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2015: casuïstiek in beeld

Toename behandelde casussen
In 2015 zijn in totaal 95 casussen behandeld 

door het Veiligheidshuis. Dat is in 

vergelijking met de 75 behandelde casussen 

in 2014 een aanzienlijke toename. Er zijn 80 

aanmeldingen gedaan, waarvan er op 33 

zaken procesregie is ingezet. Over de overige 

47 zaken is een advies uitgebracht. 15 van de 

95 casussen waren al in 2014 opgestart. 

Het voeren van onafhankelijke procesregie, 

het adviseren over de aanpak van 

complexe casussen en het signaleren van 

knelpunten in de keten(overstijgende) 

samenwerking zijn de drie kerntaken van 

het Veiligheidshuis. In 2015 zijn er in totaal 

21 casussen afgesloten en geëvalueerd. De 

resultaten daarvan zijn op deze factsheet 

weergegeven.

Interventies

Op de inhoud

Op het proces

38%

19%

11% 9%

23%

hulpverlening

werk/inkomen

justitieel

bestuurlijk

huisvesting 

7%

19%
18%

17%

17%

17%5%

beeldvorming/
analyse

betrekken 
andere/

extra partners

verbinding door overleg

ondersteuning 
door opstellen 
plan van aanpak

monitoren van 
uitvoering

 inzet expertise

opschalen binnen 
organisatie

Aanmeldingen versus betrokkenheid per 
gemeentelijke afdeling

Openbare Orde & Veiligheid

Sociale dienst

Sociaal wijkteam (incl. BJG)

Bouwen & wonen

Zorg na detentie

Leerplicht

Wijkmangement

67%

29%

62%

14%

14%

10%

10%

19x

3x

11x

1x

4x

0x

0x

Het Veiligheidshuis als instrument van het zorg- en 
veiligheidsbeleid
Het Veiligheidshuis is een gemeentelijk instrument van het zorg- én 

veiligheidsbeleid. Het aantal aanmeldingen door gemeenten is in 2015 

verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Verschillende afdelingen 

binnen gemeenten melden casuïstiek aan en/of zijn betrokken bij een integrale 

aanpak. Dit laat zien dat er binnen de gemeenten steeds meer vorm gegeven 

wordt aan de gemeentelijke regierol op veiligheid en (jeugd)zorg en het 

instrument Veiligheidshuis steeds effectiever ingezet wordt bij de aanpak van 

ketenoverstijgende, complexe casuïstiek.  De afdeling Openbare Orde & Veiligheid 

als aanmelder is nog steeds koploper, maar logischerwijs melden sociale wijkteams 

(incl. basisteams jeugd- en gezin) ook steeds vaker aan en voeren zij dikwijls 

casusregie.
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De verbindende schakel tussen zorg  
en justitie
Het Veiligheidshuis is dé verbindende schakel tussen zorg en 

justitie. Daar waar nodig zijn rechtelijke maatregelen de stok 

achter de deur in een aanpak. Maar juist ook de verbinding 

met de zorgpartners kan voor cliënt (en zijn gezinsleden) 

perspectief bieden op een zo volwaardig mogelijke 

participatie aan onze maatschappij. Het vraagt continue 

aandacht om hierover bij alle partners bewustwording 

te creëren en daarmee te stimuleren dat casuïstiek wordt 

aangemeld voor een ketenoverstijgende aanpak. 
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Aanmeldingen versus betrokkenheid per partner
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