
PRAKTIJKCASUS 
Mike (15) wordt verdacht van een ernstig geweldsdelict in relatie tot 
rivaliserende jeugdgroepen. Vader is uit beeld en moeder heeft 
psychische problemen en schulden. Zijn broertje en zusjes hebben veel 
last van de situatie. Mike wordt in afwachting tot de zitting vrijgelaten 
met schorsende voorwaarden, zoals een schoolhulpverleningstraject, 
avondklok en elektronisch toezicht. Maar hij houdt zich niet aan de 
voorwaarden en is agressief. De betrokken partners in het Zorg- en 
Veiligheidshuis maken zich zorgen en houden een extra casusoverleg. 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wil in ieder geval een 
intensieve jeugdreclasseringsmaatregel adviseren. De partners in het 
overleg vinden dat Mike ook behandeling nodig heeft. Met deze informa-
tie overleggen de RvdK en het Openbaar Ministerie opnieuw. Zij zetten 
in op een intensieve jeugdreclasseringsmaatregel met verplichte 
behandeling. De rechtbank neemt het advies over. Intussen wordt 
de hulpverlening voor moeder en de rest van het gezin 
geïntensiveerd.

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden geeft met deze flyer een tussenstand weer van de uitvoering van het jaarplan 2022. 

HALVERWEGE 2022
 Met zorg aangepakt!

GEPRIORITEERDE THEMA’S

Aanpak rivaliserende jeugdgroepen
•  Samen met gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer, politie  

en het Openbaar Ministerie is een stevige integrale en gebiedsover-
stijgende aanpak rivaliserende jeugdgroepen opgezet. Inzet van 
jeugdpartners is daarbij van groot belang. 

•  Voor 27 rivaliserende jongeren zijn er casusoverleggen  
georganiseerd.

•  We nemen deel aan de Regiegroep en Regionale werkgroep 
rivaliserende jeugd.

•  We organiseerden een themabijeenkomst over de veiligheid van 
professionals in casuïstiek rivaliserende jongeren. 

Veiligheid van professionals 
•  Het stafteam volgde een training Veiligheid op de Werkvloer over 

o.a. agressie tijdens cliëntcontact en weerbaarheid.
•  De samenwerking met het Expertisepunt Veilige Publieke Taak van 

gemeente Den Haag is verstevigd.
•  Komende periode gaan we in gesprek met politie over een 

aangiftestructuur voor professionals op het Zorg- en Veiligheids-
huis en aan de slag met normsessies. 

Intensieve (Levensloop)aanpak Risicovol en Verward gedrag (ILA)
•  We bespreken 59 personen met risicovol en verward gedrag.  

20 hiervan zijn geïncludeerd in de Levensloopaanpak.
•  Nieuwe cliënten kunnen weer in de Levensloopaanpak worden 

geïncludeerd nu de financiering van de forensische levensloop- 
coördinator (voorlopig) is geregeld. 

•  Het gezamenlijk optrekken van de levensloopcoördinatoren van 
Fivoor en gemeentelijke casusregisseurs is cruciaal. 

•  De samenwerking met de verstandelijk gehandicaptenzorg  
is versterkt. 

De eerste helft van 2022 startte met goed nieuws: We blijven op onze huidige locatie! Het huurcontract is bijna rond. Momenteel maken we 
plannen voor de herinrichting van het fysieke ketenkantoor om goed hybride te kunnen werken. We zien steeds meer ketenpartners terug op 
de werkvloer. In de eerste zes maanden pakten we gezamenlijk al 192 meldingen op. De eerste keer dat we een casus bespreken, doen we dit 
zo veel mogelijk fysiek. Net als cliënt-aan-tafelgesprekken of wanneer er andere redenen zijn om elkaar fysiek in de ogen te kijken.

Ervaringsdeskundigheid
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft de ambitie om meer  
te werken vanuit het cliëntperspectief, dichtbij de burger en zijn  
of haar omgeving. Per 1 september hebben we een ervarings- 
deskundige met expertise op het gebied van (jeugd)criminaliteit 
en detentie in huis. Met zijn ervaringskennis hopen we beter aan te 
sluiten bij de belevingswereld van cliënten. Daarnaast is er een 
ervaringsdeskundige betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling (MDA++). Samen met hen zetten we in op 
meer cliënt-aan-tafel gesprekken. 



Verbinding zorg en veiligheid 
• Er hebben twee bijeenkomsten renewing the vows ZVHH plaats- 

gevonden, waarin managers en materiedeskundigen spraken over 
effectieve netwerksamenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis. 
Vier leidende principes zijn afgesproken: proactief en lef, heldere 
verwachtingen, gezamenlijk eigenaarschap en plan van  
aanpak is leidend.

• De verbinding met Sociaal Domein gemeente Den Haag is versterkt 
door een gezamenlijk middag over samenwerking en onderlinge 
verhoudingen.

• Zorg- en welzijnsinstantie E25 is toegetreden tot het  
samenwerkingsconvenant. 

Leren en innoveren
• Diverse kennisbijeenkomsten en trainingen zijn met en voor 

ketenpartners georganiseerd, zoals de introductiebijeenkomst, 
een lunchlezing ggz-politie en een privacytraining. 

• Samen met gemeente Den Haag en de Haagse en Leidse Hoge-
scholen organiseren we het Haagse Leeratelier Maatwerk en Regie. 
Via het Zorg- en Veiligheidshuis nemen ketenpartners deel aan 
masterclasses en modules. 

• We werkten mee aan een onderzoek van de Haagse Hogeschool  
naar samenwerking bij complexe huiselijk  
geweld casuïstiek. 

Beleidssignalering
• Een beleidssignalennotitie met zes terugkerende knelpunten is 

opgesteld. Het gaat onder meer om huisvestingsproblematiek, 
personen zonder verblijfstitel en stalkingscasuïstiek.

• In het MT ZVHH zijn ambassadeurs aan de knelpunten verbonden. 
Zij gaan hier de komende periode mee aan de slag. 

 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070 - 757 09 00

Melden, informeren, overleggen, vragen?
Meldingen via:
www.zorgenveiligheidshuishaaglanden.nl
Informatie en advies: infocentrumvhh@zvhh.nl

EN VERDER...

CIJFERS
MELDENDE ORGANISATIES 1e HELFT 2022

Totaal: 192 meldingen (heel 2021: 462)

Belangrijkste thema’s: Huiselijk geweld (32,2% aanwezig), verward gedrag (30,7% aanwezig) en huisvestingsproblematiek (25% aanwezig). 
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In het eerste halfjaar van 2022 zijn in totaal 
452 personen in 350 overleggen besproken. 

Risicovol en 
verward gedrag, ILA

Huiselijk geweld en 
kindermishandeling, MDA++

Groepsaanpak (Den Haag)

Radicalisering en
(gewelddadig)
extremisme
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Experiment van 20 doorbraakcasussen
Samen met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) proberen we 
vastgelopen casussen te doorbreken. Er zijn nu 12 casussen 
opgenomen. Een praktijkcasus, waarin een cliënt van de ene naar de 
andere gemeente overgaat, is gedeeld met het Bestuurlijk overleg 
Zorg en Veiligheid Haaglanden (= stuurgroep). In opdracht van de 
stuurgroep werken we benodigde regionale afspraken voor 
dergelijke casuïstiek verder uit.

PGAx
Een jaar geleden maakten we de overstap naar het registratie- 
systeem PGAx. Het systeem is volledig in gebruik en wordt als 
gebruiksvriendelijk ervaren. Bijna alle lopende dossiers zijn van 
GCOS naar PGAx overgezet.

http://www.zorgenveiligheidshuishaaglanden.nl
mailto:infocentrumvhh@denhaag.nl

