
“De ketenpartners  
beschikken nu  
makkelijker over  
casusinformatie.”
 

Projectleider Miranda Peppercamp over GCOS, 

een nieuw landelijk automatiseringssysteem 

voor Veiligheidshuizen, zie pag. 4.

Per 1 maart van dit jaar heeft het Veiligheidshuis 
Zeeland twee nieuwe partners, die allebei een werkplek 
in het Veiligheidshuis hebben: Stichting Mozaïk en het 
Leger des Heils. Ze stellen zich kort aan u voor. 

Stichting Mozaïk

Jaap Stoutjesdijk, manager regio 

zuidwest-Nederland van Stichting 

Mozaïk, vertelt: “Stichting Mozaïk 

is een GGZ-instelling die zorg biedt aan de meest complexe 

hulpbehoevenden: mensen met psychiatrische problemen 

(waaronder verslaving) en ernstige problemen op sociaal en/

of justitieel terrein, dikwijls bovendien in combinatie met 

een verstandelijke beperking. Voor deze mensen stelt Mozaïk 

hersteltrajecten samen waarin psychiatrie, verslavingszorg en 

de zorg aan verstandelijk gehandicapten worden gecombineerd 

met maatschappelijke ondersteuning op de gebieden wonen, 

werk/dagbesteding en financiën. Mozaïk kiest, kortom, voor een 

integrale aanpak.” Het adres van Stichting Mozaïk zuidwest-

Nederland: Rommerswalestraat 1, 4461 ET Goes. Voor contact 

belt u Jaap Stoutjesdijk op 06-12218692.

Jaarplan 2012 In januari zag het Jaarplan Veiligheidshuis Zeeland 2012 het licht. Behalve een vooruitblik, biedt het ook een 

weergave van de resultaten in 2011. De nieuwe initiatieven voor 2012, die momenteel worden uitgevoerd, worden in dit Jaarplan 

aangekondigd en toegelicht. Twee van die initiatieven zijn de Persoonsgerichte Aanpak en de Transactie-in-Persoon-zittingen (TRIP-

zittingen). Dat het niet bij ideeën en plannen is gebleven, leest u in deze nieuwsbrief over deze twee onderwerpen. Het Jaarplan 2012 is 

te downloaden via www.veiligheidshuiszeeland.nl > Nieuws.
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Twee nieuwe partners
Leger des Heils

Loes Peeters, trajectcoördinator bij het Leger 

des Heils zuidwest-Nederland: “We zijn 

voorstander van een goed afgestemd plan 

van aanpak binnen een systeem of gezin. Deze basis – één kind, 

één gezin, één plan – is ook zichtbaar binnen het Veiligheids-

huis. Het voelt goed om te mogen zoeken naar de interne gedre-

venheid van de mens en dit met (enige) sturing aan te wenden 

tot een goed samenleven waar iedereen het verschil ervaart. 

Kortom: het vergroten van de veiligheid.” Over het werk van het 

Leger des Heils in Zeeland vertelt Loes: “We hebben in Zeeland 

enkele afdelingen voor wonen en begeleiding voor cliënten met 

psychiatrische en verslavingsproblemen, en daarnaast na-

tuurlijk onze dag- en nachtopvang. Door heel Zeeland bieden 

we zorg binnen gezinssituaties onder de naam ‘Voortgang’. 

Bekend is ook onze ‘10 voor Toekomst’, gericht op coaching van 

multiproblem-gezinnen, waarbij een systeemgerichte aanpak 

op meerdere levensgebieden onze kwaliteit is. En tenslotte ge-

ven we individuele ambulante woonbegeleiding. We geloven in 

de mensen, we geloven in samenwerking en verbinding.” Meer 

informatie op: www.legerdesheils.nl.



Ook is het actieprogramma er uiteraard 

op gericht dat ‘nieuwe aanwas’ wordt 

voorkomen. Het actieprogramma onder-

steunt het Openbaar Ministerie (OM), de 

gemeenten en andere organisaties in de 

aanpak van hinderlijke, overlastgevende en 

criminele jeugdgroepen. Om de samenwer-

king tussen gemeenten, arrondissementen 

en het ministerie te bevorderen, is landelijk 

een tiental coördinatoren aangesteld. Voor 

de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zeeland 

is dat Ko Hamelink. Over zijn functie en 

de doelstellingen van het actieprogramma 

zegt hij: “De missie van de coördinatoren is 

vooral gericht op de vertegenwoordigers in 

de lokale driehoeken: het OM, de gemeen-

ten en de politie. Daar ligt de sturing op de 

aanpak. De meeste groepen zijn al bekend. 

Ze zijn door de politie in beeld gebracht 

met behulp van de shortlistmethodiek van 

Bureau Beke. Daarmee wordt onder meer 

gekeken naar hoe de groepen zich mani-

festeren: zijn ze overlastgevend met veel 

of weinig criminaliteit? In een overlast-

gevende groep worden soms forse criminele 

activiteiten gepleegd. Toch kan deze dan 

betiteld worden als overlastgevend, omdat 

de jongeren vaak nog beïnvloedbaar zijn, 

bereikbaar voor politie, gemeenten en 

andere instanties. Een criminele groep is 

niet meer zo makkelijk te veranderen van 

gedrag. Criminaliteit is bij hen het hoofd-

bestanddeel van de groepsactiviteiten. De 

correctie van jongeren is altijd eenvoudiger 

in een vroeg stadium. Daarom is het zo  

belangrijk die signalen snel op te vangen. 

Als het signaleringsysteem, dat is de 

Verwijzingsindex Risicojongeren, effectief 

wordt gebruikt, leidt dit naar een goede 

koppeling van informatie en naar snelle 

keuzes en interventies. Met betrokkenheid 

van de gezinnen werkt dit ook door naar de 

aanpak van de criminaliteit. We springen 

in op actualiteiten, want dan is er aan-

dacht voor het probleem. Daar kan dan een 

plan van aanpak en goede informatievoor-

ziening uit voortkomen.”

Meer informatie over de rol van regio- 

coördinatoren en het actieprogramma in 

het algemeen: www.wegwijzerjeugdenvei-

ligheid.nl > Jeugdgroepen.

Coördinator ‘Actieprogramma’ aangesteld
Het ‘Actieprogramma problematische jeugdgroepen’ dat vorig jaar is  
opgezet, heeft twee doelstellingen: binnen twee jaar zijn 89 criminele  
jeugdgroepen aangepakt en de aanpak van overlastgevende en hinderlijke 
jeugdgroepen wordt geïntensiveerd. 

De wielerploeg van het Veiligheidshuis, v.l.n.r.: Cor ’t Gilde (Raad voor de Kinderbe-

scherming), Christiaan Schets (Openbaar Ministerie), Ivo Boonman (Bureau Jeugdzorg) 

en Neil Thumann (Emergis).

Op 21 maart organiseerde regiocoör-

dinator Ko Hamelink het werkbezoek 

aan Vlissingen van Dineke ten Hoorn 

Boer, directeur-generaal Jeugd en Sanc-

tietoepassing bij het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie.

Zij bezocht het Veiligheidshuis Zeeland 

en Porthos met het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Ook kreeg ze uitleg over het 

Vroeg Erbij Team (VET) en het Jeugd 

Interventieteam (JIT) van de politie en 

Maatschappelijk Werk. Zij reageerde 

erg enthousiast. Het viel haar vooral 

op dat men elkaar vanuit verschillende 

organisaties goed weet te vinden.  

Zeeland zit als gevolg van kleinschalig-

heid en relatief geïsoleerde ligging toch 

eerder aan de grens van de capaciteit 

van mensen en middelen. Mevrouw 

Ten Hoorn Boer bemerkte in Zeeland 

een grote bereidheid om samen te 

werken. Juist de samenhang tussen 

aanpakken en het langdurig volhou-

den, met alle vraagstukken van dien, 

heeft indruk op haar gemaakt.

Directeur-generaal ziet 
dat men elkaar in  
Zeeland weet te vinden
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Ketensamenwerking in optima forma
Op woensdag 25 april deed een ploeg van 

het Veiligheidshuis Zeeland mee aan de 

jaarlijkse wielerklassieker de Ronde van 

Walcheren. Deze wielertocht van 90 km is 

bedoeld voor amateur-wielrenners die in 

dienst zijn bij de overheid en wordt georga-

niseerd door de Koninklijke Marechaussee. 

Namens het Veiligheidshuis fietsen vier 

vertegenwoordigers van de ketenpartners 

mee. Dit kwartet opereerde als een hechte 

wielerploeg. Bij ‘de Muur van Domburg’ 

moest een van de coureurs lossen, maar 

Cor liet zich als een ware wegkapitein 

terugzakken om deze partner terug te 

brengen in het peloton. Wat je noemt  

ketensamenwerking in optima forma!
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Parketsecretaris Annemiek Knetemann: 

“Door het Veiligheidshuis komt 

informatie sneller bij elkaar.”

Het Persoonsgerichte Casusoverleg Meer-

derjarigen en Minderjarigen richt zich 

op verdachten en (potentiële) daders van 

woninginbraken, overvallen en straatroof, 

waarbij binnen de Zeeuwse regio ook 

aandacht zal worden geschonken aan 

personen die zich herhaaldelijk schuldig 

hebben gemaakt aan geweldplegingen en 

aan het veroorzaken van ernstige overlast. 

Nadrukkelijk is de inzet ook gericht op het 

sociale netwerk rondom de verdachte of 

dader, zodat bijvoorbeeld voorkomen kan 

worden dat broertjes en/of zusjes  

vervallen in crimineel en/of overlastge-

vend gedrag.

Door de gezamenlijke ketenpartners 

van het Veiligheidshuis Zeeland wordt 

één keer in de twee weken tijdens het 

casusoverleg PGA een topselectie van de 

groslijst (vooralsnog meer dan vierhon-

derd namen) besproken en een plan van 

aanpak geformuleerd. Daarbij geldt in 

het algemeen dat hoe meer een cliënt aan 

criteria voldoet, zoals bijvoorbeeld ver-

slaving, kwetsbaar familie/zorgsysteem, 

woonomgeving en sociaal netwerk, hoe 

hoger de prioriteit voor aanpak zou moe-

ten zijn. Op deze personen wordt vanuit 

preventief, repressief en nazorg-perspectief 

door justitiële en niet-justitiële (zorg)part-

ners een toegesneden reactie geformuleerd, 

waarbij de besproken personen intensief 

zullen worden gevolgd en aangepakt.

De kracht van de PGA zit in de tijdige en 

onderling afgestemde bijdrage van alle 

partijen die hierin een rol kunnen spelen, 

zoals politie, Openbaar Ministerie, reclas-

sering, Raad voor de Kinderbescherming, 

Jeugdzorg, Verslavingszorg, Maatschap-

pelijk Werk, niet-justitiële (geestelijke) 

zorgverleners (bemoeizorg) en gemeenten 

(wonen, werk en welzijn).

Persoonsgerichte Aanpak werkt vanuit  
onderlinge afstemming ketenpartners
Om de zogeheten High Impact Crime te bestrijden, zoals woninginbraken, overvallen en straatroof, wordt op dit 
moment vanuit het Veiligheidshuis Zeeland, in nauwe samenwerking met de Veiligheidshuizen in Midden- en West-
Brabant, ingezet op een Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Tegelijkertijd wordt binnen het gebied van de toekomstige 
politieregio Zeeland/West-Brabant door de politie samengewerkt aan een effectiviteitverbetering bij de bestrijding 
van deze delicten. Beide activiteiten zijn nauw met elkaar verbonden.

Jongeren die verdacht worden van het 

plegen van een strafbaar feit krijgen soms 

een aanbod van het Openbaar Ministerie 

(OM) om strafvervolging te voorkomen. 

Het aanbod, dat gedaan wordt op een 

Transactie-in-Persoon(TRIP)-zitting, 

bestaat meestal uit het uitvoeren van een 

leer- en/of werkstraf, al dan niet gecombi-

neerd met begeleiding door de Jeugdreclas-

sering. Sinds januari van dit jaar worden 

deze TRIP-zittingen in het Veiligheidshuis 

georganiseerd. De jongeren die hiervoor 

in aanmerking komen, zijn voornamelijk 

‘first offenders’. Het transactieaanbod 

wordt bepaald door het OM, in de meeste 

gevallen nadat over de invulling door 

de Raad voor de Kinderbescherming een 

advies is gegeven. Het transactieaanbod 

zorgt voor een snellere en lichtere afdoe-

ning van de zaak dan wanneer de jongere 

voor de kinderrechter moet komen. Het 

houden van de zittingen in het Veiligheids-

huis heeft als bijkomend voordeel dat, in-

dien de jongere de voorgestelde transactie 

accepteert, er vanwege de aanwezigheid 

van de ketenpartners in het Veiligheidshuis 

onmiddellijk afspraken gemaakt kunnen 

worden. 

Annemiek Knetemann leidt als een van de 

parketsecretarissen de TRIP-zittingen in 

het Veiligheidshuis. “Jeugd is een van de 

speerpunten van het Veiligheidshuis,” zegt 

ze. “Dan is het logisch dat je alle werk-

zaamheden die daarmee te maken hebben 

ook concentreert in het Veiligheidshuis. 

Daarom vind ik het een goede stap dat nu 

ook de TRIP-zittingen in het Veiligheids-

huis worden gehouden. Daarmee blijft 

het niet alleen bij het beoordelen van de 

jeugdzaken, maar draag je ook samen met 

de ketenpartners bij aan de afhandeling 

ervan. De aanwezigheid van de partners 

in het Veiligheidshuis, zoals de Raad voor 

de Kinderbescherming en de Jeugdreclas-

sering werkt als groot voordeel. Je brengt 

sneller informatie bij elkaar en alles kan 

veel efficiënter afgehandeld worden, 

waardoor een jongere weer verder kan.” 

De beveiliging en dergelijke wordt door het 

OM zelf geregeld. De parketsecretaris kijkt 

tevreden terug op de eerste TRIP-zittingen 

in het Veiligheidshuis: “In principe verloopt 

alles precies hetzelfde als op het parket. 

Bij de allereerste zaak die in het Veilig-

heidshuis diende, waren veel meer mensen 

aanwezig dan ik gewend was. Toch verliep 

alles heel soepel.”

TRIP-zittingen nu ook in het Veiligheidshuis



ondersteund gaat worden in GCOS is 

het hulpverleningscasusoverleg. Daarna 

volgen de persoonsgebonden aanpak en 

de nazorg aan ex-gedetineerden. Het jus-

titieel casusoverleg wordt landelijk door 

GCOS opgepakt. Het systeem bevindt 

zich in de projectfase en is dus nog volop 

in ontwikkeling, waardoor we afhankelijk 

zijn van de landelijke technische werk-

zaamheden. De volgende release is half 

mei 2012.”

Miranda Peppercamp, projectleider/beheerder implementatie GCOS

GCOS ondersteunt de casusoverleggen

In oktober 2011 deed het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) zijn intrede in het Veiligheidshuis 
Zeeland. GCOS is een landelijk automatiseringssysteem dat voor alle Veiligheidshuizen gebouwd is om  
administratieve, informatieve en samenwerkende ondersteuning te bieden aan alle deelnemers en ketenpartners van 
de verschillende casusoverleggen. Het systeem wordt gefinancierd en geïmplementeerd door het Ministerie van  
Veiligheid en Justitie en is inmiddels ingevoerd bij meer dan twintig Veiligheidshuizen. 

De voortgang van GCOS binnen het 

Veiligheidshuis Zeeland is in handen 

van Miranda Peppercamp, projectleider/

beheerder implementatie GCOS: “In 

oktober vorig jaar zijn we gestart met 

de module huiselijk geweld. De politie 

meldt de casussen huiselijk geweld aan. 

De gemelde casussen worden beoor-

deeld en geagendeerd voor het overleg 

dat tweemaal per week plaatsvindt. De 

deelnemers van dit overleg ontvangen via 

GCOS de agenda per e-mail en hebben 

een beveiligde autorisatie waarmee ze 

Contactgegevens

Stadhuisplein 8a, 4382 LG  Vlissingen 

0118 - 420 410

info@veiligheidshuiszeeland.nl

www.veiligheidshuiszeeland.nl

Informatie over het instituut veiligheidshuis in het algemeen en over veiligheids-

huizen in Nederland: www.veiligheidshuis.nl en www.veiligheidshuizen.nl.
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gebruik kunnen maken van GCOS om 

informatie in te voeren, te verifiëren of 

te raadplegen. GCOS ondersteunt het 

overleg door middel van een beamer die 

de informatie per casus laat zien. De 

verslaglegging van het overleg wordt ook 

in GCOS gedaan, net als het vastleggen 

van de besluiten en het uitzetten van de 

acties. Deelnemers ontvangen ook via 

GCOS hun acties per e-mail. Kortom: de 

ketenpartners beschikken nu makkelijker 

over casusinformatie.” Over de voortgang 

zegt Miranda: “Het volgende overleg dat 

Miranda Peppercamp:

“De ketenpartners 
beschikken door GCOS 
makkelijker over 
casusinformatie.”


