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Interventies tijdens de acute fase  
(crisis/incident).

Strafrecht

 

• 
• 
• 
• 

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden
• 
• 

• 

• Gedragsveranderende voorwaarden
• 

 
Bestuursrecht

Civiel recht

Overige interventie

Hiernaast de interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid op 
de langere termijn, waardoor het werken 
aan stabiele veiligheid wordt gestut. 
Het inzetten van interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid of 
aan de stabiele veiligheid is maatwerk. 
Veel interventies kunnen zowel acuut als 
later worden ingezet.

Strafrecht Civiel recht

Overige interventies

Werken aan stabiele veiligheid door 
oorzaken geweld aan te pakken.

Strafrecht

Bestuursrecht

Civiel recht

 

Sociale interventies

Overige interventies

• Ondersteuning buddy / ervaringsdeskundige / nieuwe 
toekomst

• Contact wijkagent

Werken aan herstel van de ontwikkeling 
van de individuele gezinsleden.

Strafrecht 

Bestuursrecht

Civiel recht

Sociale interventies
• 
• 
•  
•  

• 

Overige interventies

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden

• Gedragsveranderende voorwaarden
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