
Verslag Landelijke stuurgroep zorg en veiligheid  
De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid kwam op donderdag 9 mei bijeen en sprak onder meer over de 
zorg en begeleiding van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, de re integratie van 
(ex-)gedetineerden en leidende principes voor zorg en veiligheid en de nieuwe landelijke ondersteuning. 
 
Personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico 
Dit gaat om mensen die door een opeenstapeling van complexe persoonlijke problemen de grip op hun 
leven (dreigen te) verliezen en verward gedrag vertonen dat kan uitmonden in gevaarlijk, agressief en 
ontwrichtend gedrag. Dit leidt regelmatig tot situaties waar professionals ‘buikpijn van krijgen:’ ze zien een 
risico op (potentieel) gevaarlijk gedrag, er zijn meerdere partijen betrokken die dit allemaal zien, maar het 
lukt niet om tot een oplossing te komen. De zorg voor deze mensen moet voldoende snel en in voldoende 
mate beschikbaar zijn. Het gaat niet alleen om het snel mogelijk maken van opname in een beveiligde 
omgeving, maar ook om het organiseren van het netwerk dat zich richt op zorg of beheersing als zorg niet 
(meer) mogelijk is, ondersteuning, wonen en inkomen (voor en) na verblijf in een kliniek. Er moet sprake zijn 
van continuïteit van zorg. 
De leden van de stuurgroep hebben gesproken over de eerste resultaten van acht regionale proeftuinen 
waar zorg- en veiligheidshuizen, met steun van het ministerie van justitie en veiligheid, werken aan nieuwe 
vormen van samenwerking rond deze doelgroep. Ook is uitgebreid stil gestaan bij de pilots Ketenveldnorm 
voor de levensloopnorm en beveiligde intensieve zorg, de implementatie van de wet verplichte GGZ en  
andere trajecten die deze doelgroep raken. Er valt winst te behalen door meer verbinding aan te brengen en 
de samenhang meer zichtbaar te maken. Ook blijft het nodig om eerder zicht te krijgen op individuen. Er zijn 
voorbeelden van  ernstige incidenten waarbij de persoon in kwestie niet in beeld was. Daarnaast is een 
noodzakelijke voorwaarde dat voor samenleving en partners transparant is wat haalbaar is met deze 
samenwerking. De term ‘sluitende aanpak’ wekt verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden.  
 
 
Re integratie ex-gedetineerden 
De re-integratie van ex-gedetineerden ondergaat een stille transformatie. Belangrijke elementen: 

• Meer samenwerking tussen de partijen die actief zijn in de domeinen van zorg, welzijn, veiligheid en 
straf 

• Focus op terugdringen en uiteindelijk voorkomen van recidive, zodat de samenleving wordt 
beschermd tegen herhaling van crimineel gedrag 

• Levensloopbenadering 

• Contextgericht werken en betekenisvolle interventies 

• Ruimte voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, met extra inzet voor personen met 
complexe multiproblematiek 

 
Het verbeteren van de re-integratie en het verminderen van de recidive is een onderwerp in het 
Interbestuurlijk Programma (IBP) en er is een Bestuurlijk akkoord re-integratie van (ex-) gedetineerde 
burgers’  in voorbereiding,met geactualiseerde bestuurlijke ambities voor de samenwerking. 
 
Aan de hand van voorbeelden en inzichten uit de gemeentelijke praktijk is gesproken over welke 
uitgangspunten gehanteerd zouden moeten worden voor een goede samenwerking rond deze doelgroep en 
hoe de bijvoorbeeld betrokken zouden kunnen worden bij het nieuwe Bestuurlijk akkoord. Een belangrijk 
knelpunt is de informatiedeling met gemeenten: daar moet op de korte termijn een pragmatische oplossing 
voor gevonden worden, terwijl regelgeving wordt aangepast. Daar is een goed voorbeeld voor uit de 
Amsterdamse praktijk. 
 
Leidende principes zorg en veiligheid 
De laatste jaren groeit de aandacht voor het thema zorg en veiligheid en dat men elkaar steeds beter weet te 
vinden zowel landelijk als regionaal. Het thema leeft in veel gemeenten en regio’s. Steeds meer partijen zijn 
er van doordrongen dat een goede verbinding tussen domeinen zowel gezinnen en individuen in ernstige 
problemen helpt, én tevens de samenleving als geheel veiliger maakt. De leden van de stuurgroep 
constateren dat het opstellen van een gemeenschappelijk verhaal met een aantal leidende principes 
behulpzaam kan zijn om te bepalen waar we – geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave – 
gezamenlijk voor aan de lat staan. Er is afgesproken om dit de komende maanden te gaan uitwerken. 
 
Daarnaast is gesproken over de nieuwe landelijke ondersteuning voor zorg en veiligheid die in mei 
operationeel wordt.  
 
 
 
 



De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid 
In deze stuurgroep werken dertien partners (ministeries, koepelorganisaties en ketenpartners) aan een 
betere inhoudelijke samenwerking tussen zorg, welzijn, het veiligheidsdomein en de strafrechtketen. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein, vraagstukken 
van (be-)sturing, financiering, informatiemanagement en kwaliteitsontwikkeling en -borging. De Landelijke 
stuurgroep geeft richting en heeft een belangrijke rol in het signaleren, aanwijzen en bespreken van 
knelpunten. Het is een inhoudelijke ‘invloedstafel’ die niet in de plaats treedt van andere (bestuurlijke) 
overleggen en stuurgroepen.  


