ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

Wat is het zorg- en veiligheidshuis
Het Zorg- en Veiligheidshuis is de plek waar experts op het gebied van straf-,
bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen en samenwerken
aan een overstijgende aanpak welke nodig is om tot een doorbraak te komen.
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Wanneer kun je ons inschakelen
■

steenwijkerland
■

procesregie bij het zVH

■

meervoudige en
complexe problematiek
Er zijn complexe
problemen op
meerdere leefgebieden.
De veiligheid van de
persoon en zijn/haar
leefomgeving is in
gevaar. De domeinen
zorg en veiligheid
zijn betrokken.

■

staphorst

Bij verschillende problemen die kunnen leiden tot
crimineel of overlast gevend gedrag.
Bij samenwerking tussen meerdere organisaties op het
gebied van zorg en veiligheid (minimaal dwang en drang).
Wanneer de problematiek wordt beïnvloed door en impact
heeft op de gezinssituatie of in de directe omgeving.
Bij sprake van ernstige vorm van veiligheidproblematiek
dat om een overstijgende aanpak vraagt.
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Wat doen wij

bel

■

■

raalte

ZVH als adviseur

meervoudige problematiek

olst-wijhe

Meervoudige en complexe problematiek. Eén of meer gespecialiseerde deskundigen
zijn nodig op het gebied van zorg en veiligheid.

Ondersteunen van lokale procesadviseurs.

■

Strategisch adviseren aan bestuurders.

enkelvoudige problematiek

DEVENTER

Er is een vraag of een probleem in een huishouden. Er wordt een plan gemaakt en uitgevoerd.
Bij enkelvoudige problematiek is bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam, een zorgorganisatie,
de huisarts of politie betrokken.

Organiseren van casustafels over
verschillende thema’s zoals:
– veelplegers/top x
– risicojongeren
– ggz met een veiligheidsrisico
– polarisatie en radicalisering.

■

■

ZVH heeft geen rol

Procesregie bij meervoudige en complexe
casuïstiek.

■

Toegankelijk maken van noodzakelijke
informatie.
Organiseren van kennisuitwisseling
op regionale netwerktafels.
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