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Opening en welkom

Vervolg

Dagvoorzitter Jeroen Koffijberg opent de bijeenkomst. Daarna volgt een kort welkomstwoord door
de heer Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen
en voorzitter van de stuurgroep. Hij benadrukt dat
er behoefte is aan input van professionals en bestuurders over de toekomstige koers van het Veiligheidshuis.

De gemeentebestuurders, zijnde burgemeesters Jan Luteijn (Cromstrijen) en Bram van Hemmen
(Sliedrecht) en wethouders Michiel van der Vlies (Hendrik-Ido-Ambacht) en Rinette Reynvaan (Dordrecht)
gaan met de uitkomsten van de conferentie aan de slag. In de komende maanden zullen zij een voorstel
voor het besturingsmodel en de organisatie inrichting uitwerken en voorleggen. Maar daarnaast is er de
komende maanden ook aandacht voor het in gang zetten van een professionaliseringsslag en voor het
verbinden van de dagelijkse praktijk in het Veiligheidshuis met het lokale veld.

Cyrille Fijnaut: een beter alternatief dan het Veiligheidshuis bestaat niet
Na een animatie* met uitleg over het Veiligheidshuis neemt de eerste spreker het woord: Cyrille Fijnaut,
criminoloog en emeritus-hoogleraar strafrecht. Hij is ruim tien jaar
geleden in Tilburg betrokken geweest bij wat uiteindelijk is uitgemond in het concept Veiligheidshuis.
Volgens Fijnaut is er in de Nederlandse verhoudingen geen alternatief anders dan het Veiligheidshuis. Strafrecht alleen is niet voldoende om complexe problemen op te lossen. Om te evalueren of een
Veiligheidshuis goed functioneert, moet gekeken worden naar drie
zaken:
- Wat zijn de problemen in een dorp, stad of regio?
- Wat doen de partijen die aan tafel zitten?
- Wat zijn er voor voorzieningen in dorp, stad of regio?
Het hebben van een Veiligheidshuis alleen is niet voldoende. Het gaat erom wat je erin doet. Beperk je
daarbij niet alleen tot de zwaarste gevallen, maar richt je vooral ook op jongeren. Goede aansluiting bij
het lokale zorg,- en welzijnsbeleid is hierin cruciaal. Voor zowel kleine als grote gemeenten geldt dat bepaalde complexe problematiek niet op lokaal niveau
met lokale partners doorbroken kan worden. Regionale samenwerking met justitiepartners is dan van
belang. Maar dan moet het Veiligheidshuis wel goed
benaderbaar zijn en zichtbaar in de regio, niet ergens

Quotes
Wethouder Jack Oostrum (Gorinchem):
‘Ik vind het belangrijk dat er een goede verbinding wordt gemaakt met
de nieuw ontstane dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ.’
Directeur Peter van Eijck (Raad voor de Kinderbescherming): ‘Onze organisatie kan het niet alleen, samenwerking is dus essentieel!’
Wethouder Eelke Kraaijeveld (Hardinxveld-Giessendam): ‘Het Veiligheidshuis werkt in de basis goed. Ik
zou het goed vinden als de ervaringen die daar worden opgedaan ook lokaal gebruikt kunnen worden.’
Burgemeester Kees de Bruin (Papendrecht): ‘Mijn gemeente zoekt regelmatig het Veiligheidshuis op.
Maar de regie moet op dossierniveau wel lokaal blijven.’
Wethouder Gerard Slotema (Zwijndrecht): ‘Er moet niet te moeilijk worden gedaan over meer mandaat
voor de stuurgroep.’
Wethouder Rinette Reynvaan (Dordrecht): ‘Ik zie graag dat het
Veiligheidshuis een nog bredere bekendheid krijgt bij de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid!’

ver weg blijven zitten in een grotere gemeente. Fijnaut doet daarmee een oproep om het Veiligheidshuis
als flexibel netwerkinstrument in te zetten voor specifieke lokale situaties.
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Debat

Joost Vos: aanbevelingen voor de praktijk van casusbehandeling

In het debat wordt gewerkt met stellingen waarop door de aanwezigen

De tweede spreker is Joost Vos (TNO), die onlangs een rapport uitbracht

gereageerd kan worden, met de drie inleiders en wethouders de heer Mi-

over de aanpak van veelplegers in het Veiligheidshuis, genaamd

chiel van der Vlies (jeugd, Hendrik-Ido-Ambacht) en mevrouw Rinette

‘Onmogelijke levens, botsende logica's en eigenzinnige professionals'**.

Reynvaan (o.a. wijkgericht werken, Dordrecht) op het podium voor reac-

Het betreft een driejarig onderzoek naar de aanpak van veelplegers in

ties. In het debat worden de volgende uitspraken gedaan:

Rotterdam en Leiden. De aanpak is overigens ook toepasbaar op andere
doelgroepen.

Met betrekking tot de doelgroep

Het rapport beschrijft dat overlast en criminaliteit, veroorzaakt door de

Instemming met de 2 gedefinieerde kerntaken van het Veiligheidshuis:

meest weerbarstige veelplegers, alleen beheersbaar gehouden kan wor-



expertise brengen in het lokale veld;

den door langdurige samenwerking tussen zorg en justitie. Er is sprake



(casus)regie voeren.

van zogenaamde ‘onmogelijke levens'. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas.

Het criterium voor de doelgroepen van het Veiligheidshuis is primair:
Er moet sprake zijn van keten overstijgende multiproblematiek met een veiligheidscomponent.

Bestuurders moeten dan ook niet verwachten dat mensen die ter sprake komen in het Veiligheidshuis
het jaar daarop weer als modelburger rondlopen. Het is een kwestie van een lange adem. Ook kan de sa-

Het Veiligheidshuis moet daarnaast ook kunnen dienen als ‘opschalingsinstrument’ voor casuïstiek die

menwerking in het Veiligheidshuis onder druk komen te staan omdat het belang van de cliënt vanuit

binnen de lokale infrastructuur niet of onvoldoende kan worden doorbroken.

zorgoogpunt strijdig kan zijn met de strafkant, bijvoorbeeld bij het delen van informatie.

Met betrekking tot het instrumentarium / de werkwijze

Uit het onderzoek blijkt verder dat de domeinen van zorg en justitie niet overal op elkaar aansluiten, qua



Het Veiligheidshuis moet maatwerk kunnen leveren en aan kunnen sluiten bij de lokale situatie op

cultuur en structuur en ook qua mogelijkheden om in te grijpen. De zorg verwacht soms van justitie dat

verzoek van de lokale regievoerder.

zij ingrijpt, maar die heeft daarvoor geen strafrechtelijke basis. En omgekeerd. Deze slechte aansluiting

Het is van belang op korte termijn te starten met verdere professionalisering op de werkvloer.

blijkt in de praktijk een hindernis voor effectieve samenwerking. Het Veiligheidshuis moet daarom ook



een plek zijn waar de partners elkaars cultuurverschillen leren kennen.
Met betrekking tot de organisatie


Het is van belang de besturing en de bedrijfsvoering te scheiden;

Professionals moeten de ruimte krijgen in Veiligheidshuis en soms ook genoegen durven nemen met het



Besturing dient plaats te vinden op strategisch niveau. De bedrijfsvoering moet elders worden be-

beheersbaar houden van de problematiek. Maar bovenal is triage van groot belang. Door goede selectie

legd;

is het mogelijk om de zaken die wel op tafel komen steviger vast te pakken.



De huidige gemeentebestuurders in de stuurgroep hebben mandaat om in de komende periode
met voorstellen te komen voor een vernieuwd besturingsmodel en organisatiemodel.

**: kijk voor de publicatie op
tno-managementconsultants.nl
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Interview de heer Jan Luteijn – mevrouw Inske van der Vaart

Sabine van Eck: gemeentelijke regierol in het Veiligheidshuis

De heer Jan Luteijn (voorzitter stuurgroep) en mevrouw Inske van der Vaart (ketenmanager Veiligheids-

Na de pauze is het de beurt aan de derde spreker, Sabine van Eck. Zij

huis ZHZ) geven vervolgens hun visie op de situatie in Zuid-Holland Zuid. De heer Luteijn vindt dat alles

is als adviseur verbonden aan het programma Doorontwikkeling Vei-

wat lokaal kan gebeuren, ook lokaal moet worden afgehandeld. Het Veiligheidshuis is nadrukkelijk voor

ligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij gaat in

de moeilijkere casussen. Ook zou het Veiligheidshuis meer naar buiten kunnen treden, zodat het meer als

op de verschillende aspecten van het begrip regie. Gemeenten voe-

expertisecentrum gaat dienen voor de 17 gemeenten. En partners moeten elkaar en het Veiligheidshuis

ren regie op het netwerk. Het Veiligheidshuis bestaat uit individuele

niet zien als concurrenten.

organisaties die gezamenlijk resultaten behalen die afzonderlijk niet
behaald kunnen worden. Gemeenten kunnen zorg- en strafketens

Mevrouw van der Vaart vindt het belangrijk dat het Veiligheidshuis de verbinding maakt tussen straf en

op bestuurlijk niveau verbinden als randvoorwaarde voor het goed

zorg. En daar bovenop zou het Veiligheidshuis voor meer samenhang kunnen zorgen tussen de verschil-

functioneren van de Veiligheidshuizen op management- en uitvoe-

lende ketens. Nu de regie op de samenwerking in het Veiligheidshuis bij de gemeenten ligt zijn er verschil-

rend niveau.

lende kansen en uitdagingen. Mevrouw van der Vaart noemt onder andere meer regie op de thematiek
en het verbinden van nieuwe partners in het kader van de transitie Jeugdzorg aan het Veiligheidshuis. Er

Sabine van Eck geeft aan dat er vier componenten van gemeentelijke regie zijn, namelijk het hebben van

is ook trots over de prestaties tot nu toe. Inske noemt als voorbeeld dat ruim honderd veelplegers van de

overzicht, verantwoording afleggen over het geheel, beleidslijnen uitzetten en het organiseren van inzet

lijst afgevoerd zijn en er slechts een handvol weer in beeld gekomen is.

en samenwerking.
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