veiligheidshuis

nog

Om te voorkomen dat het
(verder) uit de hand loopt
Gemeenten krijgen soms te maken met
ingewikkelde situaties.
De problematiek rondom een persoon,
een gezin of een groep is dan zo
complex dat een integrale aanpak van
politie, OM en (jeugd)zorg gewenst is.
In zo’n geval kunt u terecht
bij een Veiligheidshuis.
Uw gemeente valt onder de regio
Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

Een Veiligheidshuis, wat is dat?
Een Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-,
zorg- en gemeentelijke partners. Onder eenduidige regie
pakken wij complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte
problematiek aan om ernstige overlast en criminaliteit te
bestrijden. In de praktijk richten veel Veiligheidshuizen zich
op jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, veelplegers en
de nazorg voor (ex-)gedetineerden. Hierbij ligt de focus
niet alleen op overtreders van de wet, maar ook op individuen
en groepen waarvoor een groot risico bestaat dat zij in
de toekomst zullen afglijden richting crimineel en ernstig
overlastgevend gedrag.

Wat is de meerwaarde?

In april komt de casus van Peter (17)

De aanpak van een Veiligheidshuis overstijgt de eigen mogelijkheden
van de afzonderlijke partners. Zij buigen zich bijvoorbeeld samen
over een casus die te maken heeft met een strafbaar feit, verslaving
én opvoedingsproblemen. Dankzij deze integrale aanpak wordt
voorkomen dat partnerorganisaties allemaal slechts een deel van de
problemen aanpakken of langs elkaar heen werken. Doordat de hulp
snel en efficiënt tot stand komt, loopt de situatie niet (verder) uit de
hand.

binnen in de Veiligheidskamer. De

Hoe werkt het?
De gemeente of een partner uit justitie of zorg kan een complex
probleem inbrengen. Dit probleem wordt geanalyseerd en er wordt
een casemanager aangesteld. Deze zorgt voor een plan van aanpak,
stemt de hulp op elkaar af en houdt toezicht op de voortgang en de
resultaten.

Landelijk netwerk
In alle Nederlandse veiligheidsregio’s zijn Veiligheidshuizen.
Welke partners in een Veiligheidshuis participeren, verschilt per
regio. De volgende organisaties zijn in alle Veiligheidshuizen
vertegenwoordigd: gemeenten, politie, openbaar ministerie, Raad
voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties en (jeugd)
zorgorganisaties. Meer landelijke informatie vindt u op
www.veiligheidshuizen.nl.

Samen zijn we
SLIMMER & STERKER
Onder welk Veiligheidshuis valt uw
gemeente?
In regio Noord- en Oost-Gelderland kennen we het Veiligheidshuis NOG.
Het is onderverdeeld in vier Kamers die allemaal een aantal gemeenten
bedienen:
Veiligheidskamer Achterhoek (Doetinchem e.o.)
Veiligheidskamer Apeldoorn (Apeldoorn, Epe, Heerde e.o.)
Veiligheidskamer IJsselstreek (Zutphen e.o.)
Veiligheidskamer Noordwest Veluwe (Harderwijk e.o.)

•
•
•
•

In totaal vallen er 22 gemeenten onder het Veiligheidshuis NOG. De
organisatie kent – naar ieders tevredenheid – een virtuele wijze van
werken. De uitvoering vindt plaats in de vier Veiligheidskamers die
worden bestuurd vanuit een centrale regiekamer.
Meer informatie over de indeling van uw gemeente vindt u op
www.veiligheidshuisnog.nl.
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politie heeft een zorgmelding gedaan
wegens drugsgebruik. Daarnaast loopt er
een proces verbaal leerplicht tegen Peter
in verband met schoolverzuim. Vrijwillige
jeugdhulpverlening wordt gestart en
volgens de ouders gaat het daarna beter
met Peter. Hij zou niet meer gebruiken.
Helaas is de verbetering van korte duur.
In juni wordt Peter opgepakt vanwege
vernieling en diefstal. In het casusoverleg
bespreken we Peter opnieuw. We
bekijken wat voor een opleiding hij na
de zomervakantie kan gaan doen. Verder
slagen we erin om de leerplichtzaak en
de beide strafzaken samen te voegen op
één zitting. Uitkomst van deze zitting:
Peter krijgt voor diefstal en vernieling een
voorwaardelijke werkstraf en voor het
schoolverzuim een leerstraf gericht op
middelengebruik.
De maanden daarna houden we nauwlettend in de gaten of de vrijwillige
hulpverlening naar wens verloopt en of
Peter zijn leerstraf naar behoren vervult.
Vervolgens zetten we de casus opnieuw
op de agenda. We bespreken of er andere
interventies nodig zijn om recidive te
voorkomen. Gelukkig lijkt dat niet het
geval. Het gaat goed met Peter. Zijn straf
zit er inmiddels op en hij volgt (tot nu toe
met succes!) een nieuwe opleiding.

In ons Veiligheidshuis kennen we

Denken in mogelijkheden

meneer X al jaren. Hij is een veelpleger

In ons Veiligheidshuis verwerken we complexe, individuele casuïstiek
via de persoonsgerichte aanpak in de context van gezin, groep of buurt.
We werken volgens het principe ‘vastpakken en niet meer loslaten’.
Om een goed resultaat te bereiken, is het soms noodzakelijk om
buiten de bestaande kaders te denken. Denken in mogelijkheden vergt
creativiteit, zeker als het gaat om het creëren van oplossingen op het
snijvlak van straf en behandeling. Daarbij maken we soms gebruik van
informatie waarover bijvoorbeeld leerplichtambtenaren en sociale
wijkteams beschikken. Of we maken gegevens van aangehouden
jeugdigen kenbaar aan de burgemeester en onderzoeken hoe we de
werkprocessen van justitie, politie en het Veiligheidshuis optimaal
kunnen verbinden. Dit gebeurt allemaal met als doel de complexe
problemen op te lossen.
Naast de verwerking van individuele casuïstiek ondersteunt het
Veiligheidshuis NOG gemeenten ook door expertise te delen bij de
lokale aanpak van veiligheidsvraagstukken. Dit doen we onder meer
met (tijdelijke) veldtafels en ondersteuning van lokale zorgnetwerken.

die er niet voor terugdeinst om zijn
partner te mishandelen. Zij is de moeder
van zijn kinderen. Hoewel het gaat om
ernstig geweld, wil ze geen aangifte
tegen hem doen. Uiteindelijk verdwijnt
meneer X vanwege een overval toch
achter de tralies. Zijn partner beëindigt
de relatie. De boodschap komt niet aan.
Meneer X vertelt de reclassering dat hij
van plan is om na zijn vrijlating gewoon
weer bij haar terug te keren. Wij proberen
de vrouw te bewegen om te vertrekken
uit de gemeente. Dat vindt zij een te
grote stap. Vervolgens sturen we haar
een brief. We schrijven haar dat we de
veiligheid van de kinderen niet langer
kunnen waarborgen. Als ze niet verhuist,
zal jeugdzorg een onderzoek starten naar
ondertoezichtstelling van de kinderen. Na
een gesprek met ons besluit de vrouw toch
te vertrekken. We regelen voor haar en de
kinderen een plekje bij de vrouwenopvang.

Verantwoordelijkheid
Wij zijn primair coördinator. Als er in de regio sprake is van complexe
veiligheidsproblematiek zorgen wij voor aansluiting van de
justitieketen op lokale zorg- en welzijnsnetwerken en de (boven)
regionale zorgaanbieders. Daarbij behouden alle partners wel hun
eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

Op dit moment begeleiden we haar bij de
resocialisatie in een eigen woning.
We bieden meneer X ook hulp aan. Er
wordt een zorgplan opgesteld en hij krijgt
een plek bij de 24-uurs opvang. Het helpt
allemaal niet veel. Aanvankelijk lijkt hij
gemotiveerd, maar al na een paar weken
gaat hij opnieuw de fout in.
Het succes van deze casus zit hem dan
ook (nog) niet in de dader, maar in het
slachtoffer. Deze vrouw had in haar
leven al veel vaker te maken gehad met
gewelddadige relaties. Telkens nam ze
zich voor te stoppen, maar op de een of
andere manier zette ze nooit door. Ditmaal
lukte het wel. Dankzij een combinatie van
zorg voor haar kinderen, de druk die wij op
haar uitoefenden en hulp bij praktische
zaken is ze erin geslaagd een nieuwe start
te maken.
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Wilt u meer weten of stelt u prijs op een mondelinge toelichting door
een van onze medewerkers in uw gemeente? Neem dan gerust contact
met ons op.
Andersom weten wij uw gemeente ook te vinden. Als wij van partners
signalen opvangen waaruit blijkt dat wij iets voor u kunnen betekenen,
zullen wij contact zoeken met uw gemeente of burgemeester.
Veiligheidshuis NOG
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
055-548 30 03

info@veiligheidshuisnog.nl www.veiligheidshuisnog.nl
NB Veiligheidshuis NOG was voorheen NOG Veiligerhuis.
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Meer informatie?

