
Vanaf 1 januari 2019 start het Veiligheidshuis 
IJsselland met een nieuwe werkwijze. Het is een 
pilot voor één jaar. Met als doel de regierol van 
het Veiligheidshuis IJsselland en gemeenten te 
versterken als het gaat om de aanpak van complexe 
domeinoverstijgende casuïstiek. Daarnaast willen wij 
komen tot meer duidelijkheid als het gaat om de rol 
(van de medewerkers) van het Veiligheidshuis. Deze 
nieuwe werkwijze vloeit voort uit de aanpak van de 
doorontwikkeling van het Veiligheidshuis IJsselland. 

De nieuwe werkwijze 
in de dagelijkse praktijk
Met deze werkwijze worden de overleggen meer 
regiogericht. Concreet betekent dit dat we gaan 
werken met regionale casustafels in IJsselland. In 
overleg met gemeenten en partners gaan wij in meer 
casussen procesregie voeren. Ook gaan wij werken 
aan een meer uniforme rol van het Veiligheidshuis 
bij deze complexe domeinoverstijgende casuïstiek.
Daarnaast wordt gewerkt met een (nieuw in te stellen) 
regionale netwerktafel met als doel de kennis van 
complexe domeinoverstijgende casuïstiek te vergroten 
en de samenwerking in de keten te bevorderen. Als de 
casuïstiek erom vraagt, sluiten de veiligheidsmakelaars 
aan bij lokale netwerkoverleggen en incidenteel bij 
lokale mdo’s.

Speerpunt gegevensdeling
Het Veiligheidshuis is een belangrijk 
informatieknooppunt. Een speerpunt voor het 
komende jaar is om het convenant gegevensdeling te 
updaten zodat het aansluit op onze nieuwe werkwijze.

Verwachtingen
Het is een leerproces waarin we met elkaar gaan 
uitvoeren wat we hebben bedacht en opgeschreven. 
De nieuwe werkwijze gaan we toetsen en waar 
nodig aanscherpen om onze aanpak te versterken.
Eind 2019 vindt de evaluatie van de pilot plaats en 
komt er een definitief advies over het toekomstige 
samenwerkingsmodel en inrichting van het 
veiligheidshuis. 

Verdeling gemeenten Veiligheidsmakelaars
Gemeenten Veiligheidsmakelaar

Deventer, Olst-Wijhe, Raalte Willem Eekhuis

Kampen, Zwolle, Emiel van Veen

Dalfsen, Hardenberg, Ommen, 
Staphorst Steenwijkerland 
en Zwartewaterland Nienke Schild

Contact
Veiligheidshuis IJsselland
088 9654443
info@veiligheidshuisijsselland.nl
www.veiligheidshuisijsselland.nl

Overzicht in de netwerkoverlegstructuur
In de onderstaande tabellen zijn de nieuw te vormen netwerkoverlegstructuren uitgewerkt. Nieuw is dat de 
veiligheidsmakelaars in deze overleggen, voorzitter zijn.

Regionaal casusoverleg 
Veelplegers/Top-X

Zwolle Deventer

Frequentie 1 x per 2 weken 1 x per 2 weken

Locatie Veiligheidshuis IJsselland 
Zeven Alleetjes 1, Zwolle

Politiebureau
Storminkstraat 2, Deventer

Vaste kern deelnemers Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt 
zorg voor verzending agenda en notulen), 3 
Reclasseringsorganisaties (Leger des Heils,Tactus, 
Reclassering Nederland), Openbaar Ministerie, 
Politie, Gemeente, Dienst Justitiële Inrichtingen/
Penitentiaire Inrichtingen

Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt 
zorg voor verzending agenda en notulen), 
3 Reclasseringsorganisaties (Leger des 
Heils,Tactus, Reclassering Nederland), Openbaar 
Ministerie, Politie, Gemeente, Dienst Justitiële 
Inrichtingen/Penitentiaire Inrichtingen

Deelnemers afhankelijk 
van casuïstiek 

Team Vangnet Informatie en Advies/Centrale 
Toegang, Creating Balance, Limor,  Humanitas, 
Trajectum, Sociale Wijkteams, lokale organisaties

Bijzondere Zorg Team, Transfore, Trajectum, 
Iriszorg, Limor, lokale organisaties

Agenda per gemeente indelen Casussen vanuit de gemeenten  Dalfsen, 
Hardenberg , Kampen, Ommen,  Staphorst,  
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 
worden besproken aan de regiotafel in Zwolle 

Casussen vanuit de gemeenten Deventer, 
Olst-Wijhe en Raalte worden besproken aan de 
regiotafel in Deventer 

GGZ-veiligheidsoverleg (verwarde 
personen met een veiligheidsrisico) 

Zwolle Deventer 

Frequentie 1x per maand 1x per maand

Locatie Veiligheidshuis IJsselland, 
Zeven Alleetjes 1, Zwolle

Bijzonder Zorg Team, 
Polstraat 48, Deventer

Vaste kern deelnemers Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt 
zorg voor verzending agenda en notulen), FACT-
teams (Dimence, Tactus, Transfore,Trajectum), 
Intensive Home Treatment, Team Vangnet 
Informatie en Advies, Openbaar Ministerie, Politie, 
Reclassering, Gemeente

De casus bepaalt naast de vaste kern (regionaal) 
welke gemeente en lokale partners aanschuiven.

Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt
zorg voor verzending agenda en notulen),
FACT-teams (Dimence, Tactus en Trajectum), 
Intensive Home Treatment, Bijzonder Zorg 
Team, Openbaar Ministerie, Politie, Reclassering, 
Gemeente

De casus bepaalt naast de vaste kern (regionaal) 
welke gemeente en lokale partners aanschuiven.

Agenda per gemeente indelen Casussen vanuit de gemeenten  Dalfsen, 
Hardenberg , Kampen, Ommen,  Staphorst,  
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 
worden besproken aan de regiotafel in Zwolle 

Casussen vanuit de gemeenten Deventer, 
Olst-Wijhe en Raalte worden besproken aan de 
regiotafel in Deventer 

Justitieel Overleg Risicojongeren 
(JOR)

Zwolle Deventer

Frequentie 1x per maand 1x per maand

Locatie Veiligheidshuis IJsselland 
Zeven Alleetjes 1, Zwolle

Raster
Brinkgeverweg 3, Deventer

Vaste kern deelnemers Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt 
zorg voor verzending agenda en notulen), 
Politie, Openbaar Ministerie, Raad van de 
Kinderbescherming, Gemeente, Reclassering 
Nederland, Tactus recl., Jeugd Bescherming 
Overijssel, Sociaal Wijkteam, Leerplicht

De casus bepaalt naast de vaste kern (regionaal) 
welke gemeente en lokale partners aanschuiven.

Veiligheidshuis IJsselland (voorzitter en draagt 
zorg voor verzending agenda en notulen), 
Politie, Openbaar Ministerie, Raad van de 
Kinderbescherming, Gemeente, Reclassering 
Nederland, Tactus recl., Jeugdbescherming 
Overijssel, Iriszorg, Bijzondere Zorg Team/
Pactum, Raster, Gezinscoach

De casus bepaalt naast de vaste kern (regionaal) 
welke gemeente en lokale partners aanschuiven.

Agenda per gemeente indelen Casussen vanuit de gemeenten  Dalfsen, 
Hardenberg , Kampen, Ommen,  Staphorst,  
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 
worden besproken aan de regiotafel in Zwolle 

Casussen vanuit de gemeenten Deventer, 
Olst-Wijhe en Raalte worden besproken aan de 
regiotafel in Deventer 

Voor de casustafel (potentieel) extremisme en polarisatie is het besluit genomen dat het Veiligheidshuis IJsselland de 
Regionale voorzittersrol over neemt van de gemeente Zwolle, zodat Zwolle meer haar rol als deelnemende gemeente 
op kan pakken.

NIEUWE 
WERKWIJZE



Wanneer heeft het Veiligheidshuis een rol?
Wat doet het Veiligheidshuis?

Hoe biedt het Veiligheidshuis dat aan? Wat wordt lokaal georganiseerd 
en hoe?

Er is een vraag of een probleem in een huishouden. 
Er wordt een plan gemaakt en uitgevoerd. 

Bij enkelvoudige problematiek is bijvoorbeeld het SWT, 
de huisarts of politie betrokken. 

Meervoudige en complexe 
problematiek. Eén/meer of 

gespecialiseerde deskundigen zijn 
nodig. Dit kunnen partijen vanuit 

zorg, veiligheid en justitie zijn. 

Veiligheids-
driehoek:

BM, politie, OM

 Uitgangspunt: 
Veiligheidmakelaar 

vervult rol als 
adviseur

•  Er zijn complexe problemen  
 op meerdere leefgebieden. 
•  De domeinen zorg en  
 veiligheid zijn betrokken
•  De veiligheid van de persoon  
 en/of zijn/haar  omgeving is  
 in gevaar (openbare orde)

Regionaal
2 casustafels en 1 netwerktafel

• de casustafels bieden 
hetzelfde aan

• het veiligheidshuis heeft in de 
casustafels dezelfde rollen en 

taken

Lokaal

casutafel
locatie Deventer 

tenminste
1x per maand

casutafel
locatie Zwolle 

tenminste
1x per maand

regionale 
netwerktafel
locatie  n.t.b.

1x per 2 maanden

Veelplegers/TopX

GGZ-
veiligheidsoverleg

MDO

MDO
MDO

MDO
MDO

MDO

MDO

MDO

MDO

MDO

MDO
MDO

JOR

Complexe domeinoverstijgende casuïstiek

•  Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en  
 drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; 

•  Het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen  
 één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te  
 pakken; én

•  Er is sprake van meerdere problemen die kunnen leiden tot   
 crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden; óf

•  De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het  
 (gezins)systeem en/of de directe sociale omgeving (of wordt  
 verwacht dat te gaan hebben); óf

•  Er is sprake van (ernstige) gebied gebonden 
 veiligheidsproblematiek

• Vergroten  
 gemeentelijke  
 kennis
• Samenwerking 
 in de keten 
 bevorderen

Gemeenten kunnen bij 
een casustafel naar keuze 
aansluiten

Escalatie

Soorten casussen 
waarvoor het 
Veiligheidshuis casustafels  
faciliteert en waaraan 
regionale partners  
deelnemen

Het werkproces 
binnen de 
casustafels
(beide casustafels 
kennen 
 hetzelfde 
werkproces)

 Uitgangspunt:
Bij opschaling van een casus naar het regionaal casusoverleg, vervult de 

makelaar de voorzittersrol voor een MDO dat daarna wordt georganiseerd.

Regionaal binnen casustafels
Fase 1 Aanmelding en intake bij VHIJ Taak VHIJ Taak Lokaal

Aanmelden casus t.b.v. bespreking regionale casustafel d.m.v x
invullen aanmeldformulier

formuleren vraag
Fase 2 Triage Taak VHIJ Taak Lokaal

Beoordelen aanmelding x
Toewijzen casus aan categorie (t.b.v. verwerking GCOS) X

Fase 3 Regionaal casusoverleg Taak VHIJ Taak Lokaal
informatie verwerken in GCOS t.b.v. bespreking op het casusoverleg X
agenda opstellen in GCOS X
machtigingen in GCOS aanpassen per casus X
agenda versturen in GCOS X
verslag maken in GCOS X
informatie in Amazone verwerken X
Monitoren afspraken X
verwerken informatie in GCOS X
voorzitten vergadering X
Voorbereiding casus (informatiebeeld en vraag voor justitie-partners) X
vaststellen welke partners naast gemeente nog meer aanwezig moeten zijn X

Fase 4 afsluiten/afschalen (overdracht naar andere partij/overleg) Taak VHIJ
afsluiten/overdragen casus in GCOS X

Wat?

TAKEN: organisatie en voorzitten MDO, informatie bijeen brengen 
verslag MDO, opstellen integraal plan van aanpak

HOE: lokale aanpak en inrichting

PvA

PvA
PvA

PvA

PvA
PvA

PvA

PvA

PvA

PvA

PvA

PvA

PvA

Plan van Aanpak

Taak VHIJ Taak Lokaal
Lokaal Informatie verzamelen over casus x

Inventarisatie betrokken partijen x
Organisatie lokaal MDO x
Opstellen plan van aanpak x


