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INTRODUCTIE VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

Het veiligheidshuis Midden-Limburg is een samenwer-

pende perspectieven van gemeenten versus de ‘straf-

kingsverband van zeven regiogemeenten, politie,

partners’ politie en Openbaar Ministerie op die

Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties en een

samenwerking. Ook is de inrichting van het lokale veld

groot aantal hulpverlenende en zorgorganisaties. Sa-

in de regio nog volop in ontwikkeling. Daarom is in 2016

men stellen ze zich ten doel om bij complexe problema-

in de Meerjarenkoers benoemd dat een keuze voor een

tiek te zorgen voor afstemming, informatieuitwisseling

breed (mét frequente screening van meldingen) of juist

en regie op een gezamenlijke aanpak. In die aanpak wor-

smal (alléén aanpak complexe casuïstiek) veiligheids-

den repressie, bestuurlijke interventies en zorg op el-

huis in 2016 niet gemaakt kan worden. Bestuurders van

kaar afgestemd. De zeven gemeenten in Midden-Lim-

de gemeenten kiezen er vooralsnog voor om de huidige

burg hebben dit doel in 2016 in de nieuwe

brede inrichting (dus inclusief de screening van meldin-

samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

gen) te handhaven.
Het veiligheidshuis Midden-Limburg staat de komende

TERM VEILIGHEIDSHUIS

jaren net als andere veiligheidshuizen voor de opdracht
om te zorgen dat de juiste verbindingen worden gelegd

Sinds jaar en dag verstaan professionals en bestuurders

tussen de kleinere schaal van gemeenten en de geogra-

die spreken over ‘het veiligheidshuis’ hieronder ver-

ﬁsch grotere niveaus van justitiepartners.

schillende dingen. Soms wordt gedoeld op alléén (het

PROCESREGIE TOP X

werk van) het veiligheidshuispersoneel (negen personen). Soms worden er ook de circa vijf tot tien personen
bijgerekend die onder het dak van het veiligheidshuis

De kern van het veiligheidshuis wordt gevormd door vijf

hun (ﬂex-)werkplek hebben. Maar er kan ook in brede

procesregisseurs die (gestuurd en gesteund door een

zin worden gedoeld op het regionale samenwerkings-

ketenmanager en administratief medewerkers) verant-

verband van 22 organisaties. De honderden professio-

woordelijk zijn voor een belangrijk deel van de op-

nals van deze organisaties maken, op het moment dat

dracht. Ze gaan voorop in de selectie en aanpak van

ze samenwerken aan selectie en aanpak van complexe

personen in de regio die voor de meeste overlast- en

casussen, alle deel uit van ‘het veiligheidshuis’.

criminaliteitsproblemen zorgen. In 2015 is ermee gestart om deze op de zogenaamde Top X te plaatsen. Als

DOORONTWIKKELING IN EEN COMPLEXE EN
VERANDERENDE OMGEVING

in triage is vastgesteld dat aan de criteria voor multicomplexe casuïstiek is voldaan worden deze geprioriteerde casussen 3 voorzien van procesregie door het

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelde in 2013,

veiligheidshuis.

samen met landelijke partners, in de beleidsnota Lan-

Na een voorzichtige start in de eerste helft van 2015

delijk Kader Veiligheidshuizen dat veiligheidshuizen

staat de teller aan het eind van dat jaar op 41 Top X ca-

zich (nog) meer dienen te gaan richten op complexe pro-

sussen. Het veiligheidshuis zorgt voor afstemming van

blematiek. Verder is sindsdien de verantwoordelijkheid

de aanpak samen met 180 professionals 4 van meer dan

voor sturing op veiligheidshuizen verlegd van Open-

50 organisaties. Dit doen ze met een persoonsgerichte

baar Ministerie naar gemeenten. Uit landelijk onder-

aanpak (PGA) met tevens aandacht voor het sociale (ge-

zoek in 2016 blijkt dat overal in Nederland het veilig-

zins)systeem. Professionals worden per casus bij elkaar

heidshuis de afgelopen jaren echt ‘iets van de

geroepen en een deel van de afstemming vindt plaats

gemeente’ is geworden. 2 Net als elders is ook in Mid-

in op maat georganiseerde ronde tafel overleggen,

den-Limburg sprake van toegenomen betrokkenheid

soms ook met de geprioriteerde personen zelf.
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van gemeentelijk bestuurders uit het sociaal domein.
Het samenwerkingsverband heeft in Midden-Limburg
te maken met veel verschillende ontwikkelingen bij
deelnemende partners. Die zijn van invloed op de inrichting van de samenwerking en leiden tot uiteenlo4

CRITERIA ‘MULTICOMPLEXE CASUÏSTIEK’:
a) er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar
verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; én
b) samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een eﬀectieve aanpak
te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze
problematiek eﬀectief aan te pakken; én
c) de problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale
leefomgeving of wordt verwacht dat te gaan hebben);of er is sprake van ernstige gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek,die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

ANDERE FUNCTIES
Naast procesregie Top X beoogt het veiligheidshuis de

verantwoordelijkheid om toe te zien op eﬀectieve

functie van informatieknooppunt in de regio Mid-

terugkeer in gemeenten in de regio Midden-Lim-

den-Limburg te vervullen. Verder heeft het veiligheids-

burg worden (vooral tijdens detentie) op diverse

huis de volgende functies:

leefgebieden acties uitgezet om de zorg na detentie

•

Procesregie aanpak (potentieel) criminele jeugd-

te borgen. Doel is om hiermee het recidive-risico te

groepen. Bij complexe problematiek met een combi-

verminderen;

natie van persoonsgerichte aanpak en in kaart bren-

•

gen van het netwerk;
•

Procesregie complexe casussen huiselijk geweld &
casussen THV (Tijdelijk Huisverbod);

Nazorg ex-gedetineerden. Vanuit de gemeentelijke

•

Consultfunctie: informatie en advies.

 Bron: Ministerie van V&J (2013). Landelijk kader Veiligheidshuizen; vóór
en dóór de partners. Den Haag.

 Bron: Rovers, B. & C. Hoogeveen (2016). Landelijk kader voor de veiligheidshuizen. Invoering, ontwikkelingen en knelpunten. WODC. Den Haag.

 Met deze term wordt aangegeven dat het gaat om problemen op veel ('multi') leefgebieden.

 Dit betreft alleen de 180 professionals met wie plenair in het veiligheidshuis afstemming werd georganiseerd in genoemde 41 Top X casussen.
Daarnaast zijn in deze casussen nog veel andere professionals betrokken
waarmee procesregisseurs tevens afstemmen.
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HET WERKPROCES 2015 IN CIJFERS VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

G

17% V&J

•

In totaal werden 1990 unieke casussen geagendeerd

•

in het veiligheidshuis.
•

Het grootste deel van de behandelde casussen is afkomstig uit Roermond (35%) en Weert (22%).

In totaal 86% van de behandelde casussen betreft

•

casuïstiek in de eigen regio.

Vergeleken met inwoneraantallen zijn de aantallen
besproken casussen uit kleinere regiogemeenten in
alle gevallen enigszins ondervertegenwoordigd.
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SELECTIE & ROUTERING VERSUS AANPAK:
AANTAL CASUSSEN PER WERKSOORT
Het veiligheidshuis richt zich enerzijds op selectie van ca-

worden behandeld. Hieronder is te zien hoe het totaal

suïstiek en het bepalen van de beste route (ook wel: rou-

aantal is verdeeld over Aanpak enerzijds en anderzijds de

tering) naar professionals van straf en zorg: dit zijn de

Selectie/routering. Vervolgens speciﬁceren we de aan-

werksoorten Screening en Triage. Anderzijds wordt tijd

tallen naar de vier werksoorten.

en energie gestoken in het bedenken, volgen en aanpassen van de aanpak: dit zijn de werksoorten Top X en Ove-

Op elke zes behandelde casussen hebben er vijf betrek-

rige casuïstiek. Er werden in 2015 1990 unieke casussen

king op selectie en routering. Bij één op de zes behandel-

behandeld. Ze komen in totaal 2311 keer terug als casus

de casussen wordt in het veiligheidshuis een aanpak

in één van deze vier werksoorten. Het verschil wordt ver-

vormgegeven en gevolgd.

oorzaakt doordat sommige in meer dan één werksoort

SELECTIE / ROUTERING

AANPAK

1936 (84%)

375 (16%)

Screening

Triage

Top X

Overige casuïstiek

1391 (72%)

545 (28%)

41 (11%)

334 (89%)

Bijna drie kwart (72%) van de selectiecasussen komt aan de orde in de
dagelijkse screening. De rest (28%) in het wekelijks triage overleg.

De meest complexe casuïstiek
wordt op de Top X geplaatst: in
2015 is dit 11% van het aantal casussen dat in het veiligheidshuis
een plan van aanpak krijgt. Bij bijna negen op elke tien casussen
die een aanpak krijgen in het veiligheidshuis gaat het om ‘overige
casuïstiek’.

HOE LANG WORDEN CASUSSEN GEVOLGD?
EN HOE VAAK KOMEN ZE TERUG IN OVERLEGGEN?
Sommige casussen worden eenmalig besproken en an-

nieuwe incidenten of delicten af of een casus terug-

deren keren terug op de agenda van het veiligheidshuis.

keert op de agenda. Per werksoort presenteren we de

Verder loopt ook de duur van de aanpak uiteen. Soms is

duur dat casussen onder de aandacht staan van het vei-

de periode dat een casus wordt gevolgd weloverwogen

ligheidshuis en ook de frequentie van bespreking.

en gepland zoals bij de aanpak van Top X en andere casussen. Maar bij de werksoorten screening en triage is
dit minder voorspelbaar. Daar hangt het veeleer van

10

TOP X

< 1 maand
duur

1 - 6 maanden
> 6 maanden
eenmalig
2 keer

frequentie
bespreken

3 t/m10 keer
> 10 keer
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

In 2015 zaten in totaal 41 casussen op enig moment in

De meeste casussen (44%) werden 3 tot 10 keer bespro-

de Top X aanpak. Personen die in de regio voor de mees-

ken; 39% van de Top X casussen werd meer dan 10 keer

te overlast- en criminaliteitsproblemen zorgen kunnen

besproken.

worden geselecteerd voor de Top X aanpak. Vooraf

We zien dat opgeteld 17% slechts één of twee keer ple-

wordt getoetst of is voldaan aan de criteria.

nair werd besproken.

OVERIGE CASUÏSTIEK
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Naast de Top X aanpak zijn er diverse andere problemen

De meeste casussen (61%) werden drie tot tien keer be-

die leiden tot een aanpak in het veiligheidshuis. In totaal

sproken; een vijfde deel (19%) stond meer dan 10 keer

nog eens 334 casussen werden in 2015 van een aanpak

op de agenda; 9% werd eenmalig besproken; en 12%

voorzien. Het gaat bij deze ‘overige casuïstiek’ om onder

stond in totaal twee keer op de agenda om de aanpak te

meer de aanpak van huiselijk geweld, jeugdgroepen,

bespreken.

drang en dwang-trajecten, intensief casemanagement
huisverbod en nazorg ex-gedetineerden. In een deel van
deze casussen (als sprake is van complexe poblematiek)
verzorgt het veiligheidshuis de procesregie. 5
 Op basis van de huidige registraties kan niet worden vastgesteld welk deel
het betreft.
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SCREENING
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In 2015 ging het om in totaal 1391 casussen in de scree-

De meeste casussen (58%) worden eenmalig bespro-

ning. Dagelijks worden met met Veilig Thuis, Bureau

ken; ongeveer een vijfde deel (18%) komt twee keer op

Jeugdzorg Limburg, het Centrum voor Jeugd en Gezin

de agenda; en eveneens ongeveer een vijfde (22%)

en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

staat drie tot tien keer op de agenda in het veiligheids-

de binnengekomen meldingen gescreend. Er wordt ge-

huis.; 2% worden vaker dan tien keer geagendeerd.

zamenlijk bepaald wat ermee gedaan moet worden, dus
welke route de betreﬀende casus dient te gaan.

TRIAGE
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Het gaat in 2015 om in totaal 545 casussen. De wekelijkse

De helft van de casussen op triage wordt eenmalig be-

triage wordt uitgevoerd met in totaal 12 partijen. Hier

handeld (52%); een kwart (23%) twee keer en eveneens

wordt onder meer bepaald of sprake is van complexe ca-

een kwart (23%) drie tot tien keer; 2% keert meer dan

suïstiek en kan een casus worden voorgedragen voor de

10 keer terug op de agenda.

Top X . Verder wordt de triage in 2015 gebruikt om te
6

bepalen welke aanpak of routing nodig is voor casussen.

 Overigens wordt dit in 2016 buiten de triage om georganiseerd.
12
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BEOORDELING DOOR PROFESSIONALS VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

We vroegen dit jaar 203 professionals betrokken bij de

Reclasseerders zijn het minst positief: gemiddeld ge-

selectie en aanpak van casuïstiek om een beoordeling

ven ze een 6.6. Professionals van het Openbaar Ministe-

te geven van uiteenlopende aspecten van het veilig-

rie scoren gemiddeld een vol punt hoger en geven de

heidshuis. De respons (51%) is relatief hoog: 104 perso-

hoogste beoordeling: 7.6. Op de voet gevolgd door vei-

nen vulden de vragenlijst in. Organisaties die samen het

ligheidshuis personeel (eveneens 7.6) en de GGZ (7.5).

samenwerkingsverband Veiligheidshuis Midden-Lim-

Over het geheel genomen loopt het gemiddeld rap-

burg vormen inclusief de zeven aangesloten regioge-

portcijfer uiteen van 4.5 tot 10.

meenten in het werkgebied zijn voldoende vertegen-

MEERWAARDE

woordigd. Dit levert een betrouwbare en evenwichtige
eerste meting op. Deze eerste meting geeft professionals en bestuurders een beeld van de stand van zaken

Gevraagd naar de meerwaarde van het veiligheidshuis

medio 2016. Vanaf de eerste vervolgmeting in 2017 is er

formuleren de meeste professionals deze meerwaarde

ook zicht op ontwikkelingen.

in termen van de mogelijkheden voor samenwerking

Het gaat hier per deﬁnitie om een zelfevaluatie. De pro-

tussen organisaties (39x). Daarnaast wordt de meer-

fessionals die om een beoordeling zijn gevraagd wer-

waarde benoemd in termen van de coördinerende rol

ken immers alle samen onder de vlag van het veilig-

van het veiligheidshuis en feit dat het veiligheidshuis

heidshuis. De mate van betrokkenheid bij het

een centraal platform functie vervult (36x). In totaal

veiligheidshuis verschilt hierbij. Enkelen werken op het

24x wordt de sturende rol van procesregisseurs als

veiligheidshuis (in deze meting zijn dat er 7) en de rest

meerwaarde genoemd.

is werkzaam bij één van de circa 15 organisaties, 7 ge-

Als alle aspecten waarop een rapportcijfer is gevraagd

meenten of 10 op-maat aanschuivende overige part-

worden vergeleken geven professionals de meeste

nerorganisaties. Alle werken ze dus voor organisaties

hoge cijfers voor de toegevoegde waarde van regie

die samen aan casussen werken onder de vlag van het

door het veiligheidshuis: 62% geeft een cijfer 8 of hoger

Veiligheidshuis Midden-Limburg.

hiervoor.

KWALITEIT ALGEMEEN

KWALITEIT SELECTIE

De ruim honderd professionals hebben het veiligheids-

Meerdere keren per week wordt in het veiligheidshuis

huis beoordeeld door onder meer 18 rapportcijfers te

’s ochtends in het screeningsoverleg van nieuwe mel-

geven voor 18 verschillende aspecten van het veilig-

dingen bepaald wat ermee gedaan moet worden.

heidshuis. Door deze cijfers te middelen ontstaat een

Rapportcijfer
screeningsoverleg

algemeen beoordelingscijfer voor het veiligheidshuis.

< 5.5

8%

Dit gemiddelde cijfer ligt op een 7.2. De cijfers die de
professionals geven zijn als volgt verdeeld:
Rapportcijfer
veiligheidshuis

< 5.5

4%
7.0

29%
7.0

65%

27%

5.5 - 7.0

5.5 - 7.0

67%
•

Professionals geven een 7.0 gemiddeld voor het
screeningsoverleg. Dit geldt zowel voor professionals van straf, zorg en gemeentezijde.

•

Bijna twee derde (65%) van de professionals is tevreden met de huidige organisatie en verloop van het
screeningsoverleg : cijfer 7.0 of hoger.

16

•

KWALITEIT PROCESREGIE

In vergelijking met de andere gemeten indicatoren
telt deze relatief het grootste aantal (35%: een der-

•

de) professionals die niet of niet helemaal tevreden

Gemiddeld geven professionals aan de procesregis-

zijn. Ze geven een onvoldoende of een cijfer lager

seurs een cijfer 7.4 voor de professionaliteit van de wij-

dan 7.0.

ze waarop procesregie wordt gevoerd.

Het belangrijkste verbeterpunt is de informatievoorziening voor het screeningsoverleg: een derde (33%)

Rapportcijfer
procesregie

van de respondenten geeft een zes of lager voor dit

< 5.5

4%

aspect van de screening. In totaal één op de zeven

5.5 - 7.0

16%

respondenten (13%) vindt dit aspect onvoldoende.
Enkele typerende opmerkingen van professionals over
het screeningsoverleg:
•

‘Prima coördinatie van de regisseur’

•

‘Ik heb het idee dat de aangeleverde informatie niet

79%
7.0

altijd volledig is. Voor mijn gevoel missen wij mutaties,
die wel in het Veiligheidshuis terecht hadden moeten
komen’
•
•

‘de afgesproken acties zijn vaak helder, niet altijd. Elke

Voor ‘professionaliteit van procesregisseurs van het vei-

partij is wel goed betrokken en actief’

ligheidshuis’ geeft 57% van de professionals een acht of

‘ …Casussen staan er vaak dubbel in, informatie over

hoger. Het is daarmee één van de hoogst scorende as-

kinderen in een gezin, hun naam en hun geboortdatum

pecten.

ontbreken vaak. Daardoor ben je samen lang bezig met

•

79% is het eens met de stelling dat procesregisseurs
erop toezien dat een helder doel van de aanpak is

nazoeken of er kinderen bij betrokken zijn’

geformuleerd; 21% niet/neutraal;
•

Het triage overleg wordt wekelijks uitgevoerd. Hier

77% is het eens met de stelling dat procesregisseurs

wordt bepaald of een casus (nog steeds) regie van het

partners pro-actief aanspreken op hun aandeel in de

veiligheidshuis nodig heeft. Casussen worden inge-

aanpak; 23% niet/neutraal;
•

bracht om te bepalen welk soort aanpak nodig is. Ook

Een belangrijk verbeterpunt is het tijdig bijeen roe-

wordt sinds 2015 in het triage overleg bepaald of een

pen van (alléén) de juiste partners: 57% vindt dat dit

casus (nog) aan de Top X criteria voor ‘multicomplex’ vol-

gebeurt, maar 43% scoort op dit onderdeel 'neu-

doet. De kwaliteit van deze weging van de criteria wordt

traal/niet'.

jaarlijks gemeten.
•

Gemiddeld rapportcijfer voor toepassing van Top X

•

De samenwerkende professionals van politie, justi-

criteria is: 6.8;
tie (6.6) en van zorg- en hulpverleningsorganisaties
(6.7) zijn minder positief over de wijze waarop wordt
bepaald of een casus de status Top X ‘verdient’ dan
professionals van gemeente en van veiligheidshuis
zelf (7.5).
•

Hetzelfde verschil in beoordeling is te zien voor het
item Tevredenheid met de huidige Top X criteria, inclusief de toepassing ervan.

17
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BEOORDELING DOOR PROFESSIONALS VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

KWALITEIT OVERIGE FUNCTIES

AARD PROBLEMATIEK TOP X

De adviesfunctie van procesregisseurs is een belangrij-

Van een beperkt deel van de casussen die in het veilig-

ke functie. Het landelijk beleid vraagt een toenemende

heidshuis is aangebracht wordt besloten dat ze op de

focus op complexe problematiek. Dit betekent dat te-

Top X worden geplaatst omdat het gaat om multicom-

rugverwijzen van niet-complexe casuïstiek naar het lo-

plexe problematiek. Regie door een procesregisseur van

kaal veld een gedegen argumentatie plus advies nodig

het veiligheidshuis is dan nodig. Afgesproken is dat al-

heeft. Temeer omdat van professionals in het lokale

leen casussen die voldoen aan de afgesproken criteria

veld sinds de start van decentralisaties in het sociaal

voor een Top X aanpak worden geselecteerd.

domein óók veel wordt gevraagd.
Het rapportcijfer voor de functie van consult- en advies:

Aan de professionals is gevraagd om op basis van hun

7.1. Voor de functie van informatieknooppunt geven

meest recente Top X casus de ernst van problemen op

professionals gemiddeld het cijfer: 7.4.

verschillende leefgebieden te benoemen.

KWALITEIT SAMENWERKING

Top X: Aantal leefgebieden met problemen in enige of
sterke mate
1-3
leefgebieden

Goede samenwerking is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een eﬀectieve aanpak.
Rapportcijfer

2%

< 5.5

34%

6%

4 tot 6
leefgebieden

64%
23%
7.0

5.5 - 7.0

7 tot 8
leefgebieden

71%

We zien doorgaans veel problemen op veel verschillende leefgebieden:
Het gemiddeld rapportcijfer is gebaseerd op zeven ver-

•

schillende aspecten; drie ervan scoren relatief vaak (50-

In bijna twee derde (64%) van de gevallen doen zich
in enige/sterke mate problemen voor op (vrijwel)

57%) een cijfer acht of hoger. Dit zijn:

alle (=zeven of acht) leefgebieden.

- bereidheid van partners om deel te nemen en mee te

•

werken in casussen’

Opgeteld is dus in vrijwel alle gevallen (98%) sprake
van problemen op vier of meer leefgebieden.

- ‘out of the box denken’

Aanvullend op de cijfers in dit cirkeldiagram hebben we

- ‘nakomen van afspraken’

nog iets preciezer gekeken: en alléén op drie of meer

Er is één aspect van samenwerking dat juist relatief laag

leefgebieden waar problematiek zich in sterke mate

scoort (31% geeft een cijfer lager dan zeven):

voordoet. We zien dan dat dit het geval is in bijna vier

- ‘de betrokkenheid van gemeentelijke afdelingen in de

op de vijf Top X casussen (78%).

aanpak van een casus’
Daarnaast zien we ook dat enkele casussen met relatief
milde problematiek op de top X staan. Drie respondenten (5%) zijn van mening dat juist op géén van de onderscheiden leefgebieden problematiek in sterke mate
aanwezig is. Voorts zijn er vijf respondenten (9%) die
slechts twee leefgebieden aanwijzen waar problema18

tiek in sterke mate aanwezig is. Opgeteld betekent dit

De volgende dingen vallen op:

dus dat in 14% van de gevallen op maximaal twee leef-

•

Bij de bestrijding van delicten en overlast is sprake

gebieden de problematiek zich in sterke mate voor-

van de meeste overeenstemming tussen ernst van

doet.

problematiek en focus van de aanpak: de verschilscore is hier het kleinst;

AANPAK TOP X

•

Het gat tussen ernst problematiek en focus van de
aanpak is het grootst als het gaat om de dagbeste-

De mate waarin de focus van de aanpak in Top X casus-

ding, het werk of de opleiding van cliënten. In 40%

sen in overeenstemming is met de problematiek kun-

van de gevallen waarin sprake is van ernstige proble-

nen we aﬂeiden uit de volgende ﬁguur. Hierin is steeds

men op dit leefgebied wordt hierop niet sterk inge-

per leefgebied weergegeven hoe vaak de problemen

zet;

ernstig zijn (2e kolom). En vervolgens hoe vaak de aan-

•

Het tweede leefgebied waar het gat tussen proble-

pak zich in sterke mate op een bepaald leefgebied richt

men en aanpak het grootst is is bij ﬁnanciële proble-

(3e kolom). Naarmate er een groter verschil te zien is

men: 31 procentpunten verschil tussen problemen

tussen deze beide percentages is er ook sprake van een

versus aanpak;

groter gat tussen enerzijds problematiek en anderzijds

•

Ook bij gezinsproblematiek, drugsproblematiek,

de aanpak.

problemen met huisvesting of psyche komt het voor

Onder regie van de procesregisseur maken de partners

dat er wél sprake is van ernstige problematiek, maar

gezamenlijk afspraken over het bestrijden van de pro-

geen aanpak die hierop sterk is gericht: 18 tot 20

blemen op leefgebieden. Er dient bedacht te worden

procentpunten verschil.

dat het onmogelijk is om de aanpak steeds tegelijkertijd

•

Een intensieve aanpak gericht op ﬁnancien, dagbe-

op alle leefgebieden te richten. Hierin moeten keuzes

steding of huisvesting zien we relatief het minst

worden gemaakt (zie ook de beschrijving van twee com-

vaak in de Top X casussen (26 tot 36 procent).

plexe casussen in FACTSHEET 4). Het is soms nodig om
problemen op het ene leefgebied (bijvoorbeeld ‘gezinsproblematiek’) te bestrijden met een aanpak op juist
een ander leefgebied (bijvoorbeeld ‘huisvesting’). Kortom: er bestaat geen 1-op-1 relatie tussen het leefgebied
waar zich problemen voordoen en het leefgebied waarop de aanpak zich richt.

Leefgebied

In hoeveel casussen
In hoeveel casussen
is de aanpak in sterke
doen zich in sterke
mate problemen op dit mate hierop gericht?
leefgebied voor?

Verschilscore tussen
problematiek
en aanpak in
procentpunten

Overlast

54%

48%

6

Delicten

64%

57%

7

Psychische/ psychiatrische problematiek

71%

53%

18

Huisvesting

54%

36%

18

Gezinsproblematiek

66%

46%

20

Verslaving /drugs

60%

40%

20

Financien

65%

34%

31

Dagbesteding/ werk/ opleiding

66%

26%

40

19
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BEOORDELING DOOR PROFESSIONALS VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

RESULTATEN AANPAK

Cruciaal in de aanpak door het veiligheidshuis is het feit
dat een combinatie wordt gemaakt tussen interventies
gericht op straf(dreiging) aan de ene kant en hulp- en

Een belangrijk doel van de samenwerking in het veilig-

zorginterventies aan de andere kant. Rapportcijfers

heidshuis is om het risico op herhaling (ook wel ‘recidi-

van professionals voor het afstemmen tussen zorg- en

ve’) van criminaliteit of overlast te verminderen. Voor

strafdeel van de aanpak in Top X casussen zien er als

Top X casussen is bij professionals nagevraagd in hoe-

volgt uit:

verre deze of andere resultaten in hun Top X casussen
worden bereikt. Dit is gedaan door professionals te vra-

Rapportcijfers
afstemming
zorg-straf

< 5.5

gen enkele stellingen hierover te beoordelen.
•

11%

In het algemeen is 85% van de professionals van mening dat in de complexe Top X casussen vooruitgang

13%

wordt geboekt.

5.5 - 7.0

Met betrekking tot meer concrete resultaten zien we
het volgende beeld:

7.0

•

76%

44% van de professionals zien dat de aanpak leidt
tot gedragsverandering bij de personen waarop ze
is gericht;

•

47% ziet een daling van recidive of recidiverisico
door de aanpak;

Er zijn enkele (11%) onvoldoendes te zien; en 13% geeft

•

62% is van mening dat de aanpak duidelijk leidt tot

een cijfer lager dan 7.0. De rest (76%) van de professio-

meer rust in het gezin(ssysteem) of bij de persoon

nals vindt dit aspect een 7.0 of meer waard.

waarop de aanpak is gericht.

20
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VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

De aanpak in twee complexe casussen

FACTSHEET

4

DE AANPAK IN TWEE COMPLEXE CASUSSEN VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

COMPLEXE CASUS 1
Regie
Looptijd: Mei 2014 - juli 2016

•

Procesregie ligt bij het veiligheidshuis. De rol van

Aanpak: In het kader van High Impact Crime en vervol-

casemanagement (dit is de inhoudelijke sturing op

gens Top X

de casus) wisselde in circa twee jaar tijd gemiddeld

Aantal casusoverleggen: 23

eens per half jaar.

Delicten: Bij de start van de aanpak 14 strafbare feiten

•

in 10 jaar. Zwaarste opgelegde straf: 6 weken jeugdde-

Tijdens de looptijd van de veiligheidshuis aanpak
zijn tenminste 31 verschillende professionals van

tentie in 2014 wegens mishandeling ex-vriendin.

tenminste 22 organisaties betrokken.
•

Gezien de complexe situatie en de wisselende resul-

Problematiek

taten stelt de procesregisseur, als de bijzondere

Zeer zwakbegaafde jongeman met drugsproblemen

voorwaarden door de rechter niet worden overge-

wordt telkens opnieuw door ouders het huis uit gezet.

nomen, het handhaven van regie in het veiligheids-

Huisvesting, inkomen en dagbesteding zijn de belang-

huis ter discussie bij de betrokken professionals.

rijkste probleemgebieden. Verder heeft hij zijn (ex-)
vriendin en vermoedelijk ook eerdere vriendinnen mis-

Verloop van de aanpak

handeld. De combinatie van psychiatrische, verstandelij-

Medio 2014 mag de jongen na 6 weken jeugddetentie

ke, drugs- en aggressieproblemen is een contra-indicatie

toch weer bij zijn ouders komen wonen, om te voorko-

voor veel mogelijke opvangplekken. Verder ontbreekt

men dat hij op straat staat. Er worden in het HIC (High

vooralsnog een juridisch kader om opname of behande-

Impact Crime) overleg enkele zaken in gang gezet. Hij

ling te kunnen afdwingen met gevangenisstraf als stok

krijgt een uitkering en identiteitsbewijs en bewindvoe-

achter de deur. In 2014 neemt de rechter de voorgestel-

ring wordt opgestart. Gedurende de looptijd van de ca-

de bijzondere voorwaarden waarin die gedwongen be-

sus wordt voortdurend gezocht naar opvang; de jonge-

handeling is opgenomen niet over vanwege de lange tijd

man loopt er steeds al snel weer weg. Veel verschillende

die de jongen destijds al in voorarrest had moeten door-

instanties en verschillende professionals worden inge-

brengen. De jongen staat wel open voor hulpverlening,

zet en proberen vat op de jongen te krijgen.

maar haakt telkens na korte tijd weer af.
Medio 2015 (dus een jaar na de start) wordt een nieuwe
Rol veiligheidshuis

casemanager aangesteld: inmiddels de vierde. Nu is het

•

De procesregisseur heeft gezorgd voor een geza-

een professional gespecialiseerd in deze moeilijke doel-

menlijk plan van aanpak dat erop gericht is om be-

groep. Hij krijgt wél contact met de jongeman. De pro-

handeling in een strafrechtelijk kader mogelijk te

cesregisseur en anderen hebben zich ingespannen om

maken. Er is de nodige informatie verzameld en ver-

hiervoor de indicatie te realiseren. Terwijl er nog regel-

werkt over wat de jongen nodig heeft.

matig incidenten thuis zijn wordt eigen woonruimte

Sturing van het veiligheidshuis richt zich erop te zor-

voor de man gezocht. Ook is op initiatief van het veilig-

gen dat het grote aantal betrokken instanties/pro-

heidshuis een poging ondernomen psychologisch on-

fessionals onderling samenwerken.

derzoek te doen. Met kunst- en vliegwerk en wisselend

De procesregisseur heeft voortdurend afgestemd

succes leggen een orthopedagoog en andere professi-

tussen alle betrokken instanties; gezorgd dat infor-

onals hiertoe contact, onder andere in de gevangenis.

matie onderling werd uitgewisseld; en het proces

Het leidt niet tot een volledig onderzoek, maar wel op

van enige afstand gevolgd.

meer zicht op wat de jongen nodig heeft. In dezelfde

Steeds is, zo snel als mogelijk, op nieuwe incidenten

periode is een indicatie geregeld voor een 24-uursop-

gereageerd en werd de voortgang van het plan van

vang in een gemeente dichtbij. Na enkele weken houdt

aanpak telkens opnieuw afgestemd.

de jongen zich ook hier niet meer aan de afspraken en

Onder aanvoering van de procesregisseur is steeds

vertrekt weer.

•

•

•

•

gezocht naar nieuwe mogelijkheden in een casus
waar weinig nog mogelijk is.
24

Kort nadat de jongen begin 2016 een eigen kamer heeft

Resultaten

gekregen in de buurt van zijn vriendin gaat het mis. Hij

De volgende resultaten zijn te zien in deze casus:

mishandelt haar fors. In afwachting van de rechtszaak

•

Inschakeling van een gespecialiseerde hulpverlener

wordt hij op vrije voeten gesteld met diverse voorwaar-

als casemanager lijkt, zij het beperkt, vruchten af te

den. Eén van de voorwaarden is een contactverbod met

werpen. Deze slaagt erin laagdrempelig contact te

zijn ex-vriendin. Een reclasseerder houdt toezicht op de

maken.

man en voor de (ex-)vriendin wordt een zogenaamd in-

•

Er is ingezet op uniformiteit in de aanpak.

tensief casemanagement opgestart vanuit het veilig-

•

Op initiatief van het veiligheidshuis is veel onder-

heidshuis. De (ex-)vriendin blijft voortdurend het con-

steunende informatie verzameld, waardoor de rech-

tact opzoeken, hetgeen het voor de professionals om

ter mogelijk overtuigd kan raken van de noodzaak

hen heen niet gemakkelijk maakt. De man wordt aange-

bijzondere voorwaarden dit keer wel op te nemen in

meld voor opname in een forensische kliniek. Als hij een

het vonnis.

psychose krijgt gelast de burgemeester een in bewa-

•

ring stelling (IBS) in een kliniek. Als hij vervolgens weg

Bewindvoering en enkele indicaties voor hulp zijn
gerealiseerd.

loopt uit de kliniek zorgt de procesregisseur dat het

•

Hoewel het resultaat niet bestendig was is er wel

Openbaar Ministerie opdracht geeft aan de politie hem

succesvol gestart met het realiseren van de eerste

opnieuw aan te houden en vast te zetten. Om onduide-

randvoorwaarden: identiteitsbewijs, inkomen (een

lijke redenen wordt dit pas enkele weken later, als zijn

WAJONG-uitkering) en onderdak.

rechtszaak inmiddels voor de rechter is geweest. Mede
omdat de verdachte er niet is, wordt de behandeling
van de zaak door de rechter uitgesteld. De informatie
die tijdens de Top X aanpak in de afgelopen twee jaar is
verzameld heeft de reclasseerder verwerkt in de rapportage aan de rechter. Dit moet de rechter ervan overtuigen dit keer wel verblijf en behandeling als bijzondere voorwaarden in het vonnis op te nemen.
Verbeterpunten
•

Veel hangt af van de nieuwe behandeling van de
strafzaak voor de rechter. Niet iedereen is op de
hoogte dat die aanstaande is. Er is niet in overweging genomen om iemand bij de behandeling voor
de rechter een toelichting te laten geven (desgevraagd) op de gevraagde bijzondere voorwaarden.

•

Expliciet afspreken van rol en verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk voor controle op het
contactverbod? Wie zorgt dat relevante netwerkpartners op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de behandeling van de strafzaak? En van een verhuizing
van de man naar een nieuwe wijk?

•

Overwegen om een kortere en snellere escalatie/
opschaalmethode af te spreken op hoger hierarchisch niveau als afgesproken cruciale acties niet
worden uitgevoerd.

•

Overwegen of sterkere sturing op beperking van de
inzet van professionals in dit soort casussen mogelijk en nodig is.
25
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DE AANPAK IN TWEE COMPLEXE CASUSSEN VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG

COMPLEXE CASUS 2
Regie
Looptijd: maart 2015 - oktober 2015

•

De regie in de casus is op verschillende plekken be-

Aanpak: in het kader van Drang en Dwang en vervolgens

legd. Gedurende enige tijd wordt in twee overleg-

Top X

gen parallel over dezelfde zaken overleg gevoerd:

Aantal casusoverleggen: 25

inzetten bemoeizorg, postadres regelen, uitkering

Delicten: Bij de start van de aanpak 18 strafbare feiten

aanvragen. Het veiligheidshuis moet procesregie

in 14 jaar. Overval, mishandeling, straatroof, diefstal,

verzorgen, en lokaal in de gemeente wil men tegelijk

drugsdelicten, openbare orde delicten. Zwaarste opge-

ook regie hebben. Er is wel afstemming al is deze

legde straf: 12 maanden detentie in 2014 wegens drugs-

beperkt.

delicten.

•

Het blijkt voor de procesregisseur van het veiligheidshuis lastig regie te voeren in de casus.

Problematiek

•

Man zonder vaste verblijfplaats heeft veel veroordelin-

Belangrijkste beslissingen over de aanpak worden
lokaal gemaakt. Het veiligheidshuis heeft een rol als

gen op zijn naam. Hij gedraagt zich bij de instanties

schakel tussen het OM en politie en het lokale veld.

waar hij zich voor uitkering, woonruimte of andere dien-

•

Ondanks geringe afstemming tussen de twee spo-

sten meldt zeer dreigend. Zo zorgt hij veelvuldig voor

ren is er wel eenduidigheid. Op beide sporen is geko-

onveilige situaties, overlast en openbare orde proble-

zen voor ‘de harde aanpak’. Het veiligheidshuis

men. Er is sprake van problemen met drugs, psyche, ﬁ -

tracht risico’s te verminderen door de man bij één

nancien, woonruimte en sociale relaties. Daarom wordt

instantie toegang te geven. De inschatting in het

de man op de Top X geplaatst en voorzien van procesre-

veiligheidshuis is dat alleen zo het risico dat het een

gie door het veiligheidshuis. Ondanks een veroordeling

keer echt helemaal mis gaat, als de man ‘de pan uit

tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf

ﬂipt’, wordt geminimaliseerd.

loopt de man in afwachting van het hoger beroep vrij
rond. De man weigert categorisch hulpverlening. Het is

Verloop van de aanpak

‘een behoorlijke zorgmijder’.

Voorjaar van 2015: de man zit weer vast. Onderzoek
naar psychiatrische stoornissen en verstandelijke be-

Rol veiligheidshuis

perking is telkens mislukt. Er wordt nu gekozen voor

•

Als de man nergens in de gemeente meer terecht kan

een harde aanpak. Met verschillende bestuurlijke inter-

spreekt men in het veiligheidshuis af dat hem wordt

venties (ontzegging van toegang tot winkels en instan-

meegedeeld dat er nog één persoon (de beoogd ca-

ties) sluit het net zich langzamerhand. In de loop van

susregisseur) is waar hij kan aankloppen voor woon-

2015 wordt hij opnieuw vervolgd wegens mishandeling

ruimte. Er komt geen contact tot stand.

van een agent en diverse bedreigingen; en ontzegt de

De strafrechtelijke mogelijkheden worden bezien.

gemeente de man de toegang tot alle gemeentelijke

Zijn strafdossier is echter niet zwaar genoeg voor de

voorzieningen. De procesregisseur doet er met part-

speciale ISD-aanpak waarbij veelplegers tenminste

ners alles aan het risico op escalatie te verminderen. Er

een jaar gevangen kunnen worden gezet.

zijn veel verschillende organisaties en functionarissen

De procesregisseur zet zich in, middels 25 casusover-

betrokken bij de aanpak. Er blijven zich tenminste weke-

leggen in 2015 en bilaterale afstemming, om functi-

lijks incidenten voordoen totdat de man in het najaar

onarissen op de hoogte te houden over nieuwe inci-

wordt vastgezet voor 12 maanden.

•

•

denten; en over het verloop van de strafzaken.
•

De procesregisseur spant zich, samen met het Open-

Verbeterpunten

baar Ministerie, in voor versnelling van het strafpro-

•

ces en het zo snel mogelijk oppakken en laten uit-

wat dit betekent voor de overlegstructuur. Geen pa-

voeren van de straf.
•

Kiezen voor één procesregisseur en expliciet maken
rallelle sporen.

De procesregisseur zorgt dat de bewegingen van de

•

man worden gemonitord.

Bij belangrijke beslissingen afstemmen met de procesregisseur.
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•

Als procesregisseur pro-actief alle betrokken partijen (blijven) benaderen om overzicht te kunnen houden.

•

Bij centraal belegde regierol vervolgens keuzes maken om het aantal te betrekken instanties en functionarissen terug te dringen (‘op maat aanpak’).

•

De gemeentelijke voorziening waar de man een
postadres had was niet gekend in de beslissing de
toegang te ontzeggen. Zowel regisseur van gemeente als van het veiligheidshuis verzuimden de brief

7

vervolgens te delen. Het veiligheidshuis had in de
keuze geen rol en werd tevoren in kennis gesteld.
Resultaten
•

De vele overleggen zorgden dat veel functionarissen snel op de hoogte waren van nieuwe incidenten.

•

De aanpak (‘harde aanpak’) werd met alle partijen
gecommuniceerd. Hiermee is vermoedelijk op onnodige inzet van overheidscapaciteit bespaard. Het is
niet na te gaan hoe zich dit verhoudt tot de inzet in
alle overleggen.

•

Concreet resultaat in de casus is het feit dat de man
van oktober 2015 tot oktober 2016 vast zit.

•

De bewegingen van de man zijn steeds gemonitord
in het veiligheidshuis.

•

Snellere afhandeling strafzaken is bevorderd, niet
duidelijk of dit eﬀect heeft gehad.

•

Bereikte concrete resultaten zijn in deze casus beperkt doordat niemand er echt in slaagt contact te
leggen met de man.

7
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IIn de brief wordt expliciet de inloopvoorziening vermeld waar hij zijn
briefadres heeft. Hier hield hij zich tot dusverre altijd gedeist, maar hij
kwam er ook maar weinig. Het feit dat kort ervóór (op 4 juni) in lokaal
ronde tafel overleg (RTO) nog werd afgesproken dat de man op het inlooppunt nog terecht kon voor een eventuele afspraak met een instantie
was korte tijd later al weer achterhaald.

BIJLAGE - VERANTWOORDING VEILIGHEIDSHUIS MIDDEN-LIMBURG: INDICATORENSET

MEETINSTRUMENTARIUM

cijfers een beeld van de ontwikkeling van aantallen
behandelde en aangepakte casussen.

In 2016 zijn tien kernindicatoren gekozen voor de

3. Recidivemeter (niet in 2015)

periodieke verantwoording van werkzaamheden.

Door op basis van politiegegevens het plegen van

Bureau Alpha heeft een instrumentarium ontwikkeld

delicten vóór en na behandeling in het veligheids-

waarmee de informatie (vanaf 2017 door betrokkenen

huis te vergelijken ontstaat een beeld van de

zelf) jaarlijks kan worden verzameld. Hiertoe worden

eﬀectiviteit van de aanpak. Vanaf peiljaar 2016 is

vier instrumenten ingezet:

de inzet van dit instrument mogelijk, met de inzet

1. Vragenlijst professionals

van politie als leverancier van recidivegegevens.

De professionals die in de 6 maanden voor het meetmo-

4. Verdiepende casusanalyse

ment betrokken waren bij screening, triage of bij de

Twee Top X casussen worden geëvalueerd samen

aanpak van Top X (en eventueel ook bij andere) casus-

met direct betrokken professionals. De bevindin-

sen ontvangen elk jaar een beknopte digitale vragen-

gen illustreren wat multicomplexe problematiek is;

lijst via Survey Monkey. Scores op stellingen en rap-

hoe een aanpak kan verlopen; wat de rol van het

portcijfers geven een beeld van de indicatoren.

veiligheidshuis kan zijn; wat het oplevert; en welke

2. Registratietool

verbeterpunten er zijn.

Op voorgeschreven wijze worden registratiecijfers
jaarlijks uit het systeem GCOS gehaald. Door

De instrumenten zijn beschikbaar bij het veiligheids-

gestandaardiseerde bewerking in SPSS geven de

huis.

aantal behandelde casussen 2015
verdeling over 7 gemeenten
verdeling selectie versus aanpak

AANDEEL MULTICOMPLEX

2-1
2-2

aandeel multicomplex8 (niet in 2015)
aandeel procesregie vhh9 (niet 2015)

KWALITEIT ALGEMEEN

3-1

beoordeling kwaliteit (#18)

KWALITEIT SELECTIE

4-1
4-2

beoordeling screeningsoverleg (#3)
beoordeling selectie Top X (#2)

KWALITEIT FUNCTIE PROCESREGIE

5-1
5-2

beoordeling procesregie (#8)

KWALITEIT OVERIGE FUNCTIES

6-1
6-2

beoordeling informatieknooppunt (#1)
beoordeling advies & consult (#1)

KWALITEIT SAMENWERKING

7-1

beoordeling samenwerking (#10)

AARD PROBLEMATIEK TOP X

8-1

problemen op 7 leefgebieden Top X (#7)

AANPAK TOP X

9-1
9-2

focus van de aanpak Top X (#7)
samenhang straf-zorg Top X (#1)

RESULTATEN AANPAK

10-1
10-2

resultaten Top X (#4)10
recidivemeter casussen veiligheidshuis (niet 2015)
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redidivemeter

1-1
1-2
1-3

analyse complexe
casus

AANTAL CASUSSEN

vragenlijst
professionals

kengetallen
(tussen haakjes het aantal verschillende items
waarmee dit is gemeten)

registratiesysteem

Nummer

TIEN KERNINDICATOREN EN VIER INSTRUMENTEN

DE GEBRUIKTE 49 ITEMS IN DE VRAGENLIJST VOOR PROFESSIONALS
r = rapportcijfer s = stelling

nummer

screening: informatievoorziening (r)
screening: voorbereiding (r)
screening: actieve participatie (r)

screening zorgt voor vroegsignalering (s)
screening: afgesproken acties zijn helder (s)
screening: alle partijen dragen casussen aan (s)

4-1
3-1

top x: afwegingsproces selectie (r)

top x: toepassing criteria (r)

4-2
3-1

procesregisseurs: toegevoegde waarde regie (r)
procesregisseurs: tijdig afschalen top x (r)
casusregisseur altijd up-to-date geïnformeerd (s)
procesregisseur zorgt voor helder doel (s)

procesregisseurs: professionaliteit (r)
altijd helder wie het voortouw heeft (s)
aanpak is voldoende systeemgericht (s)
procesregisseur spreekt partners pro-actief aan (s)

5-1
5-2
3-1

functie: informatieknooppunt (r)

functie: consult en advies (r)

6-1
6-2
3-1

samenwerking: evaluatie en reﬂectie (r)
samenwerking: voorbereiding casusoverleg door partners (r)
samenwerking: gedeelde visie op problematiek (r)
alle benodigde partners steeds op juiste moment aan tafel (s)

samenwerking: out of the box denken (r)
samenwerking: nakomen gemaakte afspraken (r)
samenwerking: meewerken partners (r)
samenwerking: meewerken gemeentelijke afdelingen (r)
partijen staan open voor kritische bevraging (s)
er wordt voldoende informatie gedeeld (s)

3-1
7-1

resultaten: aanpak leidt tot gedragsverandering (s)
resultaten: aanpak leidt tot afname recidive(risico) (s)

10-1

resultaten: aanpak leidt tot meer rust persoon/gezin (s)
resultaten: door samenwerking wordt voortuitgang geboekt
in complexe casussen (s)

9-2
7-1

straf versus zorg: afstemming in de aanpak (r)

score in % ‘problemen komen in sterke mate voor’
leefgebied: huisvesting
leefgebied: dagbesteding/ werk/ opleiding
leefgebied: ﬁnancien
leefgebied: psychische/ psychiatrische problematiek
leefgebied: gezinsproblematiek
leefgebied: verslaving/ drugs
leefgebied: delicten/ criminaliteit
leefgebied: overlast

score: aantal procentpunten verschil tussen ‘komt in sterke mate
voor’ versus ‘aanpak in sterke mate op gericht’
leefgebied: huisvesting
leefgebied: dagbesteding/ werk/ opleiding
leefgebied: ﬁnancien
leefgebied: psychische/ psychiatrische problematiek
leefgebied: gezinsproblematiek
leefgebied: verslaving/ drugs
leefgebied: delicten/ criminaliteit
leefgebied: overlast

8-1
9-1

 Alleen bij alle Top X systematisch aan criteria ‘multicomplex’ getoetst;
overige casussen nog niet ingevoerd. Dit aspect wordt nog niet geregistreerd. Daarom is gekozen problemen op 7 leefgebieden te beschrijven
als vervangende indicator (alleen m.b.t. Top X casussen).
 Wordt niet geregistreerd. In de praktijk varieert de wijze waarop regie
wordt gevoerd zowel tussen casussen als gedurende het verloop van de
aanpak. De term ‘procesregie’ kan niet als eenduidig begrip beschouwd
worden. In alle Top X casussen en in een deel van de overige casussen ligt
procesregie in principe bij het veiligheidshuis. Factsheet 4 laat de weerbarstige praktijk in 2015 zien.
 Heeft dus alleen betrekking op aanpak van casussen waar is vastgesteld
dat sprake is van ‘multicomplexe problematiek’ (Top X).
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