Factsheet van het Veiligheidshuis West-Friesland

Inhoud:
Wat is het Veiligheidshuis WestFriesland?
Pooierboyproblematiek, dat ook?
Welke Velden?
Wat doet het Veiligheidshuis?

Wat is het Veiligheidshuis West-Friesland?
Het Veiligheidshuis West-Friesland is een netwerkorganisatie voor de regio West-Friesland,
waarin complexe multi-probleemgevallen worden behandeld die organisatieoverstijgend zijn.
Als er meerdere organisaties met één persoon of gezin bezig zijn, en er een relatie is met
veiligheid (bijvoorbeeld overlast of criminaliteit), kan het veiligheidshuis worden ingeschakeld.
Bijvoorbeeld extreme overlast van personen in de horeca, overlast van jeugd(groepen),
gezinnen die buurtoverlast veroorzaken etc. In zijn algemeenheid problemen waar de eigen
organisatie of meerdere organisaties al geruime tijd tegenaan lopen maar waarbij de reguliere
aanpak niet werkt.

Vanuit welke visie?
Waar zit het Veiligheidshuis
West-Friesland?
Wie meldt casussen aan bij het
Veiligheidshuis West-Friesland?
Wat is de rol van het bestuur?
Waar kunnen casussen worden
aangemeld?
Voorbeelden.

Pooierboyproblematiek, dat ook?
Er is een goede samenwerking met de andere Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord. In
het Veiligheidshuis regio Alkmaar wordt bijvoorbeeld voor alle Veiligheidshuizen in NoordHolland Noord de pooierboy of loverboyproblematiek behandeld. Signalen over
loverboyproblematiek kunnen bij bovengenoemd e-mailadres worden aangemeld. Samen met
diverse partners wordt bekeken hoe slachtoffers het best in zorg kunnen en of daders kunnen
worden aangepakt.

Welke velden?
Binnen het veiligheidshuis wordt gekeken naar de terreinen (jeugd)zorg, justitieel, burgerrecht
en bestuurlijk. Dat is ook de kracht van het Veiligheidshuis West-Friesland; het overzicht over
alle velden en de mogelijkheden tot samenhang hiertussen.

Blijft het zo?

Wat doet het Veiligheidshuis West-Friesland?
Het Veiligheidshuis West-Friesland zoekt naar alle relevante informatie over de persoon of het
gezin. Met de probleemhouder (meestal de inbrenger) wordt een doelstelling bepaald. Dan
worden de partners die kunnen helpen bij een oplossing bij elkaar geroepen en worden
oplossingsrichtingen bedacht en een actieplan gemaakt. Hierin staan de actiepunten die
iedere organisatie voor zich te doen heeft. Bij een vervolg overleg wordt gekeken of een ieder
heeft gedaan wat was afgesproken.

Vanuit welke visie?
Er wordt gewerkt vanuit de mens. Er komt één gezin, één plan. Het resultaat is waar we voor
gaan. Het voorkomen van dubbelingen, dat wil zeggen dat niet ook andere organisaties met
hetzelfde probleem bezig zijn.

Waar zit het Veiligheidshuis West-Friesland?
Het Veiligheidshuis West-Friesland heeft geen fysiek huis maar heeft de uitvalsbasis vanuit
Hoorn. De partners komen bij elkaar daar waar het probleem is. Is het een casus uit Stede
Broec dan in het gemeentehuis van Stede Broec of op het politiebureau.

Wie meldt casussen aan bij het Veiligheidshuis West-Friesland?
Elke organisatie die een persoon of gezin in behandeling heeft en hierbij hulp kan gebruiken,
omdat het tegen zijn eigen grens aanzit, of de hulp van het netwerk van het Veiligheidshuis
West-Friesland kan gebruiken kan een casus aanmelden. Er wordt dan beoordeeld of er ook
een veiligheidsaspect in zit en of de organisatie die de casus aanmeldt alles heeft gedaan. Is
het antwoord in beide gevallen ja, dan wordt de casus aangenomen.

Wat is de rol van het bestuur?
Er wordt gezocht naar een meer bepalende rol van de bestuurder. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid de driehoek worden, waarin op casusniveau de problematiek besproken zal
worden. Niet inhoudelijk over het hoe maar over het wat en welke keuzes daarbij gemaakt
moeten of kunnen worden. Zo kan er meer grip komen op de veiligheidsproblematiek. De
driehoek is een overleg tussen burgemeester, officier van justitie en de politiechef van het
gebied.

Waar kunnen casussen worden aangemeld?
U kunt uw casus per aanmelden via veiligheidshuiswest-friesland@hoorn.nl

Voorbeelden
Gebiedsgerichte aanpak: Behandeling van de top 5 overlastgevers horeca, een zogenaamde
topX benadering. Op initiatief van de gemeente, de personen zijn aangeleverd door de politie.
Met politie/OM/reclassering/woningcorporatie/ nazorg/UWV/sociale zaken wordt een plan van
aanpak gemaakt om de overlast te stoppen. Te nemen acties zijn: een normerend gesprek
met de overlastgevers, een brief aan de overlastgevers door de burgemeester, instellen van
een gebiedsverbod, extra aandacht door de politie. Dit lijkt te werken.
Persoongerichte aanpak: Ernstige zorgen omtrent mogelijk misbruik in een gezin. Er zit reeds
hulpverlening in het gezin. Alle informatie wordt met iedereen gedeeld, omdat het met name
om “onderbuikgevoel” gaat. Alle hulpverlening staat op scherp en meldt aan de gezinsvoogd
concrete signalen en gevoel.
Ernstige zorgen omtrent de veiligheid van een (reeds uit huis geplaatst) kind. De vraag is of
het kind op een geheim adres ondergebracht moet worden. Dit i.v.m. bedreigingen over en
weer en gebruik van wapens. Spoedoverleg politie, jeugdzorg, ketenregisseur. Alle informatie
gedeeld en een risico-inschatting gemaakt. Politie gaat een “tegenhoud” gesprek houden.
Acties worden goed afgestemd. Besloten wordt het kind niet op een geheim adres onder te
brengen.
Aanpak onaantastbaren: Een persoon veroorzaakt veel overlast. Het is een criminele zeer
actieve veelpleger die alle hulp, ook verplicht toezicht, weigert. Alle pogingen om hem op het
goede spoor of in ieder geval enigszins in het gareel te houden mislukken. Er lijkt geen enkel
middel te zijn om acceptabel gedrag te bewerkstelligen. Na een casusoverleg is de conclusie
dat geen enkele vorm van hulp meer wordt geboden. Dit is geld weggooien. Hij wordt als zeer
actieve veelpleger nauwlettend gevolgd en elke mogelijkheid wordt aangepakt om hem op te
sluiten. Als hij uit zijn woning wordt gezet wordt zijn uitkering stopgezet.

Blijft het zo?
Nee, het blijft niet zo. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van één Veiligheidshuis voor
Noord-Holland Noord. De multi-probleemgevallen blijven wel leidend. De rol van de
bestuurder zal worden versterkt. Hierdoor kan er meer op veiligheidsproblematiek gestuurd
worden. Doordat het één Veiligheidshuis voor Noord-Holland Noord wordt is de continuïteit
beter gegarandeerd. In het Veiligheidshuis West-Friesland werkt 1 fte, de ketenregisseur.
Door dit te verbreden over Noord-Holland Noord kan er uitwisseling plaatsvinden.

