigen

verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

• Sturing op zorgketen

De sturing op de zorgketen in het veiligheidshuis gebeurt door de 
portefeuillehouder zorg (Welzijn, jeugd). 

• Sturing op justitiële keten

De verantwoordelijkheid voor de aansturing van de justitiële ketenpartners 
berust bij het OM en gebeurt via het Arrondissementaal Justitieel Beraad 
(AJB). 

• Sturing op veiligheidsketen

De raad stuurt op de doelstellingen voor het programma Veiligheid die 
jaarlijks in de programmabegroting worden vastgelegd. 



Meerwaarde Veiligheidshuis

� Informatie knooppunt

� Korte lijnen 

� Eenduidige integrale aanpak

� Samenwerken levert meer op dan één organisatie zelf 
kan bereiken

� Snelheid, effectiviteit en efficiency 

� Professionaliteit. De onderwerpen zijn core-business
voor veiligheidshuizen i.t.t. gemeenten.



De casuïstiek overleggen

Gemeentelijke overleggen:

� Briefing

� Jeugd veiligheidsoverleg

� Lokaal veelplegers overleg

� Nazorg overleg ex-gedetineerden

� Groepsaanpak

Justitiële overleggen

� Justitieel casusoverleg

� Netwerk- en trajectberaad



Briefing

Doel:

� Signalering

� Verwijzing

� Afstemming andere (zorg)netwerken

Deelnemers

� De convenantpartners

Inbrengers

� Alle professionals in jeugdketen en justitieketen.



Jeugd Veiligheids Overleg

Doelgroep sub 1: aanmeldingen zonder justitiële titel

Deelnemers: Bureau Jeugdzorg / Jeugdpreventie Team, Raad voor de 

Kinderbescherming, Gemeente(n), Jongerenwerk, 

Bureau HALT, GGD Hollands Midden, Politie en Leerplicht.

Doelgroep sub 2: tot 18 jaar met een reclasseringsmaatregel

Deelnemers: Bureau Jeugdzorg / Jeugdpreventie Team, Raad voor de 

Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Gemeente(n),

GGD Hollands Midden,Politie en Leerplicht.

Doelgroep sub 3: 18 – 23 jaar met een reclasseringsmaatregel

Deelnemers: Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, 

Openbaar Ministerie, Gemeente(n), GGD Hollands 

Midden, Politie en Leerplicht.



Lokaal (Regionaal) Casus Overleg

Doelgroep: Stelselmatige daders (veelplegers)

Deelnemers: Reclassering Nederland, Palier, Gemeente(n) 

GGD, Openbaar Ministerie en Politie.



Overleg Nazorg ex-gedetineerden

Doelgroep: uitstromende gedetineerden

Deelnemers: Reclassering Nederland, Palier, Gemeente(n)

Politie, GGD en de P.I.’s (penitentiaire inrichtingen).



Afstemming zorgnetwerken (CJG)

MELDERS CJG Professionele instellingen (zorg en veiligheid)

VEILIGHEIDSHUIS REGIONAAL MELDPUNT ZORG- EN OVERLAST

JCO Netwerk- en 

Trajectberaad

JVO LCO NAZORG EX 

GEDETINEERDEN

GROEPSAANPAK Toeleidingsteam Persoons

gebonden 

aanpak

Steunpunt 

Huiselijk geweld

Multi problem

gezinnen

justitie ov erleggen gemeentelijke overleggen Lokaal Regionaal  Regionaal Regionaal



Sturing

� Ketenprocessen (primaire proces/operationeel)

- ketencoördinatoren 

� Regiekamer (tactisch)

- manager Veiligheidshuis

� Stuurgroep (beleid/strategisch)

- Gemeenten/districtscollege



Privacy

� Melding College Bescherming Persoonsgegevens

� Privacy convenanten

� Inachtneming wettelijke regelingen/voorschriften



Meerwaarde Veiligheidshuizen

� Informatie knooppunt

� Korte lijnen 

� Eenduidige integrale aanpak

� Samenwerken levert meer op dan één organisatie zelf 
kan bereiken

� Snelheid, effectiviteit en efficiency 

� Professionaliteit. De onderwerpen zijn core-business
voor veiligheidshuizen i.t.t. gemeenten



Wat levert het op

� Zie ook de meerwaarde (vorige sheet)
� deelname aan bestaande ketenoverleggen
� escalatiemodel bij vastlopende casus (wat lokaal kan doen we lokaal, anders opschalen in 

veiligheidshuis)
� aansluiten bij nieuwe en actuele (regionale) ontwikkelingen (bijvb: aanpak roofovervallen)
� bundeling van kennis
� betere aansluiting zorg- straf- en veiligheidsketen
� Veiliger maken van Leiderdorp – raakvlakken met de door de raadvastgestelde prioriteiten in het

Integraal Veiligheidsbeleid van Leiderdorp, b.v:

- Overlast door jeugd = thema jeugd 

- Terugdrinken woninginbraken = thema veelplegers

- Nazorg ex-gedetineerden = in feite preventie doordat zij worden gescreend en geholpen op vijf 
leefgebieden (ID-bwijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden, zorg) voordat zij in de 
maatschappij terugkomen wat de werking van recidivegedrag (waar deze groep een groot aandeel 
voor haar rekening in neemt) terugbrengt i.c. voorkomen wordt! 

Het veiligheidshuis is een belangrijk instrument om de gestelde doelen in het Integrale 
Veiligheidsbeleid van Leiderdorp te kunnen bereiken.



Casus

1. Casus Priscilla

2. Casus Aad



Financieringsmodel

Verdeelsleutel (zie bijlage)

� Leiden uitgangspunt

� Flexibele kosten naar rato – kosten 

casuïstiek;

� Vaste kosten naar rato – tbv coördinatie en 

inrichting Veiligheidshuis;



Ontwikkelingen 2011

1. Door ontwikkelen bestaande overleggen

2. Aansluiting zorg netwerken

3. Uitbreiding doelgroepen

• Actuele meldingen

• Huiselijk geweld

• Leerplicht

4. Uitbreiding aanpak (van persoonsgebonden, naar gebiedsgebonden 

naar systeemgebonden)

5. Regionalisering


