ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS HAAGLANDEN
Met zorg aangepakt!

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat het noodzakelijk is met meerdere organisaties uit de verschillende domeinen samen
te werken om tot een oplossing te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg- en
gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers en aan het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie en maatwerk in de meest complexe domein overstijgende casuïstiek.
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Aanmeldcriteria:
• Er zijn zorgen op meerdere
leefgebieden.
• Veiligheid van betrokkenen,
omgeving of maatschappij
in het geding.
• Samenwerking tussen
bestuurlijke, zorg- en
strafketen is noodzakelijk.
• Er is van alles geprobeerd
en ingezet zonder
positieve verandering.
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• Advies
• Monitoren
• Verwijzen naar
andere overlegtafel

Casusoverleg(gen)

Onze aanpakken:
• Complexe
multi-problematiek
• Radicalisering en
(gewelddadig) extremisme
• Risicovol en
Verward gedrag
• Huiselijk geweld en
kindermishandeling,
MDA++

Monitoren & afschalen

ONZE AANPAKKEN
Complexe multi-problematiek
Ketenpartners vanuit justitie, zorg en bestuur werken binnen Zorgen Veiligheidshuis samen bij de aanpak van complexe multiproblematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personen die overlast
geven of crimineel gedrag vertonen in combinatie met schulden,
dakloosheid of verslaving. Samen met de partners stellen we een plan
van aanpak op. We gebruiken hiervoor de BOB-methodiek (beeld-,
oordeels- en besluitvorming). De aangewezen casusregisseur stuurt
na het overleg aan op de uitvoering van het plan van aanpak.
Radicalisering en (gewelddadig) extremisme
Het doel is radicalisering en extremisme te verminderen door een
persoonsgerichte aanpak en het integraal inzetten van interventies.
Wij doen dit samen met Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.
Daarnaast werken we binnen een landelijk flexteam mee aan de
kwaliteitsontwikkeling van Zorg- en Veiligheidshuizen op dit thema.

En verder…
• Landelijk dekkend netwerk van 30 Zorg- en Veiligheidshuizen.
• Landelijke meerjarenagenda met regionale invulling.
• Regionaal bestuur bestaande uit burgemeesters, wethouders,
politie, OM en ggz-instellingen.
• Financiering door Ministerie van Justitie en Veiligheid
en de 9 Haaglanden gemeenten.
• Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol voor
informatie-uitwisseling tussen partners.

Risicovol en Verward gedrag
Personen met verward gedrag, dat een (veiligheids) risico vormt voor
zichzelf en/of de omgeving, bespreken en monitoren we met vaste
regelmaat. Een vaste casusregisseur jaagt het plan van aanpak aan.
Het doel is om de betrokkene toe te leiden naar passende zorg,
(veiligheids)risico’s te verminderen en crisissituaties te voorkomen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling, MDA++
MDA++ is gericht op het zorgen voor een veiligere situatie bij zeer
ernstige en complexe, terugkerende gevallen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Huishoudens worden  binnen de aanpak
regelmatig besproken en gemonitord tot er structurele veiligheid is.
Daarbij is er inzet van een expertpoule MDA++.
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• bespreking van individu of systeem
• BOB-methodiek (beeldvorming,
oordeelsvorming, besluitvorming)
• opstellen integraal plan van aanpak
• aanwijzen casusregisseur
• opstellen ZSM-advies
• evt. betrokkene aan tafel
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Klinisch Centrum Nootdorp
Centrum voor psychiatrie en verstandelijke beperking

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

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

