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De vormgeving van deze publicatie is geïnspireerd op het boek ‘Vangnet voor Victor:  Inzichten voor betere zorg en meer veiligheid’, ontwikkeld door BEMERKT Concept & Design.



In alle 25 GGD- en veiligheidsregio’s is het 
versterken van de regionale samenwerking  
tussen gemeenten, welzijnsorganisaties, 
zorgaanbieders, politie en de strafrechtketen 
onderwerp van gesprek. Oftewel: het versterken 
van de samenwerking op het snijvlak van zorg en 
veiligheid. De samenwerkingspartners hebben 
behoefte aan meer overzicht, inhoudelijke 
verbinding en mogelijkheden om te sturen. 

Regionale samenwerking is ook nodig om hun 
professionals beter hun werk te kunnen laten  
doen. Die komen elkaar op de werkvloer regelmatig 
tegen bij dezelfde groep kwetsbare inwoners: zij 
die een opeenstapeling van persoonlijke problemen 
hebben, bovengemiddeld vaak het slachtoffer 
zijn van criminaliteit of juist zelf veel overlast en 
veiligheidsproblemen veroorzaken. Door meer en 
beter samen te werken komen problemen eerder in 
beeld en kan tijdig de juiste zorg en ondersteuning 
of interventie ingezet worden. 

Iedere regio kiest zijn eigen benadering, maar de ontwerpvragen zijn voor 
iedere regio gelijk: 

• Wat willen we met elkaar bereiken? 
• Welke onderwerpen moet men daarvoor oppakken?  
• Welke concrete doelen moeten met samenwerking gerealiseerd worden? 
• Op welke schaal wil men werken?  
• Wie moeten er aan tafel zitten? 
• Hoe wil men sturen? 
• Wat wordt positie en mandaat van de samenwerking?  
• Welke concrete activiteiten gaan georganiseerd worden? 
• Hoe bewaak je de voortgang?  

Met andere woorden: het uiteindelijke bouwwerk van de regionale  
samenwerking zal per regio verschillen, maar de bouwstenen zijn hetzelfde.

Enkele regio’s hebben de regionale samenwerking zorg en veiligheid 
voortvarend opgepakt en bereiken er goede resultaten mee. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft er een jaar meegelopen en onder-
steuning geboden. In deze publicatie worden ervaringen en geleerde lessen 
gedeeld. Ook zetten we de meest voorkomende samenwerkingsmodellen op 
een rij, geven we antwoord op de belangrijkste uitwerkingsvragen en  
presenteren een kader voor het formuleren van de opbrengsten en resultaten. 

Wilt u in uw eigen regio de samenwerking van zorg en veiligheid verder  
brengen? Met deze publicatie kunt u dit meteen in de praktijk brengen.

Waarom dit boekje? 



Wilt u in uw eigen regio de samenwerking van zorg en veiligheid verder brengen? Dan heeft u vast een 
aantal vragen. Deze publicatie is opgebouwd langs de lijn van de meest voorkomende vragen die de 
afgelopen periode zijn gesteld. Volgende vragen komen aan de orde:

Waarom willen gemeenten en ketenpartners bestuurlijk  
samenwerken rond zorg en veiligheid?
Bestuurlijke samenwerking waarin het domein van zorg en het domein van 
veiligheid worden verbonden heeft toegevoegde waarde. De potentiële  
opbrengsten van samenwerking kunnen worden weergegeven langs drie  
lijnen: kosten (gaan omlaag), kwaliteit (gaat omhoog) en kwetsbaarheid  
(gaat omlaag). Voor een verdere toelichting op deze onderdelen, zie pagina 5.

Hoe begin je met het organiseren van de bestuurlijke 
samenwerking tussen zorg en veiligheid? 
Bij het organiseren van de bestuurlijke samenwerking tussen zorg en veilig-
heid zijn twee zaken van belang: wie initiatief neemt (de aanjager bepaalt de 
aanpak) en hoe de regio in elkaar zit (de aard van de regio bepaalt de aanpak. 
Beide zijn uitgewerkt op pagina 8. Daarnaast is beschreven in hoeverre  
gemeenten al de verbinding leggen tussen het domein van zorg en het  
domein van veiligheid (zie pagina 12). 

Hoe organiseer je de bestuurlijke samenwerking  
tussen zorg en veiligheid? 
Er zijn drie samenwerkingsmodellen die vaker voorkomen om te bestuur-  
lijke samenwerking te organiseren, waarbij de mate waarin men tot formele 
gezamenlijke besluiten wenst te komen verschilt. Deze samenwerkingsmodel-
len staan beschreven op pagina 14, waarbij telkens voor- en nadelen en tips 
worden gedeeld. Daarnaast zijn de stappen beschreven op te komen tot  
bestuurlijke samenwerking (zie pagina 14). Dit stappenplan helpt om op  
een logische en gestructureerde manier de gemeenschappelijke ambitie te 
bepalen, te vertalen in concrete doelen en activiteiten, uit te voeren en de 
resultaten ervan zichtbaar te maken.

Welke partijen betrek je en welke onderwerpen  
kunnen worden geagendeerd? 
Een kleine groep inwoners met vragen op het snijvlak van zorg en veiligheid 
wordt onvoldoende geholpen waardoor zowel zij áls de samenleving 
problemen en overlast hebben. De vraag is, zeker bij aanvang van regionale 
samenwerking op zorg en veiligheid, welke thema’s wel of juist niet worden 
geagendeerd en welke partijen betrokken (kunnen) worden. Het antwoord  
op deze vraag is uitgewerkt op pagina 24.

Aan de slag in de regio? 
Als men in de regio aan de slag wil met het organiseren van regionale 
samenwerking, dan helpt het om een checklist bij de hand te hebben. In 
de checklist is zowel aandacht voor input (wat moet worden ingericht?), 
activiteiten (wat moet er gedaan worden?), output (wat moeten we vastleggen 
of opschrijven?), mechanismen van effect (waar moeten we over nadenken?)  
en outcome (waar streven we uiteindelijk naar?). De checklist is terug te vinden 
op pagina 32.

Hoe meet je de impact van de samenwerking  
op zorg en veiligheid? 
Om het abstracte begrip ‘impact’ van regionaal samenwerken op zorg en 
veiligheid concreet te maken is een beleidstheorie ontwikkeld. Deze beleids-
theorie is nader uitgewerkt op pagina 36. Een beleidstheorie biedt de basis 
voor het meten van de impact. 

De beantwoording van de vragen worden afgewisseld met interviews uit 
verschillende regio’s. In dit kader zijn er gesprekken gevoerd met de regio’s 
Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Hoe is dit boekje opgebouwd?



Webinar ‘Regionaal samenwerken rond zorg en  
veiligheid’
De inhoud van dit boekje kort uitgelegd? Bekijk het webinar  
‘Regionaal samenwerken rond zorg en veiligheid’. Tijdens dit  
webinar wordt stilgestaan bij de wijze waarop de regionale  
samenwerking in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland is 
georganiseerd. Daarnaast worden praktische handvatten geboden.

 

Het webinar is te bekijken via: 

https://www.youtube.com/watch?v=7AcZisOsGq0

Gereedschapskist regionale samenwerking zorg 
en veiligheid voor praktische handvatten
Hebt u behoefte aan hele praktische handvatten? Dan verwijzen we 
u graag naar www.vng.nl/rubrieken/zorg-en-veiligheid waar een 
‘gereedschapskist’ met praktische hulpmiddelen terug te vinden.  
De gereedschapskist helpt beleidsmedewerkers, bestuurders en  
ketenpartners uit zorg en veiligheid met tips, voorbeelden en  
concrete instrumenten om regionale samenwerking op het snijvlak 
van zorg en veiligheid vorm te geven. 

https://www.youtube.com/watch?v=7AcZisOsGq0
https://www.vng.nl/rubrieken/zorg-en-veiligheid


Waarom willen gemeenten en ketenpartners  
bestuurlijk samenwerken rond zorg en veiligheid?
KOSTEN
Potentiële opbrengst:
• Focus op preventie en vroegsignalering leidt tot een afname in (zorg) 

kosten: inwoners krijgen sneller (passende) ondersteuning, waardoor  
gebruik kan worden gemaakt van lichtere (en veelal ook goedkopere)  
vormen van ondersteuning. (beroep op inzet van jeugdzorg, politie, 
reclassering, ggz)

• Sneller ingrijpen bij escalatie leidt tot een afname in (zorg)kosten:  als het  
fout gaat ben je er sneller bij.  (lagere interventiekosten, minder beroep 
op voorzieningen, minder zorg/welzijn/schuldentrajecten per huishou-
den, minder huisuitzettingen, aantal geëscaleerde zaken - bijvoorbeeld 
door te kijken naar het aantal casussen die worden aangedragen in het 
zorg- en veiligheidshuis)

• Professionals uit verschillende organisaties weten elkaar sneller te  
vinden, waardoor uitvoeringskosten omlaag gaan. Activiteiten zijn  
op elkaar afgestemd en men is minder kwijt tijd aan het schakelen  
met andere organisaties.  (aantal professionals die in een zelfde  
periode actief  zijn in hetzelfde huishouden; tijd die professionals  
besteden aan  het zoeken naar de geschikte professional van een  
andere  organisatie; gemiddelde duur van een traject alvorens een  
traject weer wordt afgeschaald)

• Een doelmatige bestuurlijke overlegstructuur zorgt voor lagere 
uitvoeringskosten, waardoor het aantal overlegmomenten afneemt: 
bestuurders hebben één overleg waar thema’s die raken aan zorg en 
veiligheid worden besproken in plaats van verschillende tafels waar 
steeds één onderwerp is geagendeerd  (bijvoorbeeld Veilig Thuis, 
Wvggz, Top X …).  
(aantal bestuurlijke overlegmomenten)

• Doelmatiger bestuurlijk overleg leidt ook tot doelmatiger afstemming 
tussen voorzieningenaanbod en zorgbehoefte (inkoop). 

Disclaimer: 
•  Zorg- en uitvoeringskosten gaan omlaag, maar dat vergt eerst een investering.  

Bijvoorbeeld: overlegstructuur opnieuw inrichten kost tijd, energie en mankracht,  
maar leidt uiteindelijk tot een efficiëntieslag.

•  Er is een kans dat kosten in eerste instantie stijgen, omdat de doelgroep beter  
in beeld is. 

 
 
 
In Leeuwarden en Sneek is een deel van de gemeentelijke gebiedsteams 
samengevoegd met de FACT teams van GGZ Friesland en Verslavingszorg 
Noord Nederland. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het UWV. 
In de teams wordt met één team, één plan en binnen één dossier gewerkt 
richting het herstel van cliënten met EPA. De verwachting is dat dit niet alleen 
leidt tot veel inhoudelijke toegevoegde waarde maar dat het op den duur ook 
een besparing van zo’n 10 procent oplevert.



KWALITEIT
Potentiële opbrengst:
• Focus op preventie, vroegsignalering en sneller ingrijpen  bij escalatie  

leidt ertoe dat inwoners sneller (passende)  ondersteuning krijgen.  
 (aantal (politie)meldingen zoals aantal E33-meldingen, gemiddeld aantal 
meldingen per kwetsbare inwoner, aantal (spoed)opnames GGZ; aantal 
inwoners die vanuit huis passende ondersteuning ontvangen; gemiddelde 
kosten per inwoner; inzet goedkopere zorgprofessionals)

• De doelgroep wordt beter bereikt.
• Tevredenheid uitvoerend professionals stijgt aangezien duidelijk is wie 

waarvoor aan de lat staat, professionals elkaar sneller kunnen vinden,  
helder is hoe op- en afschalen is vormgegeven en er een duidelijke  
escalatieroute is  (namelijk één bestuurlijk overleg) als professionals er  
onderling niet uitkomen. (medewerkerstevredenheid, aantal over-
drachtsmomenten tussen professionals over dezelfde casus)

• Inwoners hebben heldere aanspreekpunten en ervaren meer regie.  
 (mate waarin inwoners en/of hun omgeving regie ervaren)

• Een doelmatige bestuurlijke overlegstructuur zorgt voor een hogere  
kwaliteit van de overlegmomenten: thema’s die raken aan zorg en veilig-
heid worden integraal bekeken en bestuurders ervaren meer mogelijk-
heden om te sturen.  (ervaren kwaliteit van de overleggen, mate waarin 
bestuurders het gevoel hebben te kunnen sturen)

• Doelmatiger bestuurlijk overleg leidt ook tot doelmatiger afstemming 
tussen voorzieningenaanbod en zorgbehoefte (inkoop).

• Regionale afspraken over randvoorwaarden zoals informatiedeling,  
financiering en inkoop geven duidelijkheid aan professionals en beter 
lopende werkprocessen.

• Beter zicht op welke interventies werken en welke niet en beter zicht  
op de effectiviteit van beleid. (cliënttevredenheid en reflecties van  
ketenpartners en ervaringsdeskundigen)

• Inwoners ervaren minder overlast/problematiek op straat  
(aantal mediaberichten en aantal politiemeldingen) 

 
 
In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord vindt regelmatig 
bestuurlijk overleg plaats tussen wethouders en burgemeesters van de ge-
meenten en ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie en ggz. Bestuurlijk 
samenwerken in de regio leidt tot betere oplossingen op individueel niveau én 
biedt de mogelijkheid om structurele oorzaken aan te pakken en tot duurzame 
oplossingen te komen. Zie ook de interviews op pagina 8.

 
 

 
KWETSBAARHEID
Potentiële opbrengst:

• Kwetsbaarheid van het systeem gaat omlaag, want  het is duidelijk  
wie wanneer casus-/procesregie heeft,  er is minder ‘afschuifgedrag’  
op andere partners (gedeeld  eigenaarschap), het is duidelijker welke 
partners waarvoor aan de  lat staat en bestuurders hebben meer  
mogelijk-heden om (tijdig)  bij te sturen. (mate waarin professionals  
ervaren dat regie duidelijk is belegd,  mate van ervaren gedeeld  
eigenaarschap)

• Signalen van (zorgwekkende) situaties worden eerder opgepakt en  
daar wordt eerder op geacteerd. (aantal casussen vroegsignalering)

• Kwetsbaarheid van kwetsbare inwoner gaat omlaag, want de kennis en 
expertise van verschillende organisaties wordt gebundeld en in  de aan-
pak wordt de cliënt centraal geplaatst en is er dus minder afhankelijkheid 
van de bejegening van een van de organisaties. (cliënttevredenheid)

• Betere samenwerking leidt tot meer mogelijkheden om schaarse des-
kundigheid te behouden in de regio. Ook geeft het de mogelijkheid 
om bijzondere expertise, die niet elke gemeente zelf in huis kan halen, 
doelmatiger te organiseren en voor iedereen beschikbaar te maken.
 
Door in Tilburg te werken met een transforensisch team is er gedeeld 
eigenaarschap tussen partners. Dit leidt tot betere afstemming tussen 
professionals en langdurige ondersteuning van cliënten met complexe 
problematiek en een gevaarsrisico.   
 
TIPS!
Als je aan de slag wilt met bestuurlijk samenwerken in de regio:

• Zorg voor draagvlak bij zowel burgemeesters als wethouders  
in de regio 

• Maak expliciet wat de opbrengst dient te zijn van de bestuurlijke  
samenwerking (merk op: dit kan verschillen per gemeente)

• Vertaal de gewenste opbrengst naar meetbare indicatoren waarmee 
inzichtelijk  wordt gemaakt in hoeverre de resultaten worden bereikt

• Maak expliciet wanneer (en door wie) de voortgang op indicatoren 
wordt besproken,  zodat er – indien nodig – tijdig kan worden  
bijgestuurd

• Bepaal de wijze waarop overleg wordt vormgegeven (merk op: denk  
na over de  verhoudingtot bestaande gremia en overlegstructuren)

• Maak expliciet afspraken over wie welke verantwoordelijkheid neemt  
t.a.v.  het borgen van de kwaliteit.





Interview: Tijd om aan oplossingen te werken
In de regio Haaglanden vindt sinds vorig jaar regelmatig overleg plaats tussen wethouders en burgemeesters van de negen gemeenten  
en ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie en ggz. Hierbij wordt voortgebouwd op de goedlopende ambtelijke samenwerking.  
Het is een verandering die illustratief is voor het steeds vaker en succesvoller verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein.

Voor complexe 
problemen is niet  
één passende oplossing
Kavita Parbhudayal: “We zien 

vaak inwoners met problemen die raken aan zorg 
én veiligheid. Het zijn veelal complexe problemen 
waar niet één passende oplossing voor is. Als we 
tot passende oplossingen willen komen voor vei-
ligheidsproblemen, dan kan zorg een belangrijke 
sleutel zijn om mensen op een goede manier terug 
te laten landen in hun woonsituatie. We moeten 
af van de situatie waarbij we mensen oppakken en 
na een paar dagen weer naar huis sturen, zonder 
dat er aan een echte oplossing is gewerkt. Daar 
willen we onze schouders onder zetten, samen met 
partners uit het zorg- en het veiligheidsdomein.”

Marja van Bijsterveldt vult aan: “We komen uit de 
situatie waarin de ggz voor een deel is afgebouwd 
en de ambulante zorg niet in dezelfde mate is 
opgebouwd. Regelmatig hoor ik bij mijn stafover-
leg dat de politie veel zorg en tijd heeft moeten 
besteden aan personen met verward gedrag. Dat 
betekent druk op schaarse politietijd én mensen 
worden ook niet op het juiste spoor gezet. Dat 
doet geen recht aan mensen. Door met elkaar 
aan tafel te zitten over hoe we zorg en veiligheid 
samen kunnen organiseren, kunnen we het hebben 
over hoe je het veiliger maakt op straat én hoe we 
mensen op het goede spoor krijgen. Zo hopen we 
ook de politie enigszins te ontlasten.”

Gemeenten en ketenpartners aan zet,  
het Rijk faciliteert
Marja van Bijsterveldt: “Ik ben blij met de samenwerking zoals we 
die met betrokken partners hebben ingericht, maar ik vind ook dat 
het Rijk goed betrokken moet blijven. Als gemeenten willen we 
creatief zijn, krachten bundelen en zorgen dat één en één optelt tot 
drie. We hebben de plicht om als gemeenten onderling en met ke-
tenpartners problemen zo goed mogelijk op te lossen, maar als extra 
inzet van het Rijk nodig is, moet dat ook bespreekbaar zijn. Er komt 
een moment dat je de creativiteit en de complementariteit van de 
samenwerking ten volle benut en dan zou het nog weleens moeilijk 
kunnen zijn om voor die volgende inwoner de meest passende zorg 
te realiseren. Dan is het goed dat het Rijk aan tafel zit, bijvoorbeeld 
om ruimte te maken om te experimenteren en te innoveren en te 
zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is.”

Kavita Parbhudayal vult aan: “Daarnaast lobbyen we natuurlijk ook 
voor versoepeling en verbetering in wetgeving als het gaat om 
gegevensdeling. Soms heb je binnen de praktijk iets meer gegevens 
nodig van elkaar en dat moet ook geregeld kunnen worden. Verder 
hebben we ook wel eens geld nodig, bijvoorbeeld als we een pilot 
willen inrichten die niet precies past binnen een bepaald stelsel 
zoals de Wmo, de Wlz of de Zvw. Dan willen we niet alleen laten zien 
dat we domeinoverstijgend samenwerken, maar ook dat we in die 
samenwerking resultaten boeken. Daarom is het mooi dat minister 
Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis beiden in oktober  
aanschoven aan onze tafel en beloofd hebben terug te komen.”

Kavita Parbhudayal
Wethouder zorg, jeugd en  
volksgezondheid Den Haag

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester Delft. 

Beiden vervullen een  
trekkersrol in het  
bestuurlijk verbinden  
van het zorgdomein en  
het veiligheidsdomein.



Geen extra bestuurlijke drukte creëren
Marja van Bijsterveldt: “Ambtelijk was de samenwerking tussen 
veiligheid en zorg al langer vormgegeven. De wet verplichte ggz 
heeft ons gepusht om zorg en veiligheid bestuurlijk beter te ver-

binden. Dat hebben we pragmatisch aangevlogen: we hebben het reeds bestaan-
de overleg voorafgaand aan de veiligheidsregio, de stuurgroep veiligheidshuis, 
verbreed. Vier keer per jaar sluiten alle wethouders zorg van regio Haaglanden 
aan bij dit overleg waarmee het de stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis is gewor-
den, waarbij Kavita en ik samen het duovoorzitterschap vervullen. Op deze manier 
vermijden we dat er weer een nieuw overleg in het leven wordt geroepen. Naast 
de negen gemeenten, zitten ook de ggz-instellingen, politie en Openbaar Minis-
terie aan tafel. En als de agenda daarom vraagt, worden ook andere partijen zoals 
de reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen uitgenodigd.”

Kavita Parbhudayal: “Zo’n samenwerking zorg en veiligheid helpt ons enorm bij 
de zogeheten ‘buikpijn-dossiers’, waarin we mensen steeds weer terugzien. We 
zien ze bij de politie, bij de huisverboden, bij de ggz. Bij deze groep inwoners 
moet je mensen én niet loslaten én een lange adem hebben. Anders zie je ze 
weer terug. Die complexe casussen kunnen we nu samen oppakken. Dat doen we 
met negen gemeenten en bovendien op een vernieuwende manier in het Zorg- 
en Veiligheidshuis. Van die aanpak verwachten we veel.”

Weg uit de machteloosheid
Kavita Parbhudayal: “De samenwerking zoals we die nu in Haaglanden vormge-
ven, is ontzettend belangrijk en een sleutel tot succes. De thema’s die op ons 
bordje liggen – van re-integratie ex-gedetineerden tot bestrijding van mensen-
handel – vragen om een heldere aanpak. Hoe sneller we zorg en welzijn met 
veiligheid bij elkaar brengen, des te beter het met de betreffende mensen gaat.”

Marja van Bijsterveldt vult aan: “Wij willen hen uit die veelal negatieve cirkel 
halen. En is een professional dan in staat net even een stapje meer te zetten dan 
normaal van je verwacht mag worden, om toch dat probleem op te lossen? Dat 
kan met een goede samenwerking. Daar is ook vertrouwen voor nodig en dat ver-
trouwen opbouwen kost tijd. Het is belangrijk dat niet steeds één partij wegloopt 
met het voordeel van de samenwerking, maar dat we daar met z’n allen plezier 
van hebben. Samen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk.”

Bouwen op de goedlopende ambtelijke samenwerking
Kavita Parbhudayal: “Het bestuurlijk overleg is pas dit jaar [2020, red.] tot stand 
gekomen, daarvoor werkten we lokaal ook al veel samen tussen zorg en open-
bare orde afdelingen binnen en tussen gemeenten. In de stuurgroep hebben we 
recentelijk vastgelopen dossiers doorgesproken, zodat iedereen een beeld krijgt 
bij complexe casussen. En we stonden stil bij de knelpunten. Veel mensen geven 
bijvoorbeeld aan dat ze nog niet zelfstandig kunnen wonen, dat ze afhankelijk zijn 
van instanties en het gevoel hebben ‘niet verder te kunnen’ met het leven.”

Marja van Bijsterveldt beaamt dit: “Dat laatste voorbeeld van die passende 
huisvesting is treffend, want dat laat zien dat het hebben van zo’n overlegtafel 
cruciaal is. En natuurlijk bouwen we op een organisatie [het Zorg- en Veilig-
heidshuis, red.] die zeer dedicated is en op een goedlopende samenwerking in 
de ambtelijke werkgroep zorg en veiligheid sinds 2018. In de loop der jaren is 
ambtelijk kennis opgebouwd en zijn ook de complexiteiten, gebrek aan voort-
gang, grenzen, competenties et cetera in beeld gekomen. Als je die goedlopende 
ambtelijke afstemming hebt, loop je op den duur tegen een grens op. Een grens 
waar je bestuurders voor nodig hebt om nieuwe afspraken te maken. We heb-
ben nu op de drie niveaus – operationeel, tactisch en strategisch – een eigen 
overlegstructuur, waardoor we als stuurgroep aanjager zijn en regie voeren, 
waarbij wij steeds gevoed worden door de praktijk.”

Als bestuurders zorgen dat mensen andere mensen  
kunnen helpen
Kavita Parbhudayal: “We hebben elkaar in deze bestuurlijke setting nu drie 
keer gezien. Die samenwerking moet zo gaan groeien dat we elkaar en elkaars 
mogelijkheden en onmogelijkheden beter snappen. Nu praten we soms wat (te) 
makkelijk over de positie van de ggz-partners of de politie, of zij over ons.”

Marja van Bijsterveldt: “Het is belangrijk dat de bestuurlijke samenwerking zich 
de komende jaren verder ontwikkelt. Inwoners met complexe problemen onder-
steunen; wij voelen ons er bestuurlijk verantwoordelijk voor dat mensen andere 
mensen kunnen helpen. Ik hoop dat we dat de komende jaren nog beter gaan 
doen dan nu het geval is. En ik hoop dat we het gevoel blijven vasthouden dat 
we met elkaar voor het hogere doel gaan. Ondanks de schaarste, ondanks de 
onmogelijkheden.”



Hoe begin je met het organiseren van de bestuurlijke  
samenwerking tussen zorg en veiligheid?  
Katalysatoren en aandachtspunten. 
Wie neemt initiatief? De aanjager bepaalt de aanpak

SCENARIO 1:  Aanjager is bestuur 
Het initiatief tot samenwerking komt van het bestuurlijke niveau. De focus in de samenwerking  
ligt op integraler besturen en bestuurders willen minder en doelmatiger regionale bestuurlijke  
overleggen.

Hoe komen tot bestuurlijke samenwerking?
• Zorg voor een duidelijke gezamenlijke bestuurlijke 

opdracht (mandaat), die op een duidelijke wijze 
ergens in de regio is vastgesteld of regionale 
instemming heeft gekregen van een breed samen-
gestelde en voor de regio representatieve groep 
bestuurders. 

• Zorg voor een gezamenlijke opdracht vanuit  
zorg én veiligheid (wethouder én burgemeester),  
vanwege de noodzakelijke verbinding tussen  
domeinen en overlegstructuren. 

• Betrek vanaf het begin de ketenpartners  
(het is een gezamenlijk project). 

• Kom tot gedeeld beeld van welk probleem  
nu precies opgelost moet worden. 

• Zorg ervoor dat de agenda die bestuurders  
willen bespreken correspondeert met de  
prioriteiten die op de werkvloer worden gezien.

• Maak directeuren uit sociaal domein en  
veiligheidsdomein mede-eigenaar van  
de opdracht.

• Zorg voor heldere aanspreekpunten binnen 
domeinen (het sociaal domein is omvangrijk).

• Leg vast wat de positie en het mandaat is 
van het bestuurlijke overleg en de relatie met 
autonome positie colleges, gemeenteraden 
en regionale portefeuillehoudersoverleggen. 
Maak een duidelijk onderscheid tussen  
besluitvorming versus richting geven en 
afstemmen. 

• Plan de stukkenstroom van de regionale  
bestuurlijke samenwerking zo in dat deze  
goed aansluit op de overlegmomenten

• Koppel in regionale overleggen terug wat  
in dit bestuurlijke overleg is besproken.

• Neem in de opdracht op dat deze regionale 
bestuurlijke samenwerking ook moet leiden 
tot minder overleg(uren) elders en maak dat 
inzichtelijk in de bestaande regionale  
overleggen. 

SCENARIO 2:  Aanjager is beleid 
Een sterke beweging van onderop vanuit de 
ambtelijke organisatie. Ambtenaren hebben een 
inhoudelijke motivatie om de bestuurlijke samen- 
werking te verbeteren. Past in de transformatie 
sociaal domein. Wens om er eerder bij te zijn en 
problemen klein te houden: 1 gezin, 1 plan,  
preventie en vroegsignalering en eigen kracht.

Hoe komen tot bestuurlijke samenwerking?
• Kom tot een gedeelde analyse van het vraagstuk.
• Definieer duidelijk welk probleem opgelost moet 

worden: minder overleggen? Kwalitatief betere 
overleggen? Meer grip op geldstromen en kosten? 
Betere opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties? 

• Formuleer een inhoudelijke visie waar je naar  
toe wilt, die bestuurlijk wordt geaccordeerd (kijk 
hierbij ook naar de positie van gemeenteraden).

• Formuleer  een organisatorische visie over wat men 
lokaal blijft doen en wat regionaal georganiseerd 
moet worden en wat de meerwaarde van de 
regionale samenwerking is? Beter werk, goedkoper, 
makkelijker om schaars personeel te binden of 
andere overwegingen

• Vraag om een bestuurlijke opdracht.
• Neem ketenpartners mee vanaf het begin.
• Maak actoren sociaal domein / openbare orde en 

veiligheid (OOV) en gemeentesecretaris eigenaar. 
• Denk samen met ketenpartners na over inhoude- 

lijke doelen en te realiseren mijlpalen. 



 
 
 
 
SCENARIO 3:  Wens tot effectievere  
en/of efficiëntere werkprocessen 
Men wil de werkprocessen rond thema’s als  
Wvggz en aanpak Huiselijk Geweld meer  
samenbrengen vanwege de grote overeen- 
komsten. Er komt een melding binnen, er moet  
een triage/beoordeling plaatsvinden, casus- 
overleg georganiseerd worden, regie gevoerd,  
op- en afgeschaald. In het verlengde hiervan ligt 
het doelmatiger inrichten van bestaande casus- 
overleggen en het optimaliseren van werk- 
 processen. Dit vraagt om bestuurlijke samen- 
werking tussen zorg en veiligheid.

Hoe komen tot bestuurlijke samenwerking?
• Kom tot een gedeelde analyse van het vraagstuk.
• Definieer duidelijk welk probleem opgelost moet 

worden. 
• Verbind de te bereiken resultaten met de 

inhoudelijke regionale beleidsdoelstellingen  
(wat gaat het optimaliseren van werkprocessen 
toevoegen aan beleid voor kwetsbare inwoners?). 

• Formuleer een inhoudelijke visie waar je naartoe 
wilt, die bestuurlijk wordt geaccordeerd. Kijk  
hierbij ook naar positie van de gemeenteraden.

• Vanwege de impact op organisatieonderdelen,  
is het ook rechtspositioneel noodzakelijk dat  
een proces zorgvuldig aansluit op bestaande 
regionale portefeuillehoudersoverleggen. 

Hoe zit de regio in elkaar?  
Aard van de regio bepaalt de aanpak
Elk type regio heeft een andere dynamiek rondom 
inrichting van bestuurlijke samenwerking. 

De volgende factoren zijn daarop van invloed:
• Is het een regio met een eigen identiteit   

(homogeen of heterogeen)?
• Zijn er sterke subregio’s aanwezig?
• Is er een traditie van bestuurlijke samenwerking?
• Vallen regio-indelingen samen (congruentie)?
• Hoe past de regio binnen de territoriale  

indelingen van ketenpartners?
• Hoe zijn de relevante regionale bestuurlijke  

overleggen georganiseerd?  
(Noot: belangen van een gezamenlijk bestuurlijk 
overleg op regioniveau.)

• Omvang van regio’s: 
- regio’s met één grote centrumgemeente en  

verder kleinere, 
- regio’s met twee of meerdere gelijkwaardige  

grote gemeenten, 
- regio’s waar niet echt één of twee grote  

gemeenten uitspringen

Tips voor de totstandkoming van  
bestuurlijke samen- werking tussen  
Zorg  + Veiligheid
• Onderkennen van het gezamenlijke probleem  

met bijbehorende verantwoordelijkheden.   
De aanpak van een probleem begint met het  
vaststellen dat je een probleem hebt en met  
het onderkennen dat het een gezamenlijk  
probleem is. Dat het je gezamenlijke  
verantwoordelijkheid is om dat probleem  
op te lossen. En dat geen van de partijen  
in staat is om het probleem in zijn eentje  
op te lossen. Je hebt elkaar nodig!

• Organiseren van eigenaarschap bij zowel het  
veiligheidsdomein als het sociaal domein. 
Het is cruciaal dat beide domeinen zich realiseren dat 
ze elkaar nodig hebben om te komen tot bestuurlijke 
samenwerking tussen zorg en veiligheid. Hierdoor 
kan een gezamenlijke gevoel van eigenaarschap  
ontstaan. Zorg met ambtenaren en ketenpartners 
voor een gedragen inhoudelijke agenda met onder-
werpen waar de bestuurders ook iets mee moeten.

• Bestuurlijke drukte moet beperkt worden - en zeker 
niet toenemen. Laat de overlegstructuur dienend 
zijn aan de bedoeling. 
Sturing kan op verschillende manieren worden  
vormgegeven. Bestuurders moeten urgentie zien  
en voelen en worden uitgedaagd door goede  
inhoudelijke voorbereiding. Het is van belang  
dat er voldoende bestuurders die invloed hebben, 
betrokken zijn.

• Begin klein en breid later uit.  
Begin met thema’s die ook als probleem worden 
ervaren en breid later uit. Dit vraagt om een  
inhoudelijke agenda met draagvlak, die van  
onderop wordt samengesteld. 

• Breng beleid, financiering en uitvoering samen.  
Zorg voor een gedeeld beeld bij het doel en  
de inrichting van de bestuurlijke samenwerking.

• Wees duidelijk over status en mandaat.  
Dit komt de besluitkracht ten goede.

• Besteed veel aandacht aan coördinatie/kwaliteit 
stukkenstroom 
Zorg dat elke deelnemer aan het overleg over  
dezelfde documenten beschikt.

• Communiceer zeer intensief over start, status  
en doel 
Om zorgen en vragen voor te zijn. Zorg dat de 
uitkomsten van het overleg standaard op de agenda 
staan van de relevante regionale overleggen en dat 
elk college en gemeenteraad een kort verslag krijgt.

• Ambassadeurs 
Zorg voor ambassadeurs in verschillende lagen van 
de organisatie die het belang van bestuurlijke samen-
werking Zorg + Veiligheid uitdragen in verschillende 
gremia.



Hoe hebben gemeenten de aansluiting tussen het  

domein zorg en het domein veiligheid georganiseerd?

Het lukt gemeenten steeds beter om kwetsbare 
burgers met een opeenstapeling van persoonlijke 
problemen te helpen. Een goede verbinding tussen 
zorg en veiligheid helpt om deze complexe casuïstiek 
op te lossen, dan wel hanteerbaar te maken. Het 
rapport ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen 
en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’ van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat gemeenten 
nog verbeterstappen kunnen maken in de zorg en 
ondersteuning aan de meest kwetsbare doelgroepen.

Centrale vraag
Op verzoek van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en de VNG is 
‘de stand van het land’ in kaart gebracht. De centrale vraag: Hebben gemeenten 
de aansluiting tussen het domein zorg en het domein veiligheid georganiseerd? 
En zo ja, hoe is dit vormgegeven? 

Aanpak
Er zijn in totaal 31 gemeenten geïnterviewd: twintig grote gemeenten  
(>100.000 inwoners), zeven middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000  
inwoners) en vier kleinere gemeenten (>50.000 inwoners). Daarnaast is  
met vijftien stakeholders zorg en veiligheid gesproken.



Conclusies

• Het sociaal domein en openbare orde en veiligheid zijn bij gemeenten 
hoofdzakelijk naast elkaar georganiseerd. Bij vijf van de 31 gemeenten stuurt 
een directeur sociaal domein én openbare orde en veiligheid aan en is er dus 
sprake van integrale sturing op directieniveau.

• Over het algemeen hebben gemeenten geen visie of beleidsdocument ‘zorg  
en veiligheid’ of specifiek doelstellingen op zorg- en veiligheidsopgaven  
geformuleerd.

• Bij 27 van de 31 gemeenten is het thema zorg en veiligheid opgenomen in een 
meerjarenvisie of beleidsdocument (sociale agenda of integraal veiligheidsplan). 
De begroting kent een traditionele opbouw met de separate paragrafen voor 
sociaal domein en veiligheid.

•  Directeuren sociaal domein hebben een visie op en zien het belang van  
het verbinden van zorg en veiligheid. Tegelijkertijd ervaren ze het als een  
uitdaging om in de weerbarstige praktijk handen en voeten te geven aan  
deze visie: samenwerking tussen zorg en veiligheid gaat niet vanzelf maar  
moet georganiseerd worden.

• Directeuren vervullen op strategisch niveau een rol bij het verbinden van  
zorg en veiligheid. Het sturen op de uitvoeringspraktijk ligt bij managers/ 
teamleiders. De top of mind zorg- en veiligheidsonderwerpen voor de  
directeur sociaal domein zijn: beschermd wonen/maatschappelijke opvang,  
personen met verward gedag en Veilig Thuis. Het merendeel van de  
directeuren geeft aan niet in aanraking te komen met concrete casuïstiek.

• Het merendeel van de directeuren geeft aan dat zij graag preventiever wil  
werken: voorkomen in plaats van genezen. Dat vraagt om het versterken van  
de deskundigheid in de toegang om signalen eerder en beter op te pakken. 

• “Hoe beter je aan de voorkant weet wat er speelt in je stad, hoe beter je kunt 
regisseren. Het ligt eigenlijk zo verschrikkelijk voor de hand maar het is ‘a hell  
of a job’ om dat te organiseren.”

• Datagebruik staat nog veelal in de kinderschoenen. Directeuren willen graag  
de informatievoorziening versterken zodanig dat zij zorg en veiligheids- 
problematiek effectief kunnen volgen in hun gemeente.   

• “We hebben moeite om cijfers voor de bühne te krijgen en daarmee de vraag 
te beantwoorden: zijn we doelmatig bezig? Blijkbaar is dit toch iets wat groter  
is dan onszelf want we lossen het niet op.”  

• “Weten wat er in de gemeente speelt, zorgen dat de informatievoorziening  
op orde is en leren en ontwikkelen staan voor mij op nummer 1.”

• De directeuren geven aan leren op meerdere niveaus belangrijk te vinden  
en willen hier graag prioriteit aan geven.

• “Het opschalen naar een burgemeester werkt eigenlijk altijd wel, maar het 
grootste probleem is dat je dan  met de tweede en derde orde van leren  
(lees: het effectiever en efficiënter erkennen en corrigeren van fouten)  
niets doet.”

• “Casuïstiek is een van de beste verandermethodes. En als je dat gaat  
analyseren dan zie je ook gewoon hoe de werelden zorg en veiligheid  
met elkaar verbonden zijn”

• De stakeholders zorg en veiligheid zien en ervaren in het sociaal domein  
nog steeds onbekendheid met de veiligheidspartners. 

• “Je ziet bij het sociaal domein en OM/Reclassering over en weer  
onbekendheid. Een overschatting van elkaars mogelijkheden en denken  
dat het onwil is van de ander als iets niet gebeurt.”

• Stakeholders vragen zich af: met wie kan ik zaken doen bij de gemeente?  
Een helder overzicht komt de samenwerking ten goede. Verder hebben ze  
behoefte aan een sterke integrale processturing op sociaal domein, zorg,  
wonen en veiligheid binnen gemeenten.



Hoe organiseer je de bestuurlijke samenwerking tussen 
zorg en veiligheid? Drie samenwerkingsmodellen. 
MODEL 1:  Afstemmen (individuele gemeenten)

Voordelen • Snel te organiseren.
• Geen formeel instellingsbesluit nodig.
• Houdt rekening met bestuurlijke gevoeligheden (laat ieders 

positie intact).
• Zorgt dat projecten niet door elkaar heen gaan lopen.
• Lichte ondersteuningsstructuur volstaat.
• Past goed in een regio waar er duidelijk voor is gekozen 

om alleen voor het hoogstnoodzakelijke regionaal samen te 
werken.

• Brengt het regionale gesprek op gang.

Doorlooptijd Doorlooptijd van start tot realisatie gemiddeld 9 maanden

Nadelen • Vrijblijvend (wat zijn afspraken waard?). 
• Lichte agenda (alleen bijpraten).
• Impact op werkvloer beperkt (verbetering van domeinoverstij-

gende multidisciplinaire samenwerking). 
• Wie voert regie en coördineert? En wordt daar naar geluis-

terd?
• Voor ketenpartners minder aantrekkelijk, omdat ze nog steeds 

voor alle onderwerpen met elke individuele gemeente zaken 
moeten doen.

Tips • Formuleer een gezamenlijk doel. Dat helpt om sneller  
tot de kern te komen.

• Informele ambtelijke en bestuurlijke verkenning of  
er interesse voor is. 

• Neem initiatief tot het organiseren van een regionale  
conferentie of bijeenkomst met burgemeesters,  
wethouders en ketenpartners. 

• Verkrijg mandaat om dit structureel te organiseren. 
• Formeer een brede voorbereidingsgroep, ook met  

ketenpartners die fungeert als voorportaal. Richt  
coördinatie en secretariaat in en formuleer een  
jaaragenda met onderwerpen die in het overleg  
aan de orde zullen komen. 

Wijze van   
aansturing

• Thematafel
• Werkgroep
• Regionaal platform 



MODEL 2:  Richting geven en sturen (stuurgroep)

Voordelen • Is toekomstgericht: het versterkt inhoudelijke samenwerking 
en draagt bij aan gezamenlijke regie.

• Voor ketenpartners aantrekkelijk vanwege de schaal  
(hoeven niet met elke individuele gemeente zaken te doen).  

• Relatief eenvoudig in te stellen, mits mandaat en formele  
rol goed geregeld zijn.

• Een gedragen stuurgroep heeft invloed op beleidsvorming.
• Stevigere positie voor ketenpartners.
• Relatief eenvoudig te organiseren, maar er is wel een  

vorm van bestuurlijke besluitvorming voor nodig.
• Samenstelling is flexibel, kan uitgebreid worden  

afhankelijk van thema. 
• Door bijvoorbeeld een vorm van een samenwerkings- 

convenant is deelname minder vrijblijvend.

Wijze van   
aansturing

Doorlooptijd

• Werkgroep
• Regionaal platform
• Regionale stuurgroep
• Bestuurlijke adviescommissie 

 
Doorlooptijd van start tot realisatie gemiddeld 18 maanden

Nadelen
• Wordt gedragen door vertrouwen en commitment  

van partners.
• Wat in de stuurgroep wordt besloten heeft geen  

formele rechtskracht, want een stuurgroep besluit niet.
• In de stuurgroep wordt de inhoudelijke richting besproken, 

de uitwerking vindt elders plaats.  Stuurgroep moet gezag 
hebben. 

• Een stuurgroep kan erg groot worden als alle relevante  
partners in de regio deelnemen. In erg grote regio’s is  
het daarom lastig om een stuurgroep in te stellen die  
representatief en effectief is.

• Er is intensieve secretariële ondersteuning nodig en  
een goede verbinding met de regionale bestuurlijke  
besluitvormingsstructuren. 

• Je moet een balans vinden tussen de rol van met name  
zorgpartners als strategische partners bij formuleren van  
beleid en de rol die zij hebben als opdrachtnemers van  
gemeenten.

• De ‘zorg’ bestaat uit zo veel partijen, dat het lastig is een 
vertegenwoordig ervoor te vinden.

• Stuurgroep stuurt in de regel op beleid, niet op concrete 
uitvoeringszaken zoals inkoop van voldoende bedden en 
spreiding van voorzieningen.

Tips
• Formuleer een gezamenlijk doel. Dat helpt om sneller  

tot de kern te komen.
• Ambtelijke verkenning naar behoefte en agendapunten. 
• Neem belangrijkste ketenpartners vanaf het begin mee,  

laat in één of meerdere relevante regionale bestuurlijke over-
leggen het besluit nemen om een formele verkenning  
te doen. 

• Benoem twee of meer bestuurlijke trekkers en vorm een 
werkgroep. 

• Maak een ronde langs ketenpartners voor mogelijkheden  
tot betrokkenheid, verken modellen die elders worden  
gebruikt, maak keuzes in samenstelling en mandaat.  

• Vorm een ambtelijke regie/klankbordgroep voor de  
agendering. 

• Organiseer een eerste bijeenkomst waar definitief een  
besluit wordt genomen over opzet stuurgroep en rechtsvorm. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerkings- 
convenant. 

• Richt secretariaat in dat goed verbonden is met de relevante 
regionale overleggen. 

• Stel een planning op die goed aansluit bij data van regionale 
overleggen en de PC-cyclus van gemeenten.  Als convenant 
gebruikt wordt, zal het langs alle partners moeten en dat 
vergt tijd. 

• Communiceer intensief met het veld. 



MODEL 3:  Gezamenlijke besluitvorming

Voordelen • Directe relatie tussen afstemmen, richting kiezen en besluiten.
• Meer gestroomlijnde besluitvorming: consensus is het  

uitgangspunt, maar unanimiteit is niet nodig. 
• Gemeenten zijn gebonden. 
• Duidelijke formele verhoudingen (wie voorzitter is etc).  

Stabieler, minder afhankelijk van betrokkenheid personen. 
• Biedt meer mogelijkheden om werkprocessen doelmatiger  

en efficiënter te organiseren. 
• Naast inhoudelijke samenwerking is het ook mogelijk om  

concrete uitvoerings- en organisatievraagstukken te  
bespreken (en soms financiële).

• Duidelijke verhoudingen tussen bestuurders met besluit- 
vormend mandaat  en ketenpartners die dat niet hebben.

• Vaak is er een grondslag voor financiering, scheelt elk jaar  
om weer geld los te krijgen bij partners.

Wijze van   
aansturing

Doorlooptijd

• Gemeenschappelijke regeling
• Zorg en veiligheid onderbrengen bij bestaand platform  

met mandaat

Doorlooptijd van start tot realisatie gemiddeld  
24 tot 36 maanden 

Nadelen
• Vraagt grote investering in ondersteuning. 
• Zwaar besluitvormingsproces nodig voor instelling, want er  

is sprake van overdracht  van enige gemeentelijke autonomie.
• Bindt in de regel alleen gemeenten, omdat ketenpartners 

geen lid zijn van dergelijk gremium.  Duidelijke hiërarchie  
tussen gemeenten enerzijds en ketenpartners anderzijds.

• Overdracht van autonomie introduceert belangendiscussies in 
het vraagstuk. Posities gaan een rol spelen/machtsdiscussies 
(waar komt dit gremium onder te hangen, wie wordt voor- 
zitter?).  Risico dat partners achterover gaan leunen omdat  
het regionaal allemaal belegd is. 

• Financiële tegenvallers zijn voor rekening van leden.
• Regionale organen gaan meer doen dan waar ze voor zijn  

ingesteld  (waarom hebben we dan de decentralisaties  
gehad?).

• Balans tussen regionale gemeenschappelijkheid en couleur 
locale kan onder spanning komen te staan. Minder ruimte  
om rekening te houden met diversiteit gemeenten  
(eenheidsworst).

Tips
• Formuleer een gezamenlijk doel. Dat helpt om sneller tot  

de kern te komen.
• Verkrijg formele opdracht voor verkenning, met budget. 
• Formeer een formele bestuurlijke begeleidingsgroep en een 

ambtelijke werkgroep  met klankbordgroep van ketenpartners. 
• Stel een gedegen analyse op van de opgave en verkrijg de 

ruimte om externe deskundigheid  in te huren. 
• Kom met een gefaseerde planning en bespreek elke fase en 

elk tussenproduct formeel in  alle betrokken gremia. Maak 
gebruik van ervaringen en modellen in andere gremia. 

• Overleg regelmatig over de voortgang met de bestuurlijke 
begeleidingsgroep. 

• Plan een lange implementatiefase, waarin is meegenomen  
dat elk college en elke gemeenteraad formeel moet  
instemmen en akkoord moet gaan met mandaten, aanpassing 
gemeenschappelijke regeling en instellen formeel gremium. 





Interview: De brug bouwen terwijl je er overheen loopt
Alle acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben de handen ineen geslagen met elkaar én met de belangrijkste spelers uit 
de twee ‘losse’ werelden van zorg en veiligheid: politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, 
Veilig Thuis, GGD en allerlei zorginstanties. Dat doen ze onder de vlag ‘Allen voor Eén’ met als uiteindelijk doel om passende, snelle en 
betere hulp voor inwoners te realiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat het samenbrengen van zorg en veiligheid gaat helpen om de 
juiste ondersteuning te bieden, vanuit het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur. In het huidige stelsel is er geen sprake van 
samenhang en ontbreekt het aan systeemgericht werken, is de gedachte. Allen voor Eén bouwt aan een nieuwe werkwijze op operationeel, 
tactisch en strategisch niveau. Onderdeel daarvan is het inrichten van een gezamenlijke overlegstructuur, waar op regionaal niveau wordt 
samengewerkt op het gebied van zorg en veiligheid.

Wat we deden, deugt fundamenteel niet
Lieke Sievers: “Voor aanvang van het traject Allen voor Eén realiseerden 
we ons dat de omgeving waarin we met elkaar aan de slag zijn op het 
snijvlak van zorg en veiligheid, fundamenteel niet deugt. Niet omdat 

mensen niet van goede wil zijn, maar omdat het systeem niet klopt, de structuren niet 
kloppen, de samenhang niet klopt en de financiering niet klopt. Als we hier verandering in 
willen brengen, dan moeten we het ook fundamenteel anders gaan doen.”

Songül Mutluer onderschrijft dit en vult aan: “Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij 
we zien dat het efficiënter kan voor de professionals en effectiever moet voor de inwoners. 
Denk aan de meldingen bij Veilig Thuis die nu op een wachtlijst staan of de verwarde 
personen op straat waar de politie eigenlijk geen raad mee weet. We hebben er met elkaar 
een complex gebeuren van gemaakt met heel veel heilige huisjes. Mensen werken heel goed 
binnen het eigen huisje, maar we moeten soms ook de huisjes durven los te laten en de 
samenwerking opzoeken”.

Songül Mutluer
Wethouder Zaanstad (portefeuilles  
wonen en bouwen, jeugd(zorg),  
ouderenbeleid en minima)

Lieke Sievers
Burgemeester Edam-Volendam. 

Beiden vervullen een trekkersrol in  
het traject Allen voor Eén.



Een nieuw fundament: kleine dingen klein  
houden
Lieke Sievers: “Doordat de decentralisaties zijn ingevoerd in de 
oude structuren, systemen, en financieringsmechanismen zijn 

we het probleem zelf uit het oog verloren. We werken veel te gesegmenteerd en 
we moeten juist weer leren kleine dingen klein te houden. We moeten veel meer 
‘bottom-up’ werken, waarbij signalen kunnen ontstaan vanuit het onderwijs, de 
huisarts, het sociaal wijkteam, de politie, de buitengewoon opsporingsambtenaar 
of de schuldhulpverlening. Bottom-up werken staat haaks op regionale financie-
ring en aansturing. Het fundament moet anders. Waar we naartoe willen bewe-
gen is, dat we weer signalen snel op kunnen pakken en we dus mensen eerder 
kunnen ondersteunen in wijken, in hun eigen zorgsysteem.”

Songül Mutluer benoemt dat dit de nodige inspanningen vergt: “Bottom-up 
werken met als hoogste doel ‘kleine dingen klein houden’, houdt in dat er in een 
vroeg mogelijk stadium wordt geïntervenieerd, waardoor je véél meer effectiviteit, 
welzijn, veiligheid in je samenleving organiseert. En doordat we nu niet effectief 
zijn en vanuit onze structuren en systemen redeneren, zijn we vaak véél te laat en 
zijn dingen al veel groter geworden. Dat is niet te wijten aan de professionals die  
vanuit de beste bedoelingen werken, maar ons stelsel zit gewoon te ingewikkeld 
in elkaar om die slagvaardigheid en die effectiviteit goed voor elkaar te hebben. 
Het uiteindelijke doel is om mensen beter te helpen door veel eerder aan de 
voorkant passende ondersteuning te bieden, zodat de boel niet escaleert.”

Startfoto als succesfactor
Songül Mutluer: “Er is een verandering van mindset, een cultuurverandering,  
nodig die groter is dan de eigen organisatie. Bij aanvang van het traject Allen 
voor Eén maakten alle betrokken organisaties – justitiële- en zorginstanties én  
gemeenten – een zogenaamde ‘startfoto’. De startfoto’s omvatten een analyse 
van waar de samenwerking beter kan en moet. Alle betrokken organisaties 
hebben zich ontzettend kwetsbaar opgesteld door eerlijk te laten zien: dit doen 
we goed en dit doen we niet goed. Door de startfoto’s kwamen we erachter 
dat we veel aannames hadden over wat de ander zou kunnen en nog veel meer 
aannames hadden over wat de ander niet zou kunnen. Dat was best pittig, maar 
leidde tot bewustwording en uiteindelijk ook een gedeeld gevoel van urgentie. 
Zoals Einstein al stelde: ‘De mooiste ontdekkingsreis is leren kijken met andere 
ogen’. Wat inherent en kenmerkend is voor dit proces, is het verplaatsen in een 
ander en het leren van elkaar.”

Lieke Sievers: “We hebben drie mijlpalen benoemd voor de eerste periode van 
het traject. De eerste mijlpaal was de startfoto. De tweede mijlpaal was een 
ontwerp voor ambtelijk en bestuurlijk overleg om te zorgen dat die integratie 
op verschillende niveaus gemeentelijk met alle partners kon plaatsvinden, ook 
regionaal en soms zelfs bovenregionaal. De volgende fase is dat die startfoto’s 
geoperationaliseerd worden bij alle partijen. Om op het eigen niveau te zorgen 
voor implementatie van de verbeterpunten die uit die startfoto’s komen, maar  
ook op het gezamenlijke niveau.”  

Bruggen bouwen
Songül Mutluer: “We hebben, naast de inzichten die de startfoto’s hebben 
opgeleverd, ook een aantal thema’s gekozen die als katalysator of motor moeten 
dienen voor de brede aanpak, denk aan: de ggz problematiek, verward gedrag of 
Veilig Thuis. Deze thema’s pakken we samen op in de regio vanuit Allen voor Eén. 
Het traject Allen voor Eén is dan ook geen project met een vastomlijnd begin en 
een eind, maar een beweging die resulteert in bewustwording en uiteindelijk ook 
een cultuuromslag.”

Lieke Sievers: “Aanvankelijk hadden we, heel ambitieus, gedacht dat we in één 
jaar tijd grootse resultaten konden bereiken. De startfoto’s maakten duidelijk dat 
het traject zo complex was, dat we ons echt eerst moesten focussen op vijf priori-
teiten en dan het totale traject en dat we nog zeker een jaar extra nodig hebben. 
Heel belangrijk is het moment waarop we ook naar elkaar toe hebben uitgespro-
ken dat we de tijd nemen. We bouwen de brug terwijl we er zelf overheen lopen: 
We weten waar de weg naartoe leidt, we weten hoe de brug eruit komt te zien en 
tijdens het bouwen zien we de concrete volgende stap als onderdeel van het hele 
proces”.



Informatiedeling is cruciaal om goede  
ondersteuning te bieden
Lieke Sievers: “Door de invoering van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en vanuit de Wet politieregisters is 
er een soort angst om informatie te delen. Soms is het ook geen 
angst, maar is het gewoon een behoefte om zelf over de informatie 
te blijven beschikken en deze niet te delen. En dan is het excuus 
de AVG of een ander soort wetgeving. We moeten het eigenlijk 
helemaal om draaien, dus niet kijken naar wat we niet mogen delen, 
maar wat we moeten delen, gegeven de noodzaak om een gezin 
te ondersteunen. De vraag wordt dan: welke informatie heeft een 
ander nodig om zijn of haar rol goed te vervullen? De AVG is niet 
bedoeld om geen informatie te delen, maar juist om het zorgvuldig 
te doen. In de ideale wereld delen we makkelijk informatie, waar-
door we veel minder tijd en geld kwijt zijn aan casussen die steeds 
ingewikkelder worden”.

Songül Mutluer vervolgt: “We kijken hoe ICT-technisch aanpassingen 
kunnen worden doorgevoerd, zodat we beter met elkaar informatie 
kunnen uitwisselen. Maar daarmee is het wel een heel ambitieus 
project, waarbij de kosten voor de baten uit gaan. Dat is niet altijd 
makkelijk.” Lieke Sievers benadrukt het belang van ICT-technische 
aanpassingen: “Waar in het oude systeem via alle structuren het 
twee uur duurt, voordat alle informatie is verzameld om de juiste 
maatregelen te kunnen nemen, willen we dat het in de nieuwe  
manier van werken binnen twee minuten op tafel ligt”.

Bestuurlijke samenwerking ten dienste van de werkvloer 
Songül Mutluer: “Het operationele niveau is het allerbelangrijkste, daar begint 
het... De kracht van Allen voor Eén zit hem in het draagvlak binnen de eigen  
organisaties. Bijvoorbeeld bij de gemeenten geven de ambtenaren zelf aan,  
waar de urgentie zit in hetgeen dat moet gebeuren en daar worden de acties 
vervolgens ook belegd. De bestuurlijke samenwerking is maar een sluitstuk  
om te faciliteren dat men elkaar beter kan vinden. Wij staan ten dienste van  
de mensen op de werkvloer en zo moet je ons zien, wij zijn het escalatiemodel. 
Wij zijn degenen die ze kunnen benaderen als het operationeel niet goed gaat”.

Lieke Sievers: “Eén van de instrumenten die we willen inzetten om de cultuur-
verandering aan te jagen, is het hebben van een gezamenlijk overleg vanuit de 
verschillende domeinen. Wij merkten dat er een overleg veiligheid was met de 
burgemeester, een overleg jeugd met de wethouder, een overleg zorg met de 
wethouder et cetera. We concludeerden dat als we een gezamenlijk overleg 
hebben vanuit de verschillende domeinen, we elkaar ook sneller vinden als er 
wat speelt. Ook de ambtenaren moeten een overleg hebben waarin de verschil-
lende domeinen elkaar vinden. Op deze manier bouwen we garanties in, dat de 
beweging van Allen voor Eén niet stopt als het ‘project’ stopt, maar dat we met 
elkaar deze ontwikkeling gezamenlijk kunnen blijven doorzetten. De hulp van 
partners zoals BMC en de VNG is daarbij ook enorm belangrijk. Vanaf 2020 komt 
daar nog de ondersteuning bij van een actieonderzoek door het Verwey-Jonker 
Instituut. Op deze manier kunnen onze ervaringen makkelijker gedeeld worden 
met andere regio’s en kunnen we de beweging ook landelijk stimuleren.”

 
Tips voor andere regio’s

• Heb het lef om je kwetsbaar op te stellen, ga je verdiepen in een ander  
en durf de samenwerking met alle partners aan te gaan.

• Realiseer een gedeeld urgentiegevoel op alle niveaus: operationeel,  
tactisch en strategisch. Dat is een belangrijke drager om tijdens het  
traject de energie erin te houden.

• Besef: in trajecten als deze zet je twee stappen vooruit en dan  
weer één stap terug.

• Daag jezelf uit om niet alleen vanuit een visie te werken, maar om  
ook concreet te worden: wat zijn de dingen die nodig zijn, wie moet  
wat bijdragen, wat gaat het ook kosten etc.

• Durf te pionieren en te denken vanuit ‘wat zou kunnen zijn’ en  
niet vanuit ‘wat is’.





Hoe organiseer je de bestuurlijke samenwerking  
tussen zorg en veiligheid? Een stappenplan.

1Zowel bestuurders van gemeenten  
en regionale partners als hun beleid-
smakers en (ambtelijke) adviseurs.

STAP 1: Richten van de energie
Stel de gemeenschappelijke ambitie vast:  

wat willen we met elkaar bereiken? Wat is  

onze why, ook wel bedoeling en overtuiging?

Deelnemers kunnen vooral 
redeneren vanuit hun eigen visie 
en het belang van de eigen 
organisatie.

Iedere deelnemer omschrijft de eigen 
ambitie en behoeften waarna die  
van allen gezamenlijk worden  
besproken.  

Benut de aanwezige kennis  
en werk in kleine stappen.

Specifieke Meetbare 
Acceptabele Realisti-
sche en Tijdgebonden 
(SMART) doelen, die 
iedereen onderschrijft, 
prioriteren.

Een ingevulde beleidstheo-
rie, bedoeld om gebruikt te 

worden bij het nemen van 
strategische beslissingen; bij 
het plannen en het uitvoeren 
van activiteiten en projecten 

binnen de regionale 
samenwerking en tijdens de 

evaluatie van ervan.

• Regionale afspraken  
voor op- en afschalen (escalatie);

• Gemeenschappelijk regionaal 
kader voor informatiedeling;

• Inrichting van bestuurlijke  
commissie Z+V.

Gemeenschappelijk ambitie van  
gemeenten en partners voor de regio-
nale samenwerking.

Voorbeeld: In 2025 werkt elke ge-
meente integraal rondom cliënten door 
uitvoeringsprofessionals van gemeen-
ten, zorgaanbieders en veiligheidsor-
ganisaties met elkaar te verenigen. Dat 
doen we onder meer door in de regio 
het samenspel tussen beleid, praktijk en 
kennis beter te organiseren, door meer 
samenhang aan te brengen tussen on-
derwerpen, projecten en programma’s 
en door een regionaal samenwerkings-
verband in te richten. 3

2
Bestuurders van alle 
regionale partners en 
zorg- en veiligheids-
professionals.

Zorg- en veiligheids-

professionals

Voorkom focus op de 
activiteiten waar we met 
elkaar geen invloed op 
hebben, maar verleg deze 
naar waar we wél invloed 
op hebben.

Wat zijn mechanismen van invloed? 

Mechanismen van invloed zijn de ‘logica’ achter de dingen 
die je als regio doet: de manieren waarop je met je projecten/
werkwijzen je effecten bereikt. Vaststellen wat de mechanis-
men zijn die je in gang wilt zetten met je project of werkwijze 
biedt een concrete inhoudelijke basis voor wat je samen gaat 
doen. 

Een voorbeeld van zo’n mechanisme is vertrouwen in de uit-
voering: het vertrouwen dat lokale/regionale bestuurders aan 
zorg- en veiligheidsprofessionals geven om in de uitvoering 
zelf samen besluiten te nemen om praktische oplossingen te 
zoeken bij de problemen van burgers in plaats van te denken 
vanuit de werkelijkheid van hun organisatie.

STAP 3: Bepaal de activiteiten
3.1 Bepaal de mechanismen van invloed en geef aan wat binnen en 

buiten de invloed van gemeenten, zorg- en veiligheidsprofessionals 
én andere belangrijke stakeholders ligt. Bepaal of deze activiteiten 
en doelen de impact van de integratie tussen Z+V versterken óf 
verzwakken.

3.2 Richt kaders en middelen (input), activiteiten (throughput) en  
beoogde resultaten (output) in.

STAP 2: Bepaal de activiteiten
2.1 Formuleer concrete doelen: die aansluiten 

bij de gemeenschappelijke ambitie (Why).
3.2 Stel vast waar het eindpunt ligt: korte-, 

middellange-, of lange termijn doelen? 
Wie merkt het behalen van de doelen, de 
kwetsbare burger en/of zorg- en veilig-
heidsprofessionals?



4Time-out:
Stel gezamenlijk vast of de 
opgestelde beleidstheorie 
haalbaar is, gegeven de 

beschikbare middelen taken 
en rollen. 

5 Wie moet 
er aan tafel 
zitten?

Welke 
dilemma’s/
knelpunten 
moeten worden 
opgelost?

Welke 
werkvorm is 
passend?

Wat is het 
resultaat?

Bestuurders van alle regionale 
partners en zorg- en veiligheids-
professionals.

Inzicht in de manieren waarop 
jouw/andermans acties 
de impact van een project 
beïnvloeden.

Zorg- en veiligheids-
professionals.

Baken verantwoor-
delijkheden voor 
verschillende doelstel-
lingen af.

Taken en rollen  
zijn belegd.

Check of we nog werken 
conform de opgestelde 
beleidstheorie.

Houd continue de ‘bigger picture’ 
ofwel de gemeenschappelijke 
ambitie (zie stap 1) voor ogen.

Stel het monitoringsdoel vast. Bv. 
leren/verbeteren, verantwoorden, 
kennis verspreiden. 

 
Stel prioriteiten vast, wat is het moni-
toringsniveau? Focus je op outcome, 
mechanismen of allebei? Op welke 
activiteiten en output zoom je in?

STAP 5: Continue leren en verbeteren
5.1 Gebruik de opstelde beleidstheorie  

(zie stap 3.2) tijdens de uitvoering van  
de activiteiten.

5.2 Continue monitoren van de beleidstheorie.

STAP 4: Coördineren en uitvoeren
4.1 Vertaal throughput en output naar taken en 

rollen voor iedere partner.
4.2 Beleg het projectleiderschap expliciet.
4.3 Voer de beleidstheorie uit, zoals afgesproken

Dit is een verkorte instructie voor het 
praktisch toepassen van het Impact 
framework regionale samenwerking 
zorg en veiligheid. De beschreven 
stappen helpen je om op een 
logische en gestructureerde manier 
de gemeenschappelijke ambitie 
te bepalen, te vertalen in concrete 
doelen en activiteiten, uit te voeren 
en de resultaten ervan zichtbaar te 
maken.



Welke partijen betrek je en welke onderwerpen  
kunnen worden geagendeerd? 

Wat is integrale sturing?

Bij integrale sturing is er sprake van een bestuurlijk  
én inhoudelijk netwerk die gezamenlijk strategisch, 
inhoudelijk en organisatorisch richting geven en  
besluiten nemen. Het op elkaar afstemmen van  
de inzet van relevante partijen/ketenpartners uit  
hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie  
is hier een cruciaal onderdeel van.

Waarom is sturing belangrijk?
Een kleine groep inwoners met vragen op het snijvlak van zorg en  
veiligheid wordt onvoldoende geholpen waardoor zowel zij áls de 
samenleving problemen en overlast hebben. Dat moet en kan beter. 
Daarom zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen  
geholpen kan worden, op zijn of haar manier. Daarmee voorkomen  
we erger en houden we de samenleving veilig. Met oog op goede  
ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid 
is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun  
veiligheidspartners. Dit begint bij het definiëren van een gezamenlijk 
doel en het samen bepalen wat nodig is om het doel te bereiken.

Betere oplossingen voor inwoners
Het verbinden en integraal benaderen van 
zorg en veiligheid leidt tot een sluitende 
aanpak voor kwetsbare inwoners. Een 
sluitende aanpak vergroot de kans op 
succesvolle duurzame oplossingen voor 
inwoners.

Minder overlast voor de samenleving 
De krachten bundelen tussen zorg en 
veiligheid en samen optrekken voorkomt 
(verergering van) multiproblematiek en 
vergroot de veiligheid en leefbaarheid in 
wijken. 

Complexe problemen op 
het snijvlak van zorg en 

veiligheid (Z+V) vereisen 
samenwerking tussen zorg- 

en veiligheidspartners.

Samenwerking komt niet 
vanzelf tot stand,

dus is integrale sturing 
nodig.

Integrale 
sturing 
leidt tot

Integrale
besturing

Integrale
sturing



Welke thema’s kunnen  worden geagendeerd?

 Personen met verward gedrag  (waaronder met gevarenrisico)

 Nazorg gedetineerden

 Mensenhandel

 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

 LVB-problematiek (licht verstandelijke beperking)

 Jeugdproblematiek

 Alcohol en drugs

 Wet verplichte GGZ

 Huiselijk geweld en kindermishandeling

 Regionale samenwerking met zorgverzekeraars

 Verslavingszorgorganisaties 

Regio’s kunnen bewust de keuze maken om klein te beginnen en thema’s  
geleidelijk toe te voegen, maar kunnen ook starten met een breed palet  
aan thema’s die raken aan zowel zorg als veiligheid. 

Welke partijen en ketenpartners worden betrokken?

 Gemeenten

 GGZ

 Veilig Thuis

 Reclasseringsorganisaties

 Zorg- en Veiligheidshuis

 Openbaar Ministerie

 GGD 

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Politie

 DJI 

 VG-organisaties (verstandelijk gehandicapten)

 Gecertificeerde instellingen

 Woningcorporatie



Interview: Krachten bundelen in Noord-Holland Noord
In de regio Noord-Holland Noord vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen wethouders en burgemeesters van de gemeenten en 
ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en ggz. Onderwerp van gesprek zijn problemen die raken aan zorg én 
veiligheid. Het gaat om problemen die je niet opgelost krijgt op de schaal van een individuele gemeente of sub-regio en waar een integrale 
aanpak nodig is.

Zorg en veiligheid gaan hand in hand
“Ik heb mezelf altijd afgevraagd: waarom was die aansluiting tussen het zorgdomein en het 
veiligheidsdomein er in het verleden niet? Zorg focust op preventie en bij veiligheid ligt de nadruk 
op repressie. Er is een hele sterke relatie tussen beide: Zorg is belangrijk om repressie zoveel als 

mogelijk te voorkomen. En als er uiteindelijk toch repressie nodig is, dan is er ook zorg nodig. Wij hebben op een 
gegeven moment met elkaar geconstateerd dat je zorg en veiligheid niet los kan zien van elkaar. Alleen hebben 
portefeuillehouders en ketenpartners van beide domeinen nooit met elkaar om de tafel gezeten om dingen met  
elkaar te bespreken. Toen eenmaal de keuze was gemaakt beide domeinen actief te verbinden, was het ook  
vanzelfsprekend om een commissie in te richten.”

Betere oplossingen én onnodige bestuurlijke drukte voorkomen
“In het verleden waren er verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen waar vraagstukken rond zorg en  
veiligheid werden geagendeerd, zoals Wet verplichte ggz, personen met verward gedrag, huiselijk geweld en  
kindermishandeling of alcohol en drugs. Vaak werden aan verschillende tafels dezelfde dingen besproken.  
Dat wilden we met elkaar – gemeenten en ketenpartners – meer structureren en stroomlijnen. In dat proces liepen  
we tegen verschillende uitdagingen aan, zoals de regio-indelingen waarbij de veiligheidsregio’s, de politieregio’s  
en de GGD-regio’s elkaar nét niet overlappen. Op een gegeven moment hebben we gezegd: we moeten gewoon  
een platform hebben waar zorg en veiligheid met elkaar informatie en inzichten uitwisselen. Het resultaat is onze  
commissie zorg en veiligheid. Met het inrichten van een dergelijke commissie verbinden we inhoudelijke thema’s  
die raken aan zorg en veiligheid en voorkomen we onnodige bestuurlijke drukte.”

Elly Konijn
Wethouder gemeente Alkmaar

Toon Mans
Burgemeester Castricum

Martin Smeekes
Directeur veiligheidsregio  
Noord-Holland Noord en bestuurder 
Regionale Ambulance Voorziening 
Noord-Holland Noord



Commissie is een middel, geen doel op zich
“De commissie is een middel, geen doel op zich. Het gaat erom dat 
je de juiste mensen om de tafel hebt zitten en dat iedere deelnemer 
gelijkwaardig is, ongeacht of je nu aansluit vanuit de gemeente, politie, 
GGD, ggz of het veiligheidshuis. Alle neuzen staan dezelfde kant op en 
we beseffen, allemaal, dat we bij elkaar zitten om te komen tot betere 
oplossingen voor inwoners. Dat betekent ook dat je met elkaar terug moet 
durven kijken en casussen moet doorspreken: hoe zijn zaken gelopen,  
wat had anders gekund en wat leren we daarvan voor de toekomst?  
Het betekent ook dat we investeren in het begrijpen van elkaars taal.  
En vooral: we wijzen niet naar elkaar en hebben de drive om te zorgen  
dat zorg en veiligheid geen aparte werelden zijn.”

Met elkaar de randjes opzoeken
“Ik ben wethouder, dus ik moet me aan de wet houden. Dat betekent  
niet dat we niet met elkaar de randjes op mogen zoeken. En als we 
dan concluderen dat we het lokaal goed geregeld hebben, dat we het 
regionaal goed geregeld hebben en dat landelijke wetgeving ons in de 
weg staat, dan is het aan ons om die signalen ook terug te geven. Zo 
gaven we terug aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis 
dat het onnodig veel tijd kost om een vrij bed te vinden wanneer iemand 
intensieve zorg nodig heeft en niet in een gevangenis thuishoort. Als het 
ons lukt om – ten tijde van Corona – binnen een paar maanden een sys-
teem op te tuigen waarbij inzichtelijk is hoeveel vrije IC-bedden er zijn en 
waar die zich bevinden, dan moet ons dat toch ook lukken voor onze doel-
groep? Die signalen worden gedeeld en opgepakt. Daar zijn we trots op.”

 
Tips voor andere regio’s

• Er zijn vele regio-indelingen, zoals: politieregio’s, arbeidsmarkregio’s,  
veiligheidsregio’s en Veilig Thuis – regio’s. Constateer dit, maak  
er goede afspraken over en laat je er niet door afschrikken.

• De opgave waar we voor staan is een gedeelde opgave.  
Laat het scoren achterwege en gun elkaar wat.



Structurele oorzaken aanpakken
“Bij mensen met problemen op het snijvlak van 
zorg en veiligheid is er vrijwel altijd sprake van 
complexe problematiek. Dan kan je denken aan 

veelplegers, personen met verward gedrag, slachtoffers mensen-
handel, mensen die geradicaliseerd zijn enzovoort. Het zijn vaak 
mensen aan de onderkant van de samenleving, met problemen die 
jaren geleden zijn ontstaan. Voor deze mensen kun je niet alleen 
zorgen. Het zijn mensen waar je én de carrot én de stick bij nodig 
hebt. Je moet ze strak houden, anders gaat het niet goed. Om 
dat goed te laten verlopen, heb je een set afspraken die op maat 
zijn van het individu. En als je daar vervolgens boven gaat hangen 
en de individuele casussen overstijgt, dan zie je dat daar ook 
structurele oorzaken achter zitten, zoals gebrek aan huisvesting en 
dagbesteding. Die structurele factoren willen we aanpakken. Dat 
vraagt om een overleggremium waar je dit kan agenderen en tot 
duurzame oplossingen kan komen. Dat is bij ons de commissie 
zorg en  
veiligheid.”

Voorbeeld: brandstichting in de parkeergarage
We hebben in Alkmaar in die groep mensen waar we ons mee 
moeten bemoeien, al worden ze liever met rust gelaten. Het zijn 
mensen die wonen in de parkeergarage en niet naar de dak- en 
thuislozen opvang willen. Als je deze groep met rust laat, ontstaan 
er problemen. Zo hebben we laatst een grote brand gehad in een 
parkeergarage, die vervolgens een aantal maanden niet gebruikt 
kon worden. Het is een concreet voorbeeld waar brandweer,  
veiligheidsregio en 112 betrokken zijn om tot een oplossing te 
komen. Aan de bron van deze brand zit een groep mensen waar 
goede zorg omheen had moeten zijn.



Strenge toets op de agenda
“Op de agenda van de commissie zorg en veiligheid komen alleen onderwerpen 
die je als individuele gemeente of sub-regio niet zelf op kunt lossen. Het zijn 
onderwerpen waar een integrale aanpak nodig is en de inzet van verschillende 
partijen cruciaal is. Daarbij hanteren we de stelregel dat er geen nieuwe onder-
werpen bijkomen als er geen oud onderwerp van de agenda af gaat. Zo hebben 
we nu de Wet verplichte ggz afgerond. Het spreekt voor zich dat we de vinger 
aan de pols houden hoe het gaat met uitvoering van de Wet verplichte ggz,  
maar het is niet langer een van de hoofdonderwerp op de agenda. Dan ontstaat 
er ruimte voor een nieuw thema. Met een strenge toets op de agenda vermijden 
we dat de commissie een gremium wordt waar alle onderwerpen die een beetje 
moeilijk en ingewikkeld zijn ‘gedumpt’ worden, zonder dat we ook tot duurzame 
oplossingen komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke deelnemer 
zich eigenaar voelt van een thema. Zo borgen we betrokkenheid en eigenaar-
schap.” We maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk “We zijn nog aan 
het pionieren, al zijn de resultaten die we boeken heel concreet. Ik hoop dat we 
met elkaar de komende jaren nog meer gaan beseffen dat we – veiligheidsregio, 
gemeenten en ketenpartners – allemaal deel uitmaken van een en hetzelfde 
netwerk. Het is kansloos om te denken in hokjes: ‘dit is de gemeente’ en ‘dat is de 
veiligheidsregio’ en ‘wie heeft nou welke bevoegdheid’. We zijn een netwerk waar 
we op het goede niveau de verbindingen moeten leggen. En dan moeten we 
ook kritisch met elkaar durven kijken: welke partijen missen we nog om tot betere 
oplossingen te komen? Kijk bijvoorbeeld naar huisvesting. De directeur van de 
woningbouwvereniging sluit nu twee keer per jaar aan bij onze overleggen, maar 
misschien moet hij wel als vaste gesprekspartner aan tafel zitten. Dan krijgen we 
een tafel zorg, veiligheid en wonen. En misschien concluderen we dan ook wel  
dat werk en inkomen een cruciale factor is, die ook aan tafel moet zitten.”

Pas loslaten als het is opgelost
“Uiteindelijk moet wat je bestuurlijk met elkaar afspreekt ertoe leiden, dat het 
werk voor professionals makkelijker wordt. Dat kan alleen als bestuurders, maar 
ook directeuren en managers werken vanuit de gedachte ‘we laten het pas los 
als we het ook hebben opgelost’. Soms kom je er als professional niet uit en dan 
moet je het vertrouwen hebben dat opschalen ertoe leidt, dat diegenen ook hun 
verantwoordelijkheid nemen. Als bijvoorbeeld de crisisdienst op vrijdagavond 
belt met een casus waarmee ze nergens terecht kunnen, omdat er te weinig acute 
ggz-bedden zijn voor mensen met hoog veiligheidsrisico. Dan ga ik, vanuit mijn 
rol als directeur, niet opgeven tot we een passende plek hebben gevonden.”

 

Tips voor andere regio’s
• Laat het ‘oude denken’, waarin gekeken wordt vanuit macht en formele  

positie, los. Dat is niet de oplossing. Om te komen tot duurzame  
oplossingen hebben we elkaar nodig en moeten we over de grenzen  
van ons eigen organisatiebelang heen durven kijken.

• Bouw aan het gevoel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Dat is een randvoorwaarde om resultaten te realiseren. Je moet onder  
ogen durven zien dat iedereen een aandeel heeft in het probleem  
en dat iedereen dus ook een bijdrage kan leveren aan het komen  
tot passende oplossingen.



Einde maken aan een versnipperd  
speelveld
“Met de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten ver-
antwoordelijk geworden voor het sociaal domein. Dat 

heeft veel potentie: casuïstiek die voorheen gescheiden was – een deel 
zat bijvoorbeeld bij de gemeente en een deel bij de provincie – komt 
nu veel meer samen bij de gemeente. Dat is een goede basisgedachte. 
Tegelijkertijd zie je dat je moet oppassen dat er niet binnen de gemeen-
te een verkokering ontstaat tussen die verschillende domeinen. Om dat 
te vermijden is aansluiting tussen die domeinen nodig op lokaal niveau, 
maar ook op regionaal niveau. Op regionaal niveau doen we dat in de 
vorm van de commissie zorg en veiligheid. Het is belangrijk om te weten 
van elkaar wie wat doet. Dat speelveld is nu nog te vaak versnipperd en 
daar willen we een einde aan maken.”

Besef dat iemand op meer dan één lijstje staat
“Een van de vraagstukken waar we ons over bogen was het 
inventariseren van de meest schrijnende casussen in onze regio: wie zijn 
deze mensen en waar lopen ze tegenaan? Dan zie je dat het vaak ou-
deren zijn die worstelen met niet passende huisvesting, geen inkomen, 
geen begeleiding. Je ziet dat je echt onorthodoxe maatregelen moet 
nemen om dit soort mensen te helpen. Bij deze casussen heb je veel 
slagkracht nodig, meer dan binnen een gemeente te realiseren is. 
Samenwerking is erg belangrijk. Een ander onderwerp dat speelt in onze 
regio zijn jongeren en drugs. Daar zie je dat het voor een deel gaat over 
strafrecht, voor een deel over ondermijning, maar ook begeleiding. Wat 
in het begin heel erg helpt en nog steeds helpend is, is het besef dat 
sommigen denken dat iemand alleen op haar eigen lijstje komt en dan 
blijkt dat iemand ook op andermans lijstje staat.”

Strikte beoordeling van casussen en onderwerpen
“In de commissie zorg en veiligheid richten we ons strikt op de 
onderwerpen op dat snijvlak van zorg en veiligheid. De mensen die we 
bespreken leveren overlast op voor de samenleving aan de ene kant 
(veiligheid) én aan de andere kan speelt; wat is er nodig – veelal vanuit 
zorg – om te zorgen dat iemand ander gedrag gaat vertonen? Soms is 
dat met harde hand en soms met zachte hand. Het strikt focussen op 
onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid is cruciaal om een 
heldere afbakening te garanderen.”  

Heb aandacht voor de governance
“De afgelopen jaren zijn nieuwe vormen van samenwerken ontstaan, waar de 
commissie zorg en veiligheid een mooi voorbeeld van is. Dat neemt niet weg 
dat we, ook bij de commissie zorg en veiligheid, zoekend zijn naar de passen-
de governance-structuur: wie gaat waarover, wie is waarvoor verantwoordelijk, 
waar vindt besluitvorming plaats, wie neemt formeel de besluiten en moeten die 
besluiten ook nog geratificeerd worden? Focus op de inhoudelijke vraagstukken, 
maar verlies daarbij de governance vraagstukken niet uit het oog. Want als er 
discussie ontstaat, krijg je geheid de vraag:‘wie heeft dat besluit genomen en is 
hij/zij daartoe bevoegd?’. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je organisch kan 
groeien, maar blijf alert op de governance.”



Tips voor andere regio’s
• Sta bewust stil bij de governancestructuur:  

het moet duidelijk zijn wie vanuit welke rol  
en met welk mandaat aan tafel zit.



Aan de slag in de regio? Een checklist.
INPUT: WAT MOETEN WE INRICHTEN?

1. Bestuurlijk regionaal gremium ingericht
Er is een bestuurlijk gremium Z+V ingericht 
door bestuurders en tactisch eindverant-
woordelijken, afgestemd met de relevante 
partijen/ketenpartners voor besluitvorming.

2. Ontschotte netwerksamenwerking  
    ingericht

Er is een netwerksamenwerkingsverband 
ingericht dat ontschot kan werken door 
programmatrekkersZ+V (in een commissie), 
afgestemd met uitvoerings- professionals van 
gemeenten, zorgaanbieders en veiligheids- 
organisaties.

3. Ontschotte uitvoering ingericht
Er zijn samenwerkingsvormen op uitvoerend 
niveau ingericht, met uitvoeringsprofessi-
onals van gemeenten, zorgaanbieders en 
veiligheidsorganisaties, afgestemd met  
programmatrekkers Z+V. 

4. (Eerste) thema’s en onderwerpen gekozen
We hebben een afgestemd afwegingskader 
om te bepalen op welke thema’s we  
(in eerste instantie) samenwerken.

5. Belangrijke ketenpartners zijn bepaald
Geselecteerde ketenpartners hebben  
ingestemd met hun betrokkenheid en  
zijn opgenomen in het plan van aanpak.

ACTIVITEITEN: WAT MOETEN WE DOEN?

1. Beleidsontwikkeling
Onze startsituatie is geïnventariseerd, overeen-
komsten, knelpunten en verbeterpunten zijn 
geformuleerd. Doelstellingen zijn geformu-
leerd en we sturen gezamenlijk op de commit-
ment van de verschillende ketenparners.

2. Tactische (programmatische) sturing
Het tactische overleglandschap is 
geïnventariseerd binnen de regio en bin-
nen iedere gemeente en waar mogelijk is 
dit overleglandschap vereenvoudigd. De 
aanpakken voor de gekozen thema’s zijn 
organisatorisch en inhoudelijk verbonden  
met de lijnorganisatie van de gemeenten  
en met de subregionale samenwerkings- 
verbanden. Samenwerkings- afspraken  
binnen de lokale en regionale keten zijn  
gezamenlijk opgesteld. Er worden netwerk- 
bijeenkomsten georganiseerd in de regio 
voor de samenwerkende ketenpartners.

3. Uitvoering
Er vinden gezamenlijke casusoverleggen 
plaats. Er wordt gezamenlijk een opschalings/
escalatiemodel opgesteld. De werkagenda 
(zie output) wordt uitgevoerd m.b.v. verkre-
gen mandaten. Er zijn operationele samen-
werkingsafspraken tussen de ketenpartners.

 
4. Monitoring en kennisdeling

Er is periodieke gezamenlijke reflectie op 
bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau op 
de voortgang van de samenwerking. Daarbij 
worden knelpunten en verbeterpunten en 
bijbehorende acties geformuleerd en wordt 
eventueel tussentijds bijgestuurd op het plan 
van aanpak. Er worden kennisdelings-  
sessies georganiseerd waarbij specialisten en 
ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld vanuit 
VNG, andere regio’s) kennis komen delen uit 
hun eigen praktijk en gezamenlijk met het 
regionale netwerk Z+V reflecteren op kansen 
voor verdere verbetering.



OUTPUT: WAT MOETEN WE VASTLEGGEN  
OF OPSCHRIJVEN?

1. Werkagenda
Er ligt een gedeelde werkagenda met 
gezamenlijke beleidsdoelstellingen die 
programmatisch zijn ingebed per gemeente 
en ketenpartner op regionaal niveau. De 
hiervoor benodigde mandatering van tactisch 
en operationeel verantwoordelijken is hierin 
vastgelegd.

2. Regionale samenwerking op gebied  
    van informatiedeling

Er is een gedeelde visie en er zijn schriftelijk 
vastgelegde afspraken over informatiedeling 
tussen alle ketenpartners en verbonden  
voorwaarden op regionaal niveau.

3. Overzicht van knelpunten en hiertoe  
beschikbare voorzieningen  
Er is een overzicht van ervaren of verwachte  
knelpunten vanuit gemeenten, veiligheids- 
organisaties en zorgorganisaties en een  
overzicht van de beschikbare voorzieningen  
om deze te helpen oplossen.

4. Afspraken over eenduidige opdracht- 
    verlening

Er zijn duidelijke afspraken over wie wat 
betaalt en welke opdracht daarvan uitgaat. 
Er is afgesproken hoe wordt omgegaan met 
financiële risico’s die vanuit elke gemeente 
worden aangegaan richting een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

 

In bijlage vindt u een uitgebreide gereedschapskist terug met 

daarin praktische handvatten om de samenwerking op het  

snijvlak van zorg en veiligheid in de regio te organiseren.



MECHANISMEN VAN IMPACT: WAAR MOETEN WE OVER NADENKEN?

De input, activiteiten en output zijn er natuurlijk niet zomaar. Het gaat erom deze zo in te richten en uit te voeren dat de outcome hiernaast wordt bereikt. Het is nuttig 
vooraf na te denken welke mechanismen moeten optreden wil uw regionale samenwerkingsverband ook écht effectief zijn. De volgende acht mechanismen zijn hierbij 
in ieder geval belangrijk. Heeft u al nagedacht over de aansluiting van uw samenwerkingsverband op dit soort mechanismen.

Mechanismen van invloed op het regionale 
samenwerkingsverband

1. Infrastructuren Zorg + Veiligheid in de 
regio dragen bij aan de vereenvoudiging  
van de samenwerking op vier onderdelen:  
a) organisatorisch, b) operationele samenwer-
king, c) beleidsvorming en sturing  
d) informatiedeling.

2. Er is vertrouwen bij bestuurders  
(burgemeesters, wethouders, bestuurders 
zorg- en veiligheidsorganisaties). Ze heb-
ben zekerheid over hun maatschappelijke 
opgaven, weten wat ze daarvoor moeten en 
mogen doen. Uitgangspunt is waarde- 
gericht/-gedreven werken en niet enkel 
sturen op het verminderen van risico’s, dit 
vraagt om lef en een duidelijke inhoudelijke 
visie van bestuurders.

3. Er is vertrouwen van bestuurders in 
operationeel eindverantwoordelijken  
(gemeentesecretarissen, directeuren 
binnen gemeenten en zorg- en 
veiligheidsorganisaties). Deze 
eindverantwoordelijken ervaren  
voldoende discretionaire ruimte. 

Mechanismen van invloed op zorg- en  
veiligheidsprofessionals.
4. Er is vertrouwen vanuit operationeel 
eindverantwoordelijken in de uitvoerders 
(ambtenaren, zorgprofessionals, medewer-
kers OM, agenten etc.) en mandaat om de 
persoon/het gezin centraal te stellen en te 
werken vanuit diens probleem in plaats van 
de logica en de verantwoordelijkheid van de 
eigen organisatie.

5. Uitvoerders (ambtenaren, 
zorgprofessionals, medewerkers OM, agenten 
etc) kennen elkaar en weten elkaar eenvou-
dig te vinden bij het bedenken en uitvoeren 
van oplossingen voor multiproblematiek. Ze 
voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de multiproblematiek van de burger/cliënt.

6. Het aantal overleggen Z+V neemt af of is 
in de opinie van de betrokken professionals 
anderszins eenvoudiger geworden. Het 
netwerk van lokale en regionale partijen 
is leidend, waar gestuurd wordt op de 
verbinding tussen de diverse thema’s in  
plaats van op specifieke overleggremia.  
Door regievoering vanuit tactische  
(programmatisch) niveau komt praktijkkennis 
uit verschillende programma’s samen. 

Mechanismen van invloed op  
de burger/cliënt
7. De focus van uitvoerders ligt op preventie, 
als direct gevolg van vroegsignalering. Die 
komt tot stand doordat, als gevolg van me-
chanismen 4 en 5, het uitvoerders lukt elkaar 
sneller effectief te vinden rondom een casus.

8. (Zorgmijdende) burgers met multipro-
blematiek die een veiligheidsrisico vormen, 
overlast veroorzaken of anderszins met veilig-
heidsorganisaties te maken hebben, krijgen 
eerder en effectiever hulp aangeboden (zor-
gorganisaties haken met hun expertise eerder 
aan) en ervaren eerder de consequenties van 
hun handelen (veiligheidsorganisaties haken 
met hun expertise en hun bevoegdheden 
eerder aan).



OUTCOME: WAAR STREVEN WE UITEINDELIJK NAAR?

1. Iedere gemeente heeft het samenspel tus-
sen beleid, praktijk en kennis georganiseerd 
zodat de lokale vraagstukken rond zorg en 
veiligheid sneller en beter worden opgepakt.

2. Iedere gemeente heeft rekening gehouden 
met de samenhang tussen beleidsambities 
zoals deze in de regionale programma’s (zoals 
bijvoorbeeldhet programma mensen met 
verward gedrag, jeugd, alcohol en drugs, en 
de positionering van het veiligheidshuis) zijn 
geformuleerd.

3. Iedere gemeente is onderdeel van een 
regionale infrastructuur Z+V en in een 
daaraan verbonden regionaal netwerk waar 
ook regionale zorgpartners (zoals GGD en 
GGZ-instellingen) en regionale veiligheids-
partners (zoals GGZ, OM en politie) deel van 
uitmaken. Vanuit dit samenwerkingsverband 
worden veiligheidstaken gecoördineerd of 
geregisseerd. Het samenwerkingsverband is 
formeel georganiseerd op bestuurlijk, tactisch 
en operationeel niveau.

OUTCOME

1. Samenspel tussen beleid, praktijk en kennis is 
georganiseerd

2. Er is rekening gehouden met samenhang tussen de 
beleidsambities van de eigen gemeente en die van 
regionale programma’s

3. Iedere gemeente is onderdeel van een regionale 
infrastructuur ingericht Z+V



Hoe meet je de impact van de samenwerking op  
zorg en veiligheid? Een beleidstheorie.

Een beleidstheorie als basis

• Inzichtelijk en toetsbaar maken in welke mate  
een project/gewenste werkwijze aansluit op  
een doelstelling

• Vaststellen wie welke beslissingen neemt en  
welke acties uitvoert in welke fase van een project

• Positie bepalen en het juiste moment van interventie 
door verschillende partijen te bepalen

Doel

Bijvoorbeeld:

Een beginnende regio 
wil de infrastructuur voor  
een integrale benadering 
Zorg + Veiligheid 
opzetten zodat zorg- en 
veiligheidsprofessionals 
integraal kunnen werken

Bijvoorbeeld:

• Beschikbare middelen 
en capaciteit van 
de betrokken 
organisaties

• Richtlijnen 
werkagenda Z+V VNG

• Inhoudelijke thema’s 
zoals integrale
aanpak verwarde 
personen, aanpak 
huiselijk geweld,  
kindermishandeling,  
mensenhandel etc .

Bijvoorbeeld:

• Afstemming en 
besluitvorming

• Communicatie

• Projectleiding

Mechanismen van invloed
• Commissie Z+V functioneert effectief
• Uitvoeringsprofessionals ervaren vertrouwen en vinden elkaar
• Ondersteuningsinterventies zijn effectief
• Ondersteuningsinterventies worden goed uitgevoerd

Bijvoorbeeld:

Bestuurlijke commissie 
Z+V en ambtelijke 
ondersteuning ingerich t

Bijvoorbeeld:

Uitvoeringsprofessionals 
werken samen vanuit 
een persoonsgerichte 
in plaats vanuit een 
organisatiegerichte 
benadering

Meer burgers in 
de regio worden 
vroeger/sneller/beter 
geholpen 

Input Activiteiten Output Directe
outcome effect

Er zijn verschillende mechanismen
• Mechanismen van invloed zijn de ‘logica’ achter de dingen die je als regio doet: 

de manieren waarop je met je projecten/werkwijzen je effecten bereikt
• Maar er zijn ook mechanismen waarop je geen invloed hebt, en niet alle mecha-

nismen dragen positief bij
• Van te voren goed nadenken over de mechanismen waarmee je wilt bijdragen 

aan een betere samenleving én over de mechanismen die ook een rol spelen 
maar waarop je géén invloed hebt helpt je om realistische projecten/werkwijzen 
te bedenken en uit te voeren

• In onderstaand kwadrant staan een aantal voorbeeld mechanismen binnen en 
buiten de invloed van een project die je vaak tegen zult komen bij het toewer-
ken naar een regionale samenwerking op zorg en veiligheid. Het zijn natuurlijk 
niet de enige relevante mechanismen.

• Dit kwadrant is een hulpmiddel om je eigen mechanismen in kaart te brengen 
en in te schatten of je impactpotentieel realistisch is: gaan deze mechanismen 
tot het beoogde resultaat leiden?



Een doelstelling hoeft niet altijd een maatschappelijk effect te zijn.  
Meestal stuur je op een directe outcome.

• Uiteindelijk streef je naar een maatschappelijk effect: iets waar bur-
gers iets van merken

• Maar je hebt vaak alleen maar invloed op een directe outcome, 
bijvoorbeeld het werkgedrag van zorg- en veiligheidsprofessionals

• • Het is zaak te sturen op doelen waar je invloed op hebt om zo bij 
te dragen aan het uiteindelijke maatschappelijke effect.

• De samenhang tussen een project, directe outcomes en maatschap-
pelijke effecten loopt via zogenaamde mechanismen van invloed (zie 
voorbeeld).

Mechanismen 
van invloed
Er is waardering en 
draagvlak voor de 
geïntroduceerde  
werkwijzen bij 

uitvoeringsprofessionals

Mechanismen 
van invloed
Burgers reageren 
goed op het op de 
oplossingen van de 
uitvoeringsprofessionals

Vanuit een gezamenlijk  
ontwikkelde regionale  
infrastructuur worden  
integrale werkwijzen zorg en 
veiligheid geïntroduceer d

Uitvoeringsprofessionals  
passen samen oplossingen  
toe die ingegeven zijn vanuit 
de problemen van burgers in  
plaats van vanuit hun eigen 
takenpakket

Meer burgers worden 
vroeger/sneller/beter 
geholpen dan voorhee n

Proces
(input, activiteiten,

output)
Directe

outcome
Maatsc

effect

Denk aan:

• Reeds bestaande (intensieve ) samenwerking tussen 
Zorg + Veiligheidspartners maakt het gemakkelijker  
om gezamenlijke vroegsignalering en interventie te  
coördineren en uit te voeren 

Denk aan:

• Er is draagvlak voor de geselecteerde maatregelen  
voor vroegsignalering en interventies als gevolg van 
betrokkenheid van partijen

• De maatregelen voor vroegsignalering en interventie zijn  
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over wat wel 
en niet werkt en dit komt de effectiviteit ten goede

Denk aan:

• Zorg + Veiligheidspartners zijn onderbezet en  
kunnen als gevolg daarvan de maatregelen  
voor vroegsignalering en interventie niet goed 
implementeren

Denk aan:

• De maatregelen voor vroegsignalering en interventie zijn  
ineffectief in hun ontwerp, of ze nou wel of niet goed 
worden geïmplementeerd  

Impactversterkend

Context: buiten invloed van project Mechanismen: binnen invloed project

Impactverzwakkend




