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Casus bij aanmelding








Man,32 jaar
Licht verstandelijk beperkt
Persoonlijkheidsproblematiek
Verplicht toezicht reclassering 3 jaar na
ernstig gewelddelict, loopt binnenkort af
Zorg stagneert :MEE/ de Waag/ GGZ/
Humanitas
Hoog recidive risico, suïcide gevaar

Historie

Presentatie Veiligheidshuis
Jolanda Hijwegen,
Ketencoördinator Nazorg Ex gedetineerden

Datum 28 september 2011
Maatschappij en gezondheidszorg

Wat is een Veiligheidshuis

Achtergrond
•
Programma Jeugd Terecht 2003 – 2006
•
Voorkomen van eerste delicten
•
Verminderen van recidive
•
Snellere doorlooptijden (Kalsbeeknorm)
+
•
Behoefte aan meer samenhang tussen zorg en straf en de behoefte om
sneller en effectiever te reageren.

Een lokaal/regionaal samenwerkingsverband
gericht op:
‐ Het vergroten van veiligheid;
‐ verminderen van overlast;
‐ het verminderen van recidive.

Hoe?
•

Ketensamenwerking (zorg, veiligheid en straf)

Doelstelling
•
Landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen

De convenantpartners












Gemeente Leiden
Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Den Haag
Politie Hollands Midden
Bureau Jeugdzorg
Reclassering Nederland
Palier BV
HALT Hollands Midden Haaglanden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Raad voor de Kinderbescherming regio Haaglanden Zuid‐Holland Noord
Penitentiaire Inrichting Haaglanden
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

Thema’s



Jeugdige overlastgevenden en criminelen;



Ex‐gedetineerden (18‐ en volwassenen);



Veelplegers (18‐ en volwassenen);



Huiselijk geweld (pilot vanaf 1 januari 2012)
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Sturing op de ketens
Elke partner in het Veiligheidshuis behoudt zijn eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
•

Sturing op zorgketen
De sturing op de zorgketen in het veiligheidshuis gebeurt door de
portefeuillehouder zorg (Welzijn, jeugd).

•

Sturing op justitiële keten
De verantwoordelijkheid voor de aansturing van de justitiële ketenpartners
berust bij het OM en gebeurt via het Arrondissementaal Justitieel Beraad
(AJB).

•

Sturing op veiligheidsketen
De raad stuurt op de doelstellingen voor het programma Veiligheid die
jaarlijks in de programmabegroting worden vastgelegd.

Meerwaarde Veiligheidshuizen







Regionaal coördinatie en informatie punt
Een gezamenlijk dossier
Korte lijnen
Eenduidige integrale aanpak
Samenwerken levert meer op dan één organisatie zelf kan
bereiken
Snelheid, effectiviteit en efficiency

Casus
De heer is in zorg:
‐ GGZ is regiehouder
‐begeleiding reclassering is op vrijwillige basis
verlengd met 6 maanden
‐afspraken in RTG met woningbouwvereniging,
politie, reclassering en GGZ.
‐ Signalen naar VHH bij stagnatie van zorg
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