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PLAN VAN AANPAK DOORONTWIKKELING ACTIEOVERLEG – JUNI 2020

Halverwege juni 2020 is de landelijke projectleider aan de slag gegaan met de verdere doorontwikkeling van het Actieoverleg op basis 
van de eerste inventarisatie die begin 2020 is uitgevoerd over de stand van zaken t.a.v. het Actieoverleg. Plan van aanpak is in juni 2020 
vastgesteld door Landelijk Netwerk Zorg-Straf. Samengevat is deze als volgt: 

 
ONDERSTEUNINGSFASE DOEL RESULTAAT 

1. Starten en implementeren 

- Nut en noodzaak 
- Pragmatisch aansluiten en  

verbinden met bestaande 
(overleg)structuren  

 

2. Doorontwikkelen en borgen 

- Informatiedeling 
- Werkproces en methodische onderlegger 
- Verbinding andere verbeteractiviteiten 

 

3. Leren en ervaringen delen 

- Impact en meerwaarde 
- Leren van elkaar (regio’s) 

 

1. Consensus en draagvlak onder  

partijen voor implementatie van het 

Actie-overleg 

 

 
 
2. Eenduidig en efficiënt werkproces van  
het Actie-overleg, inclusief verbinding met 
overige verbeteractiviteiten en 
ontwikkelingen 
 

3. Inspiratie en meerwaarde inzien van  

het Actie-overleg 

 

1. Landelijke dekking Actie-overleg 

 

 
 
 
 
2.   A. Procesbeschrijving incl. verbindingen 
      B. Privacy Impact Analyse 
      C. Methodische onderlegger 
 

 

3.   A. Voorbeelden ter inspiratie 

      B. Een ‘Lerend overleg’ 

 

Figuur: plan van aanpak doorontwikkeling Actieoverleg d.d. 11 juni 2020
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OVERZICHT RESULTATEN ACTIEOVERLEG – DECEMBER 2020

Een overzicht van de beoogde en opgeleverde resultaten doorontwikkeling Actieoverleg:

Starten en 

implementeren

Doorontwikkelen en borgen Leren en ervaringen delen

Beoogd resultaat 

juni 2020

Landelijke dekking • Procesbeschrijving inclusief 
verbinding overige 
verbeteractiviteiten

• Privacy Impact analyse

• Methodische onderlegger

• Voorbeelden ter inspiratie

• Een ‘lerend’ overleg

Opgeleverd resultaat 

december 2020

Pagina 5; overzicht 
landelijke dekking

Pagina 6; toelichting inclusief 
bijlagen 1, 2 en 3
• Praktisch voorstel inrichting 

Actieoverleg en tips & tricks
• Hand-out gegevensdeling
• Methodische onderlegger

Pagina 7; toelichting inclusief 
bijlage 4:
• Voorbeelden ter inspiratie 

en meerwaarde 
Actieoverleg
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Eindresultaat: zo goed als landelijke dekking Actieoverleg
• Stand van zaken december 2020: in bijna alle regio’s is een Actieoverleg. Een aantal regio’s is voornemens deze te starten in 2021. 
• In regio Noord-Holland is men nog zoekende hoe het Actieoverleg een aanvulling kan zijn en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 

EINDRESULTAAT: STARTEN EN IMPLEMENTEREN

Actieoverleg

Geen Actieoverleg
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Juni 2020

Actieoverleg in 2021

Actieoverleg

Afweging wel/ geen 

Actieoverleg

December 2020



EINDRESULTAAT: DOORONTWIKKELEN EN BORGEN

6

Eindresultaat: methodische onderlegger, praktisch voorstel inrichting Actieoverleg en hand-out gegevensdeling

Methodische onderlegger (bijlage 1)
• Voorkomen moet worden dat het Actieoverleg een reflectief of evaluatie overleg is waar alleen gesproken wordt over de zorgen 

in een casus. 
• Er is om die reden een methodische onderlegger ontwikkeld die als hulpmiddel kan dienen voor het Actieoverleg om op een 

gestructureerde (methodische) wijze met de betrokken partners informatie te duiden, te analyseren en vervolgens gerichte 
acties uit te zetten die bijdragen aan directe en structurele veiligheid van directbetrokkene(n).

• De methodische onderlegger is getoetst met Veilig Thuis, Politie, OM, Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming
• In de bijlage de definitieve versie van de ‘Methodische onderlegger Actieoverleg’. Deze wordt in lay-out van de ontwikkelagenda 

Veiligheid Voorop vorm gegeven en vormt onderdeel van de ‘werkmap’ Actieoverleg - Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop.

Praktisch voorstel inrichting Actieoverleg – tips & tricks (bijlage 2)
In verschillende regio’s is in 2020 gestart met het Actieoverleg. Verschillende vraagstukken over de inrichting van het Actieoverleg 
kwamen hierbij aan bod. Er is een praktisch voorstel voor de inrichting van het Actieoverleg opgesteld die helpend is geweest voor 
een aantal regio’s. In bijlage 2 een overzicht tips & tricks voor de inrichting van het Actieoverleg.

Hand-out gegevensdeling Actieoverleg (bijlage 3)
• Er is (nog) geen privacy impact analyse gemaakt op het Actieoverleg. Deze wordt meegenomen in de verbeteractiviteit over 

informatie- en gegevensdeling tussen Veilig Thuis, politie en justitiepartners  in 2021 (supervisor: ministerie Justitie en 
Veiligheid). 

• Als alternatief is een hand-out gegevensdeling ontwikkeld voor het Actieoverleg, gebaseerd op bronnen die hierover 
beschikbaar zijn. N.B.: deze is (nog) niet getoetst door een jurist, dus deze moet gezien worden als een concept leidraad, wat 
nog verder moet worden opgepakt in 2021 in relatie tot de verbeteractiviteit informatie- en gegevensuitwisseling.



EINDRESULTAAT: LEREN EN ERVARINGEN DELEN
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Eindresultaat: voorbeelden ter inspiratie en meerwaarde Actieoverleg

Voorbeelden ter inspiratie en meerwaarde Actieoverleg (bijlage 4)
• Vanuit verschillende regio’s is een aantal goede voorbeelden opgehaald die ter inspiratie kunnen dienen voor andere regio’s.
• Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze voorbeelden slechts ter illustratie zijn, bepaalde informatie is weggelaten of niet 

volledig weergegeven om herleidbaarheid te voorkomen. Het schetst puur een beeld van de meerwaarde van het Actieoverleg, 
welke acties gezamenlijk zijn besproken en wat dit betekent voor de veiligheid van directbetrokkene(n). 

Een ‘lerend’ overleg (aanbeveling voor 2021)
• Er is onvoldoende aandacht geweest voor het delen van ervaringen tussen de regio’s en het uitwerken van een vorm/werkwijze 

voor een ‘lerend’ overleg met de betrokken partijen van het Actieoverleg.
• Gelet op de (bijna) landelijke dekking van het Actieoverleg is het wenselijk om dit onderdeel in 2021 wat nadrukkelijker naar

voren te laten komen. 
• Aanbeveling is om door middel van ‘storytelling’ meer aandacht te geven aan de meerwaarde van het Actieoverleg, zodat 

vanzelfsprekend ook de wens ontstaat om het Actieoverleg verder door te ontwikkelen.  ‘Storytelling’ is een inspirerende 
communicatiemethodiek die mensen verbindt, helderheid biedt en betrokkenheid en saamhorigheid vergroot. Verhalen raken 
ons, maken concreet, zijn gemakkelijk te delen en geven betekenis. 



AANBEVELINGEN VERVOLG 2021
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Praktische aandachtspunten
• Helderheid over wat kan en wat nodig is voor (efficiënte wijze van) gegevensuitwisseling, AVG en juridische grondslag.
• Registratiesysteem: wat is mogelijk en wenselijk? 

Samenwerkingsafspraken
• Samenwerking tussen Veilig Thuis, politie en justitiepartners vraagt aandacht voor eventuele aanscherping /aanpassing van het

Handelingsprotocol artikel 2.4 en Model samenwerkingsafspraken VT, politie en OM. 

Uitvoeringspraktijk
• Concretisering uitvoeringspraktijk; aanscherping uniforme werkwijze VT
• Ondersteuning in doorontwikkeling van het Actieoverleg regionaal
• Verbinding met overige verbeteractiviteiten concretiseren: ZSM, Samen-op-in-acuut, samenwerken bij strafbare 

kindermishandeling, etc. 
• Een goed ondersteunend (registratie)systeem dat ervoor zorgt dat de acties/ scenario’s die in het Actieoverleg worden bepaald

direct automatisch in ieder systeem terechtkomt en niet persoonsafhankelijk is. 

Een ‘lerend’ overleg inclusief storytelling
• Delen van ervaringen met andere regio’s: leren van elkaar en werkzame elementen uit andere regio’s benutten
• Door middel van ‘storytelling’ kan meer aandacht worden gegeven aan de meerwaarde van het Actieoverleg, zodat 

vanzelfsprekend ook de wens ontstaat om het Actieoverleg verder door te ontwikkelen. 


