Samenwerking gemeenten, veiligheid en zorg
Wie zijn wij?

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is binnen de reguliere aanpak van zorg- en
veiligheidsproblematiek. Er is dan domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen of
problematiek beheersbaar te maken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is dé plek waar experts op het gebied van
straf-, bestuurs-, & civiel recht, sociaal domein en zorg samenwerken om dit doel te bereiken.

Wat doen wij?
Adviseren
We zijn hét expertisecentrum
voor multidisciplinaire zorgen veiligheidsproblematiek
en vraagbaak voor
professionals

Regisseren
We voeren regie op het
proces om samen met
partners uitvoering te geven
aan een integraal en persoonsgericht plan van aanpak

Signaleren
We signaleren trends en
ontwikkelingen, helpen partners
zich verder te bekwamen en geven
(strategisch) advies aan lokale
bestuurders en ketenpartners

Wanneer voeren wij regie?

Problemen
op meerdere
leefgebieden

en

(Dreigend) crimineel/ en Samenwerking tussen
overlastgevend gedrag
meerdere ketens (zorg
of maatschappelijke
en veiligheid) nodig
teloorgang

en

Problematiek óf
heeft impact
op sociale
leefomgeving

Ketenoverstijgende lokale
of gebiedsgebonden
veiligheidsproblematiek

Bij de aanmelding van een casus kijken we altijd eerst samen met de aanmelder of er binnen de reguliere aanpak nog
oplossingen te vinden zijn, voordat de casus in regie wordt genomen. Twijfel je of de casus voldoet aan de criteria?
Neem dan contact met ons op. We helpen je altijd op weg met een (anoniem) advies!

Wie werken er samen?

• Gemeenten
• DJI
• GGD Hart voor Brabant
• GGZ Oost-Brabant
• Novadic-Kentron
• Openbaar Ministerie
• Politie
• Raad voor de Kinderbescherming
• Reclassering Nederland
• Reinier van Arkel
• Sociom
• Stichting Jeugdbescherming Brabant
• Stichting Ons Welzijn
• Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost
• William Schrikker Stichting Jeugdbescherming
& Jeugdreclassering

Deelnemende
gemeenten
Oss

‘s-Hertogenbosch

Bernheze

Vught

Maashorst

SintMichielsgestel

Land van Cuijk

Boekel
Meierijstad
Boxtel

Daarnaast werken wij op incidentele basis samen met andere partijen die noodzakelijk
zijn in de aanpak van de problematiek. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg,
maatschappelijke opvang en huisvestingsorganisaties.

Neem contact met ons op via 073-615 30 20 of zorg-veiligheidshuis@zvhbno.nl

www.zvhbno.nl

