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1		 Inleiding
Landelijke toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van de maatschappelijke
opvang (MO) door gemeenten. In de Wmo 2015 is ‘landelijke toegankelijkheid’ voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd: ingezetenen van Nederland kunnen zich tot elke
gemeente wenden voor een MO-voorziening. Vervolgens wordt onderzocht in welke gemeente de
betrokkene1 de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel. Voor maatschappelijke opvang
geldt dat de gemeente waar iemand zich aanmeldt verantwoordelijk is voor de eerste opvang (tot de
eventuele warme overdracht zie hierna).
Door middel van onderzoek wordt een afweging gemaakt in welke regio de grootste kans van slagen
is op duurzaam herstel. De uitwerking van hoe gemeenten in de praktijk moeten handelen om
te voldoen aan het uitgangspunt van landelijke toegankelijkheid is beschreven in een convenant. Door
het ondertekenen van dit convenant maken gemeenten afspraken met elkaar over de uitvoering van
landelijke toegankelijkheid MO.
Deze werkinstructie is een nadere uitwerking van dit convenant en is bedoeld voor medewerkers die
moeten beoordelen of mensen die zich melden bij maatschappelijke opvang, toegang krijgen tot een
langdurig ondersteuningstraject in die gemeente.
Vanwege de praktische uitvoerbaarheid is de werkinstructie opgebouwd aan de hand van de volgende
stappen. Dit overzicht vormt tevens de inhoudsopgave van deze werkinstructie:

P2

P2

Inventariseer
situatie

Melding

P3

Eerste opvang

Gemeente van
melding

Aanlopend bij
(nacht)opvang

Telefonische/
digitale melding,
verblijvend in
netwerk (ongeacht
waar)

Is er sprake van
noodzaak tot
maatschappelijke
opvang?

Telefonische/
digitale melding,
verblijvend in
opvang in gemeente
van herkomst

Thuissituatie
verlaten, al dan niet
in verband met
risico’s voor
veiligheid en niet in
staat zich op eigen
kracht te
handhaven in de
samenleving.

Gemeente van
herkomst niet vast
te stellen
(zwervend
bestaan)
Gemeente van
herkomst niet vast te
stellen (zwervend
bestaan), verblijvend
in netwerk

Screening
incl. eerste beeld bij kansrijkheid traject
Gemeente van
melding (evt.
ondersteund door
gemeente van
herkomst)

Niet van toepassing

Gemeente van
herkomst

Gemeente van
herkomst

Gemeente van
herkomst

Gemeente van
melding

Gemeente van
melding

Gemeente van
herkomst

Nee

Niet van toepassing

Gemeente van
melding

Onderzoek

Ja

Bekend
bij
gemeente
van herkomst en
opvanginstelling
en
aldaar?

Nee

Woonwens
in
gemeente
van
melding?

Gemeente van
melding

Ja

P6

P4

P3

Overdracht
Indien,na de eerste
opvang, opvang in een
andere gemeente aan
de orde is, worden
concrete afspraken
gemaakt over de
overdracht:
1. Hoe (laat) kan
iemand zich melden?
2. Overdracht van
cliëntgegevens en
overige relevante
informatie.
3. Zelfstandig of
begeleid reizen.
4. Contact met
gemeente en cliënt
over aankomst.

Geen overdracht:
Verblijf in gemeente
van melding (regio
tot welke de betrokkene
zich heeft gewend)

Figuur 1. Processchema landelijke toegankelijkheid. Dit schema vormt tevens de inhoudsopgave van
dit document.
Op pagina 8 vind je een begrippenlijst, waarin de relevante begrippen en definities nader worden
toegelicht. Op pagina 10 vind je een overzicht met relevante onderzoeksvragen (afkomstig uit het
convenant).
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In deze handreiking gebruik we de term ‘betrokkene’. Betrokkene is degene die zich meldt bij de toegang tot maatschappelijke
opvang. NB. Er is expliciet niet gekozen voor het woord ‘cliënt’.
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1.1

Melding en eerste opvang
Vaststellen of iemand tot de doelgroep behoort
Ga bij een melding eerst na of iemand tot de doelgroep hoort en rechthebbende is conform de Wmo.
Iemand behoort tot de doelgroep en is rechthebbend wanneer:
Hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van
huiselijk geweld2 en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met
behulp van andere personen in zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.3 Artikel 1.2.1 c
Wmo 2015
Indien iemand behoort tot de doelgroep maatschappelijke opvang, bepaal je vervolgens de gemeente
van herkomst door in de Basisregistratie Personen (BRP) na te gaan waar iemand het afgelopen jaar
hoofdzakelijk zijn hoofdverblijf heeft gehad:
• Indien iemand in BRP op code Registratie Niet Ingezetene (RNI) staat of een briefadres heeft, vraag
dan na waar iemand in die periode daadwerkelijk verbleven heeft;
• Penitentiaire Inrichting, kliniek en revalidatieverpleeghuis zijn geen hoofdverblijf, dus ga dan na
waar de betrokkene voor deze opnames zijn of haar hoofdverblijf had;
• Bij onduidelijkheden kun je contact opnemen met je collega van de beleidsafdeling.
De gemeente van herkomst is niet de gemeente van aanmelding.
Indien de gemeente van herkomst niet de gemeente van aanmelding is, geef dan uitleg over de
procedure aan de betrokkene over de landelijke toegankelijkheid en het uit te voeren onderzoek.
Wijs de betrokkene bij een melding op het recht om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te
schakelen, conform de Wmo. In sommige gemeenten wordt dit de Straatadvocaat genoemd.
De eerste opvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente van melding als er een acute noodzaak
bestaat.4 Een acute noodzaak bestaat als:
a. er geen opvang mogelijk is in het eigen netwerk;
b. er geen andere alternatieven aanwezig zijn én;
c. de betrokkene onvoldoende in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

1.2

Screening
De gemeente van melding voert een screening uit (direct na melding) naar de plaats waar de
randvoorwaarden voor het meest kansrijke traject aanwezig zijn. Hierbij staan dezelfde vragen
als bij het onderzoek centraal. Zie voor deze vragen stap 2 bij paragraaf 1.3 en bijlage 2. Bij de
screening moet ook vastgesteld worden wat de gemeente van herkomst is, of degene bekend is met
opvanginstellingen aldaar en in welke gemeente betrokkene wil wonen. De melding moet altijd eerst
onderzocht worden door de gemeente van melding, maar het onderzoek kan vervolgens (afhankelijk
van bovenstaande factoren) worden overdragen aan de gemeente van herkomst. Deze factoren
bepalen of het onderzoek door de gemeente van herkomst of gemeente van melding wordt gedaan
(zie ook paragraaf 1.3). Een screening kan niet formeel volstaan als onderzoek, na screening volgt dus
altijd het onderzoek. Hoe de screening zich verhoudt tot het onderzoek, staat hieronder schematisch
weergegeven:
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Deze werkinstructie gaat niet over vrouwenopvang
Let op: een aantal gemeente hanteert niet de omschrijving uit het convenant maar screent bijvoorbeeld op OGGZproblematiek. Dit kan alleen gelden als een inclusiecriterium en kan dus niet als afwijzingsgrond gehanteerd worden.
1. In die situaties waarin terstond maatschappelijke opvang noodzakelijk is, beslist het college onverwijld tot verstrekking van
een voorziening maatschappelijke opvang in afwachting van de uitkomst van het in artikel bedoelde onderzoek en de aanvraag
van de cliënt. 2. Indien het college niet onverwijld maatschappelijke opvang kan bieden waar dit wel terstond noodzakelijk is,
treft het college maatregelen om onverwijld op een andere wijze of in een andere gemeente of regio tijdig te voorzien in de
behoefte van de cliënt aan maatschappelijke opvang. Als er een noodsituatie is dan kan de betrokkene naar een algemene
voorziening voor nachtopvang. Dus een beschikking is niet altijd nodig.
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Figuur 2 . Schematische weergave van de verhouding tussen screening en onderzoek
1.3

Onderzoek: welke gemeente voert het onderzoek uit?
De gemeente van aanmelding heeft op grond van de wet de verantwoordelijkheid voor het
onderzoek. De screening maakt hier onderdeel van uit. Conform de landelijke afspraken (convenant
tussen de centrumgemeenten) kan de gemeente van melding besluiten het onderzoek over te laten
aan de gemeente van herkomst5. Ook kan de gemeente van melding de gemeente van herkomst
vragen aanvullende informatie te leveren op het eigen onderzoek. Hierbij is het van belang dat een
betrokkene samen met een onafhankelijk cliëntondersteuner weet dat er informatie opgevraagd wordt
en deze mag aanvullen met zijn of haar kant van het verhaal.
Is de betrokkene bekend bij gemeente van herkomst en opvanginstellingen?
• Als de betrokkene bekend is bij gemeente van herkomst en opvanginstellingen in die gemeente
van herkomst dan verzoekt de gemeente van melding aan de gemeente van herkomst het
onderzoek uit te voeren.
• Als de betrokkene niet bekend is bij de gemeente van herkomst en opvanginstellingen aldaar, dan
voert de gemeente van melding het onderzoek uit.
Heeft de betrokkene een woonwens in de gemeente van melding?
Toch is er nog één uitzondering. Als van de betrokkene die zich gemeld heeft, in de gemeente van
herkomst bekend is, en deze betrokkene een woonwens heeft voor verblijf in gemeente van melding
dan zal het onderzoek plaatsvinden door de gemeente van melding.
Een woonwens is geen losstaand of leidend criterium maar moet in samenhang met de andere
criteria meegewogen worden in het onderzoek. De woonwens wordt vanzelfsprekend alleen
meegenomen als een betrokkene behoort tot de doelgroep van MO en daarmee rechthebbende is
conform de Wmo.

5

Dit geldt als deze gemeente hiermee heeft ingestemd en er zijn afspraken gemaakt over warme overdracht. Indien de
betrokkene het niet eens is met de overdracht naar een andere gemeente, geldt dat de betrokkene een afwijzende beschikking
zou moeten krijgen van de aanmeldgemeente als de betrokkene hierom vraagt. Met een afwijzende beschikking kan
betrokkene in bezwaar en in beroep gaan.
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Uitvoeren onderzoek naar de grootste kans van slagen traject
Om te bepalen waar iemand na de eerste opvang het traject het beste kan vervolgen, dient
onderzocht te worden waar een traject de grootste kans van slagen heeft. Om dit vast te stellen kun
je de volgende onderzoeksvragen hanteren (zie voor een volledig overzicht van onderzoeksvragen
bijlage 2):
• Waarom heeft betrokkene de wens opvang te krijgen in de gemeente van aanmelding?
• Waar heeft een traject de grootste kans van slagen?
• Is er een sociaal netwerk en heeft dit netwerk een positieve of negatieve invloed op zelfredzaamheid en participatie?
• Heeft de betrokkene bestaand werk/dagbesteding/onderwijs (is de reistijd acceptabel?). Of zijn er
alternatieven?
• Heeft de betrokkene lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten?
•
•
•
•
•
•

De uiterlijke termijn voor het afronden van het onderzoek is twee weken (bij voorkeur eerder);
Bespreek de resultaten van het onderzoek met de andere gemeente indien traject daar kansrijker
lijkt;
Het definitieve besluit over de toegang tot de opvang wordt genomen door de gemeente die de
opvang verleent;
Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de beide gemeenten kunnen beide gemeenten
de casus voor aan de geschillencommissie van de VNG (zie 1.5).
Indien de andere gemeente zich wel kan vinden in de conclusies van de aanmeldgemeente wordt
de betrokkene geïnformeerd en worden afspraken gemaakt over warme overdracht;
Indien een betrokkene zich niet kan vinden in de uitkomst, dan kan hij bezwaar maken bij de
gemeente die zijn aanvraag heeft afgewezen. Wijs de betrokkene in dat geval op deze mogelijkheid.

Kans van slagen traject: in welke gemeente is de kans van slagen het grootst?
De verschillende afwegingscriteria en bijbehorende onderzoeksvragen zijn niet op een eenduidige
manier toe te passen. Dat wil zeggen: iedere situatie vraagt om maatwerk. Per situatie is het dan ook
verschillend hoe zwaar de verschillende criteria meewegen en welk criterium uiteindelijk doorslaggevend is in de afweging. Elke keer moet de afweging onderbouwd worden.

1.4

Warme overdracht
Gedurende de periode van onderzoek biedt de gemeente van melding aan de betrokkene eerste
opvang tot de warme overdracht gerealiseerd is. Een warme overdracht houdt in: indien een
maatwerkvoorziening voor opvang door een andere gemeente dan de aanmeldgemeente is overeengekomen, worden concrete afspraken gemaakt over:
a. De datum van overdracht;
b. Hoe laat iemand zich kan melden;
c. Waar iemand zich kan melden en;
d. De overdracht van cliëntgegevens.
Voor het moment van warme overdracht zal het onderzoeksverslag en overige relevante informatie
worden gemaild aan gemeente die opvang gaat bieden. Indien iemand niet in staat is zelfstandig te
reizen, zorg dan dat iemand toch op de juiste plek terechtkomt. Indien nodig vergoedt de gemeente
van melding de reiskosten.
De termijn voor een warme overdracht na de eerste melding is twee weken (bij voorkeur eerder). In
deze twee weken moet er duidelijkheid ontstaan waar een betrokkene het meest kansrijk een traject
kan doorlopen. Als hierover overeenstemming bestaat tussen twee gemeenten moet de gemeente
waar de betrokkene naartoe gaat ook voor een plek zorgdragen. Als deze tijdelijk nog niet beschikbaar
is dan is er wel een basis voor het maken van afspraken over de financiering van de tijdelijke opvang.
Indien de uitkomst van het onderzoek leidt tot een overdracht naar een andere gemeente, dan
kunnen de gemeente van herkomst en gemeente van melding tot overeenstemming komen over een
financiële vergoeding.
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1.5

Geen overeenstemming
Als de toegangsmedewerkers van gemeente van melding en herkomst geen overeenstemming krijgen
over welke gemeente opvang dient te bieden of warme overdracht niet of moeilijk te realiseren is,
kan de (gemeentelijke) contactpersoon landelijke toegankelijkheid worden benaderd. Hij of zij kan
contact opnemen met beleidscollega’s van de andere gemeente. Wanneer dit niet leidt tot een
oplossing, schalen zij op naar hun leidinggevende of naar bestuurlijk niveau (wethouder). Indien er
verschil van mening blijft ten aanzien van de vraag welke gemeente opvang dient te bieden wordt de
casus voorgelegd aan de adviescommissie geschillen landelijke toegankelijkheid maatschappelijke
opvang en beschermd wonen van de VNG. Voorwaarde voor het voorleggen van een casus aan deze
adviescommissie is dat gemeenten aantoonbaar alles hebben gedaan om er samen uit te komen en
het advies van de commissie volgen.
Tot effectuering van dit advies wordt eerste opvang gecontinueerd.

Commissie geschillen landelijke
toegankelijkheid
Bestuurlijk niveau
(wethouder)

Beleidsadviseur

Gemeentelijk
contactpersoon landelijke
toegankelijkheid

Figuur 3. Escalatieroute bij onenigheid of discussie
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2 Bijlage 1: Begrippenlijst
Maatschappelijke opvang, volgens de Wet maatschappelijke opvang 2015 (Wmo)
Wanneer is iemand rechthebbend?
Iemand is rechthebbend als hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor
zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke
hulp, met mantelzorg of met behulp van andere personen in zijn sociale netwerk te handhaven in de
samenleving. (Artikel 1.2.1 c Wmo 2015).

Landelijke toegankelijkheid MO
Het uitgangspunt van landelijke toegankelijkheid is gebaseerd op de vrijheid van iedere burger om
zich te vestigen waar hij/zij wil. Landelijke toegankelijkheid houdt in dat de cliënt terecht kan in de
gemeente waar de cliënt met een MO-traject de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel.
Voor maatschappelijke opvang geldt dat de gemeente waar iemand zich aanmeldt verantwoordelijk is
voor de eerste opvang.
Bij de landelijke toegankelijkheid spelen naast de wens van de betrokkene ook andere aspecten mee
in de afweging. Dit zijn:
• Waar heeft het traject de grootste kans van slagen op duurzaam herstel?
• Sociaal netwerk (dat een positieve invloed heeft op zelfredzaamheid en participatie);
• Bestaand werk/dagbesteding/onderwijs;
• Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten;
• Factoren die kans van slagen in een gemeente verkleinen.

Betrokkene
Betrokkene is degene die zich meldt bij de toegang tot maatschappelijke opvang. NB. In deze
handreiking is expliciet niet gekozen voor het woord ‘cliënt’.

Traject met de meeste kans op duurzaam herstel
De regio met de meeste kans op duurzaam herstel, of de regio met de grootste kans van slagen van
het traject is de regio waarin de cliënt na het maatschappelijke opvang (en eventueel beschermd
wonen) traject de meeste kans heeft op duurzaam herstel en op een zelfstandige, zelfredzame manier
weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Om de landelijke toegankelijkheid in de praktijk te borgen, heeft de VNG een convenant opgesteld. In
dit convenant staan model beleidsregels opgenomen die gemeenten kunnen helpen bij de praktische
uitvoering van de uitgangspunten van de landelijke toegankelijkheid. De model beleidsregels zijn door
gemeenten vertaald naar regionale beleidsregels. Het uitgangspunt is dat iedere gemeente op een
uniforme manier de uitgangspunten van de landelijke toegankelijkheid hanteert. De exacte beleidsregels van gemeenten kunnen op aspecten onderling variëren.
Het convenant is hier te vinden.
De gemeente van aanmelding
De gemeente waar een betrokkene zich meldt of wordt gemeld.
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De gemeente van herkomst
De gemeente waar de betrokkene het jaar voorafgaand aan de melding hoofdzakelijk is ingeschreven
als ingezetene (in de zin van de Wet basisregistratie personen).

Screening
De screening is geen formeel onderdeel van het aanmeldproces voor maatschappelijke opvang en kan
dus formeel ook niet leiden tot het afgeven of weigeren van een beschikking. De term screening is in
de werkinstructie opgenomen om een onderscheid te maken tussen de eerste onderzoekstappen en
het verdiepende onderzoek dat daar op volgt. Het onderscheid met het onderzoek is dat de screening
antwoord moet geven op de vraag welke gemeente het onderzoek dient uit te voeren, inclusief een
eerste beeld van de kansrijkheid van het traject.

Onderzoek
In het onderzoek wordt bepaald waar een betrokkene de meeste kans op duurzaam herstel heeft. Dit
onderzoek volgt na de screening en kent een termijn van twee weken.

Warme overdracht
Een zorgvuldige overdracht van cliënt- en cliëntgegevens van de aanmeldgemeente naar de
gemeente waar de betrokkene naartoe gaat, waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot
zelf reizen en afspraken worden gemaakt over: de datum van overdracht, hoe en hoe laat iemand zich
kan melden en waar iemand zich kan melden. Ook het nagaan of een betrokkene goed is aangekomen
op de plaats van bestemming (bij gemeente en betrokkene) is onderdeel van de warme overdracht.

BRP
Basisregistratie Personen.

RNI-code
Registratie Niet-ingezetenen.

Spookburgers
Burgers zonder verblijfplaats en BRP-registratie.
Onafhankelijke cliëntondersteuner
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk
en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen
van een zo integraal mogelijke dienstverlening. De onafhankelijke cliëntondersteuner is een recht van
iedere cliënt die gebruik maakt van Wmo-ondersteuning.
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		 Bijlage 2: Onderzoeksvragen
(uit convenant)
De gemeente (of regio) die het onderzoek uitvoert, onderzoekt in welke gemeente (of regio) een
traject in de maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel
het meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel)
van de cliënt. De volgende aspecten a t/m e dienen in elk geval daarbij aan de orde te komen. Daarbij
is van belang dat de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk gestaafd worden met feiten (waar mogelijk
met schriftelijke bevestigingen) om tot een gemotiveerd besluit te komen.
a. Wens van de cliënt
• Heeft de cliënt een wens waar (in welke gemeente of regio) hij opgevangen wil worden?
• Welke argumenten heeft de cliënt waarom een traject in de betreffende gemeente of regio van
zijn of haar wens de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het meeste kan
bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de
cliënt?
b. Sociaal netwerk
• Wie behoren tot het sociale netwerk (zijnde personen uit de huiselijke kring of andere personen
met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt) en waar wonen zij?
• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een positieve invloed heeft of kan
hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (‘ondersteunend netwerk’)? Waaruit
bestaat de ondersteuning, nu en in de toekomst? Draagt een traject in een bepaalde gemeente
of regio eraan bij dat deze invloed in belangrijke mate wordt benut?
• In welke mate is er sprake van een sociaal netwerk, welke een negatieve invloed heeft of
kan hebben op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt (‘negatief netwerk’)? Welke
negatieve invloed heeft dit sociaal netwerk naar verwachting op de cliënt en in welke mate?
Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio er naar verwachting aan bij dat deze
invloed wordt voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt?
c. Bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs
• Is er sprake van bestaand werk en/of dagbesteding en/of onderwijs in een bepaalde gemeente
of regio?
• Zo ja, bij welke werkgever, aanbieder van dagbesteding of onderwijs is dit, en voor hoeveel
dagen per week?
• Per welke datum is cliënt hiermee gestart, en per wanneer eindigt contract, opleiding et
cetera?
• In welke mate draagt dit werk/dagbesteding/onderwijs naar verwachting bij aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de continuïteit zoveel als mogelijk te worden gewaarborgd?
d. Lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten
• Is er sprake van lopende hulpverlenings- of ondersteuningstrajecten?
• Zo ja welke? Wanneer zijn deze trajecten gestart, en met welke frequentie is er contact?
• Welke aanbieders of zorgverleners zijn daarbij betrokken?
• Indien het gemeentelijke ondersteuning of hulp betreft: welke gemeente heeft hiertoe een
toekenningsbeschikking verleend?
• In welke mate draagt deze hulpverlening/ondersteuning naar verwachting bij aan de
zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam herstel) van de cliënt en dient de
continuïteit zoveel als mogelijk te worden gewaarborgd?
• Wat is de visie van de huidige betrokken hulpverlening in welke gemeente een traject in de
maatschappelijke opvang de grootste kans van slagen heeft, dat wil zeggen in beginsel het
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meeste kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie (en daarmee het duurzaam
herstel) van de cliënt?
e. Actuele criminele activiteiten en/of maatregelen
• Is er sprake van actuele politie- of justitiecontacten in die zin dat er recent sprake was of is
van criminele activiteiten? In hoeverre kan dit aangetoond worden? Is cliënt bekend bij een
Veiligheidshuis?
• Draagt een traject in een bepaalde gemeente of regio naar verwachting eraan bij dat criminele
activiteiten worden voorkomen of in belangrijke mate wordt beperkt?
• Is er sprake van maatregelen die zijn opgelegd aan de cliënt (justitieel, zoals contact- of
gebiedsverboden waarmee rekening gehouden moet worden?

Onderzoeksvragen wanneer een cliënt zich telefonisch/digitaal aanmeldt:
• Waar verblijf je nu?
• Waarom bel je nu?
• Waarom bel je nu hierheen?
• Waar heb je het afgelopen jaar verbleven?
• Indien netwerk in regio van melding, dan daar onderzoek doen. Verwijzen naar woonplaats als
daar het traject grootste kans van slagen heeft;
• Indien verblijf in andere regio: dan gemeente van herkomst onderzoek laten doen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11

Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
+31 70 373 83 93
info@vng.nl
november 2019

vng.nl

