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 Inleiding 

Conform de afspraken in het samenwerkingsconvenant stelt de stuurgroep zorg en veiligheid jaarlijks een jaarplan op.1 In het jaarplan 
worden de strategische en inhoudelijke speerpunten van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost benoemd. Deze zijn vertaald 
naar meetbare actiepunten. Daarnaast is er een hoofdstuk mensen en middelen opgenomen.  
 

 Doelstelling en functies 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: ZVH) is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en 

gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen.  

De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het 

voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een 

combinatie van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuurlijke interventies en zorg in persoonsgebonden aanpakken (oftewel: op 

maat). 

 

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie functies:  

1. Procesregie: we zetten onafhankelijke procesregie in als de reguliere samenwerking tussen ketenpartijen niet leidt tot een effectieve 

aanpak, dan wel als het nodig is om de domeinen veiligheid, zorg, civiel en bestuur te verbinden om tot een oplossing van 

problematiek te komen van kwetsbare burgers. Dit is een persoonsgerichte aanpak, waarbij we samen met de direct betrokken 

professionals tot een gezamenlijke aanpak op maat komen (COM2).  

2. Advies: we adviseren professionals over de aanpak van multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek. Waar mogelijk geven we 

direct een kort advies. Maar er zijn ook vragen die meer tijd en overleg vergen. Soms voeren we een casusoverleg waarin we een 

adviesrol innemen om de professionals in staat te stellen met de juiste kennis en handelingsperspectieven in het vervolg samen te 

werken in de aanpak. We functioneren hiermee als vraagbaak voor ketenpartners en andere professionals en stellen onze expertise 

beschikbaar.  

3. Signaleren en adviseren: we zijn blijvend in gesprek met de partners van het ZVH en andere relevante partijen, op operationeel, 

tactisch én strategisch niveau. Uiteraard om in verbinding te blijven met onze netwerkpartners, maar ook om signalen en advies te 

 
1 Het jaarplan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. 
2 COM staat voor Casus Op Maat. Deze term wordt in de praktijk gebruikt voor een casus waarin het ZVH procesregie voert. 
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geven over de kansen en knelpunten in de domeinoverstijgende samenwerking.  

 

 Visie op dienstverlening 

Het ZVH streeft ernaar om optimale ondersteuning te bieden aan netwerkpartners die werken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dit 

vraagt van ons duidelijkheid over onze rol en functie, maar ook de flexibiliteit om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen 

en daarmee gepaard gaande vragen van netwerkpartners. Daarbij is onze onafhankelijke rol een belangrijk uitgangspunt. We werken 

voor álle partners en stellen het belang van de casus voorop. We hanteren hierbij onderstaande kernwaarden:  

- Bereikbaar en benaderbaar: we zijn vijf dagen per week tijdens kantooruren bereikbaar en denken graag mee over vragen die 

netwerkpartners aan ons stellen en aanmeldingen die zij doen.  

- Professioneel: we zijn rolvast en kundig in de uitvoering van onze taken, waarbij we vanuit een onafhankelijke positie de ‘waarheid 

zoals we die zien’ benoemen.  

- Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Daar kunnen netwerkpartners op vertrouwen. We handelen snel en 

proactief als de situatie daarom vraagt.  

- Zorgvuldig: binnen ons werkproces hebben we continu aandacht voor de verslaglegging, registratie, gegevensverwerking en –deling. 

- Zichtbaar: we onderhouden goede relaties met alle netwerkpartners en laten zien wat we doen en wat onze meerwaarde is. 
 

 Landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 

De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid heeft de ‘Landelijke agenda Zorg en Veiligheid – perspectief 2025’ opgesteld. ‘Hierin ligt de 
focus op het versterken van de regionale regie en de bestaande infrastructuur waarbinnen complexe casuïstiek opgepakt wordt. De zorg- en 
veiligheidshuizen vormen hierin een belangrijke schakel en leveren een cruciale bijdrage in het op gang brengen van deze beweging.’  
Voor de jaren 2021-2024 is een landelijke meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. Hierin komen de ambities van 
de partners en managers van de 30 ZVH’n in Nederland bij elkaar in drie ontwikkellijnen: 
 

1. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico 
2. Verbinding met de omgeving 
3. Huis op orde 
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 Actiepunten 2022 

De actiepunten in het voorliggende jaarplan zijn gebaseerd op de signalen uit het jaarverslag 2021, lokale en regionale ontwikkelingen, 
en de landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen. In onderstaande paragrafen lichten we toe welke actiepunten we in 2022 
oppakken. Reguliere werkzaamheden, zoals het organiseren van bijeenkomsten, worden hier niet benoemd. Ook worden actiepunten die 
in 2021 zijn opgepakt en in 2022 doorlopen, niet nogmaals benoemd.  
 

 Personen met een (hoog) veiligheidsrisico 

In het ZVH wordt in de eerste plaats op uitvoerend niveau onafhankelijke procesregie gevoerd op domeinoverstijgende, complexe 
casuïstiek of een advies gegeven. Niet een specifiek thema, maar de complexiteit van de casus is hierbij leidend. Toch is het belangrijk om 
twee doelgroepen/thema’s extra onder de aandacht te brengen, aangezien daar een belangrijke (door)ontwikkeling gaande is. 
 
Personen met verward gedrag 
 

• Het ZVH vervult een faciliterende rol in de aanmeld- en inclusiefase van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde 
intensieve zorg (hierna: levensloopaanpak). Eerst binnen de pilot en sinds vorig jaar als regulier werkproces. Dit doen we voor de 
regio Oost-Brabant. Daarnaast zijn we tot nu toe kortdurend betrokken in de uitvoeringsfase; alleen als het noodzakelijk is, 
voeren we procesregie (COM) naast de coördinatie door de gemeentelijk regisseur en de casemanager zorg. We schalen de casus 
weer af zodra de ketensamenwerking geborgd is. Meestal is de procesregie van korte duur. De dynamiek en risico’s van 
levensloopcliënten is echter groot en de samenwerking is daarmee een uitdaging. We richten daarom een extra 
veiligheidswaarborg (monitoring) in om centraal zicht te houden op de samenwerking in de levensloopaanpak. 

• Bij de uitvoering van de levensloopaanpak zijn er nog verschillende knel- en ontwikkelpunten. Deze zijn reeds geadresseerd bij de 
Programmaraad Zorg en Veiligheid en worden door de huidige projectleider in samenspraak met het ZVH en de partners 
opgepakt. Per maart 2022 stopt het landelijke project. Aangezien de projectfase afloopt en daarmee de inzet van de huidige 
projectleider eindigt, heeft de Programmaraad laten weten positief te staan tegenover een grotere rol van het ZVH bij de 
overkoepelende monitoring en coördinatie van de levensloopaanpak in de regio. Deze coördinatierol houdt in het kwantitatief en 
kwalitatief monitoren van de casuïstiek, zorgen voor betrokkenheid en commitment bij de netwerkpartners, het signaleren en 
adresseren van knelpunten bij de Programmaraad Zorg en Veiligheid en doorvoeren van verbeteringen en ontwikkelingen in het 
proces. Hiermee blijft de uitvoering van de levensloopaanpak geborgd.  

• De ervaring met de levensloopaanpak leert dat een dergelijke langdurige samenwerking en persoonsgerichte aanpak ook nodig is 
voor de doelgroep die niet voldoet aan het veiligheidscriterium binnen de levensloopaanpak. Deze doelgroep is langdurig in 
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beeld, wordt vaak van de ene instelling naar de andere doorgezet en heeft vaak langdurig begeleiding nodig. Het verschil is dat 
deze doelgroep geen hoog veiligheidsrisico vormt, maar wel veel overlast veroorzaakt. In 2022 onderzoeken we de 
mogelijkheden om met partners in de regio Brabant Noordoost voor de doelgroep “Verward, overlastgevend maar niet direct 
gevaarlijk” vergelijkbare afspraken te maken. Dit sluit aan bij het speerpunt dat door de gezamenlijke ministeries VWS, JenV, BZK 
en de VNG in de meerjarenagenda is verwoord, te weten een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitkomsten 
van deze oriënterende gesprekken, koppelen we terug aan de stuurgroep. 

 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) 
 

• Op basis van de adviesrapportage ‘Verkenning MDA++ en intieme Terreur Oost Brabant’3 neemt het ZVH, samen met Veilig Thuis, 
deel aan de verkenning om te komen tot een uitwerking van een systeemgerichte aanpak voor HGKM. Het uitgewerkte voorstel 
wordt voorgelegd aan de Stuurgroep Zorg en Veiligheid. 

• Daarnaast onderzoeken we de stand van zaken rondom de afspraken (ex)-partnerstalking en stalking buiten de 
afhankelijkheidsrelaties. 
 

 Verbinding met de omgeving 

De omgeving waarin het ZVH functioneert, blijft in beweging. Landelijk, regionaal en lokaal is er veel dynamiek op een groot aantal 
relevante thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het is van belang dat we met al deze partners en netwerken blijven schakelen 
om zo alle vindplaatsen voor casuïstiek te bedienen en maximaal te benutten. 
 

• Met de LVB-partners (MEE, Cello, Stevig) bespreken we de wijze waarop zij aansluiting kunnen vinden binnen het ZVH. 
• Per 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking. Verschillende zorgpartners hebben aangegeven dat hierdoor de 

deelname aan COM-overleggen niet of in mindere mate mogelijk is. Het ZVH organiseert een verkennend gesprek over de 
(on)mogelijkheden. Op verzoek kan het ZVH ook bij een eventueel vervolgtraject betrokken worden.  

• Met partners onderzoeken we een aantal cases waarin professionele handelingsverlegenheid door onveiligheid een rol speelt en 
onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. 

 
3 Opleverdatum: december 2021. Auteurs: Gerrianne Rozema en Nanja Willemsen.  
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• We blijven investeren in de bekendheid van het ZVH bij de wijk- en gebiedsteams (zowel volwassenen als jeugd) én investeren in 
de bekendheid bij FACT-teams4 en bemoeizorgteams.  

• Met ZSM5, reclassering en beide ZVH’n in Oost-Brabant worden afspraken gemaakt over: 1) het leveren van beschikbare relevante 
contextinformatie door ZVH aan ZSM 2) het betrekken van deze contextinformatie bij de afdoeningsbeslissing op ZSM 3) de 
terugkoppeling van ZSM naar het ZVH en 4) het aanmelden van buikpijndossiers van ZSM aan het ZVH. Dit proces is reeds in 2020 
opgestart en wordt in 2022 afgerond. 

• We blazen het gezamenlijk overleg tussen Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en het ZVH 
nieuw leven in. Doel van dit overleg is te onderzoeken welke rol eenieder vervult en waar kansen liggen om de samenwerking te 
verbeteren.  

• De ZVH-en BZO en BNO en het Actiecentrum Oost-Brabant (Taskforce-RIEC) staan met elkaar in verbinding. In 2022 gaan wij 
elkaar versterken op het gebied van aanpak jonge aanwas, criminele families en mensenhandel. Waar mogelijk haken wij aan op 
elkaars taken en methodieken bij lopende casuïstiek. Het jaar 2022 wordt benut om de samenwerking verder te verkennen en 
een duurzaam netwerk op te bouwen. Hiervoor wordt onder begeleiding van ZVH BNO een afstudeeronderzoek uitgevoerd 
rondom de samenwerkingsmogelijkheden op het thema mensenhandel.  

• Ambtelijk is de wens geuit om voorafgaand aan de totstandkoming van het jaarplan een werksessie te houden met ambtenaren en 
medewerkers van niet-gemeentelijke partners. We gaan graag in op dit verzoek, omdat we op deze manier nog meer kunnen 
werken voor en namens de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis. De werksessie is bedoeld om input op te halen voor het 
jaarplan 2023. 
 

2.3  Huis op orde 

Om als ZVH kwalitatief en effectief te kunnen opereren is het van belang dat ‘ons huis op orde blijft’.  
 
Informatiedeling en privacy 
 

• De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is in december 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. 
Indien de wet door de Eerste Kamer aangenomen wordt, moet deze geïmplementeerd worden. Het ZVH neemt deel aan de 
landelijke werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein en geeft input aan de landelijke werkgroep t.b.v. de 

 
4 FACT is een afkorting voor 'Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden 

geboden.  
5 Diefstal, vandalisme of bedreiging zijn voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit. Voor deze zaken is er de zogeheten ZSM-aanpak, waarbij zaken vaak in één dag worden afgehandeld. Daders 

worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt recht gedaan de belangen van de slachtoffers en de samenleving. 
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implementatie van de WGS in het ZVH. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en kunnen we 
vroegtijdig inspelen op zaken die in 2022 regionaal inzet gaan vragen. 

• De adviesdocumenten DPIA6 voor het privacy protocol en de applicatie Middenvelder zijn klaar. Het ZVH legt aan de Stuurgroep 
Zorg en Veiligheid een procesvoorstel voor dat ziet op de uitvoering van de DPIA-onderdelen op de verwerkingen waarvoor 
partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Hierin vervult het ZVH een trekkende rol. In dat procesvoorstel wordt ook aandacht 
besteed aan de DPIA-onderdelen op de verwerkingen waarvoor de partners individueel verantwoordelijk zijn en die door hen 
individueel uitgevoerd moeten worden. Hierin vervult het ZVH een ondersteunende rol. 

• Het casussysteem GCOS7 wordt uiterlijk in 2023 vervangen door een ander systeem. Het ZVH volgt de landelijke ontwikkelingen 
rondom de vervanging van GCOS. Zo nodig starten we in 2022 met het implementatieproces van het nieuwe systeem. 

 
Organisatie 
 

• In oktober 2020 heeft de Stuurgroep Zorg en Veiligheid besloten om de geplande evaluatie van de samenwerking in het ZVH met 
twee jaar uit te stellen. In 2023 wordt de evaluatie van de samenwerking in het ZVH afgerond. De voorbereiding, te weten de 
opdrachtformulering, wordt in 2022 voorbereid en voorgelegd aan de stuurgroep.  

 
6 Data Protection Impact Assessment. 
7 GCOS (Casusoverleg Ondersteunend Systeem) is een beveiligde omgeving waarin ketenpartners de benodigde informatie op een gestructureerde en verantwoorde manier kunnen delen. 
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 Mensen en middelen 

Formatie en bezetting d.d. 24-1-2022 

  Formatie  Formatie (incl. 

POK-middelen) 

Bezetting  

Functie fte 

1.00 

0 

0.89 

0 

6.26 

 

fte 

1.00 

0.89 

0.89 

0.89 

7.46 

fte 

0.94 

0 

0.89 

0 

6.39 

Management 

Innovatie en ontwikkeling 

Project- en beleidsondersteuning 

Managementondersteuning 

Procesregie  

Totaal 8.15 fte 11.13 fte  8.22 fte 

 
Begroting 20228 

Uitgaven primair bijgesteld  Inkomsten primair           bijgesteld             

Personeel 726.370  971.370 Bijdrage Rijk 251.020 577.020  

Organisatie 34.990  58.990 Bijdrage levensloopaanpak BZO 9.710 0  

Huisvesting 62.220  65.220 Bijdrage beheerkosten gem. 's-H. 25.380 0  

Beheer 25.380  36.300 Bijdrage gemeenten 563.880 556.590  

Kantoor 1.030  1.730       

 
Totaal 849.990   1.133.610 Totaal 

 
849.990 1.133.610 

 

 

 

 
8 Mogelijke niet-begrote incidentele uitgaven of te verwachten budgetoverschrijdingen worden, indien nodig, ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 
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Risico’s  

Onderwerp Risico Gevolg Maatregel 

Pieken in het aantal 
aanmeldingen van 
complexe casuïstiek 

Casussen worden niet tijdig 
of o.b.v. de gestelde 
kwaliteitscriteria behandeld 

Ontevreden klanten, 
overbelasting personeel, 
gebrek aan kwaliteit in de 
procesregie 

Efficiënt organiseren van de inzet en 
verwachtingen-management in tijden van 
veel aanmeldingen 

Personele 
onderbezetting 

Casussen en gerelateerde 
werkprocessen worden te 
laat, gedeeltelijk of helemaal 
niet behandeld 

Ontevreden klanten, 
overbelasting en onvrede 
bij personeel 

Tijdig anticiperen op vertrek door 
opleiden eigen personeel en/of werven 
van vervanging 

 

Toelichting besteding extra middelen  

Vanaf 2021 ontvangt het ZVH jaarlijks extra Rijksmiddelen (de zogenaamde POK-middelen) om de aanpak voor personen met een 

(hoog) veiligheidsrisico te intensiveren en het ZVH in stand te houden voor het behoud van een landelijk dekkend stelsel. Het gaat om 

een jaarlijks bedrag van € 326.000.9 Deze middelen geven ons de mogelijkheid om meer complexe casuïstiek te regisseren, te investeren 

in het netwerk en verder te professionaliseren. Het dagelijks bestuur heeft op 24 januari jl. ingestemd met een bestedingsvoorstel voor 

de te ontvangen extra middelen en de gewijzigde begroting 2022, die hieruit voortvloeit. Hierboven vindt u daarvan ter informatie een 

verkorte weergave. Ook heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het bestedings-/bestemmingsvoorstel voor de middelen over 2021. 

 

De besteding van de extra middelen vanaf 2022 houdt het volgende in: 

- Investeren in de kerntaak: procesregie en advies. De formatie voor procesregie wordt uitgebreid met 1,2 fte, zodat we flexibel 
kunnen inspelen op toenemende casuïstiek naar aanleiding van recente ontwikkelingen en extra taken die hier voor het ZVH uit 
voort kunnen vloeien. Denk hierbij aan de coördinatie van de levensloopaanpak, een aanpak voor personen met verward gedrag, de 
afspraken tussen ZSM en het ZVH en structureel onveilige huiselijk geweld cases (MDA++-aanpak). Hoewel de ontwikkelingen nog in 
volle gang zijn, is het belangrijk om de formatie voor het regisseren van complexe casuïstiek uit te breiden. Daarnaast komt de 
gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de werkzaamheden in de aanmeld- en inclusiefase van de levensloopaanpak te 
vervallen.  

 
9 Het bedrag over 2021 ontvangen wij met terugwerkende kracht in 2022. 
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- Investeren in het netwerk en ontwikkeling. Vanuit de netwerkpartners wordt steeds vaker een beroep op het ZVH gedaan om 

mee te denken in ontwikkelingen en de roep om nóg meer te investeren in het netwerk is groot. Ook de implementatie en borging 
van de speerpunten en ontwikkelingen uit de regio en de Landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen vraagt om meer 
structurele aandacht. We breiden daarom de formatie uit met 0,9 fte voor innovatie en ontwikkeling. We verhogen daarnaast het 
budget voor bijeenkomsten/webinars, communicatie en representatie. 
 

- Verdere professionalisering. We investeren in de organisatie van het ZVH door een aantal zaken te verbeteren en verstevigen. We 
trekken een managementondersteuner aan (0,9 fte). Managementondersteuning versterkt de basis van alle functies van het ZVH en 
laat de huidige medewerkers focussen op hun kerntaken. We hogen de personeelsgerelateerde budgetten op, zodat deze weer in de 
pas lopen met de nieuwe formatie. We hogen daarnaast enkele facilitaire begrotingsposten op, omdat die nu niet of slechts minimaal 
gebudgetteerd zijn. Tot slot nemen we de beheerkosten vanaf 2022 voor onze rekening.  
 

Het bovenstaande bestedingsplan is het eindplaatje waar we naartoe zullen groeien. Het plan is tot stand gekomen met in het 
achterhoofd de nu bekende speerpunten en ontwikkelingen en de hierdoor te verwachte groei van het aantal cases complexe casuïstiek 
en aanvullende taken. Dit is echter een groeimodel en zal niet direct in 2022 geeffectueerd zijn. De verwachting is dan ook dat in 2022 
niet alle middelen besteed worden. Hierover wordt u bij het jaarverslag geïnformeerd. Het dagelijks bestuur beslist over de bestemming 
van de niet-bestede middelen.  
 
De besteding c.q. bestemming van de extra middelen voor 2021 houdt in het kort het volgende in:  
- Investeren in digitale/hybride dienstverlening 
- Investeren in teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
- Uitvoering evaluatie samenwerking in het ZVH 
- Uitvoering DPIA’s 
- Bestemmen budget voor eventuele toekomstige aanpassingen aan werklocatie ZVH 
- Bestemmen budget voor vervanging casussysteem GCOS 
- Bestemmen budget voor onvoorziene omstandigheden 


