
Werkset indicatoren

Jeroen Bos, projectleider Indicatoren:  
“De werkset Indicatoren Kwaliteit & Impact is ont-
wikkeld in een aantal werksessies met de collega’s 
uit de uitvoeringspraktijk, de regionale netwerken 
zorgstraf (RNZS) en de landelijk projectleiders op 
de 4 belangrijke momenten van afstemming, zie  
volgende bladzijde. 

De werkset is praktische uitgewerkt op de vraag 
wat de samenwerking kost: we maken een onder-
scheid in ontwikkelinspanningen en uitvoerings-
inspanningen. Daarbij stellen we steeds de vraag  
‘is dit nu regulier werk, een verschuiving van werk 
of meerwerk?’ Alles binnen de wettelijke taken. 
Daarnaast geeft de werkset een praktische  
uitwerking op de vraag wat de samenwerking  
oplevert, zowel voor de professional in de betekenis 
en uitvoering van het werk als voor de bijdrage die 
Veilig Thuis (VT), politie en de justitiepartners door 
de samenwerking kunnen leveren aan de veiligheid 
van de betrokkenen. Zij snappen heel goed dat de 
veiligheid van heel veel factoren afhankelijk is.  
Door de toepassing van de werkset gaan we na  

wat hun bijdrage ‘waard’ is. Komende maanden 
gaan we de werkset voor de eerste keer toepassen, 
door heel Nederland. We zoeken daarbij de tien 
regionale netwerken zorg-straf en de contact- 
ambtenaren van de centrum-gemeenten actief op. 
Alleen samen kunnen we ontdekken wat werkt,  
wat het oplevert en hoe er in de regio’s met een 
Werkset 2.0 volgend jaar zelfstandig verder 
gewerkt kan worden.”
 
Machteld Beukema, Hoofd VT Limburg-zuid  
en lid van RNZS-Limburg en het Landelijk Netwerk
Zorg-straf (LNSZ):  
“Eerlijk gezegd was ik eerst behoorlijk kritisch op 
weer zo’n set indicatoren. We moeten al zoveel en 
bij ons zien we in de praktijk wel wat werkt of niet 
werkt. Inmiddels ben ik een enthousiaste ambas-
sadeur, we gaan hier echt wat aan hebben, ook in 
het overleg met de gemeenten over onze bijdrage 
aan de beleidsdoelen in de regiovisies bijvoorbeeld. 
Normaal verantwoord ik de VT-inzet op de diensten 
die we leveren vanuit Veilig Thuis. Door de werkset  

laten we als samenwerkende partners zien  
hoe onze afzonderlijke diensten door bewuste inzet 
en samenwerking op elkaar aansluiten en wat daar 
de meerwaarde van is in het kader van Veiligheid 
voorop.”

Corina de Volder, beleidsadviseur Raad voor de  
Kinderbescherming, lid LNZS:  
“De Werkset is zo praktisch werkbaar dat we er 
ook mee stoeien als we zoeken naar verantwoor-
ding op onze bijdrage aan de pilots in het kader van 
het Toekomstscenario. Het zou natuurlijk helemaal 
mooi zijn als we daar een goede verbinding kunnen 
leggen. Dus we werken graag mee aan die eerste 
toepassing, we leren ánders te verantwoorden en 
dat helpt bij de uitdagingen  waar we voor staan.”  
 
Meer info?
Stel een vraag aan je regionale partner  
of mail naar info@OAVV.nl

Download via deze link de werkset indicatoren

Doen wat werkt! Dat is éen van de motto’s onder de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop. Na een intensieve oefenpraktijk zijn 
de belangrijke afstemmingsmomenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de samenloop van zorg en straf bekend. 
Ze zijn in de regio’s beproefd en op visie, methodiek en werkproces uitgewerkt. Door onderlinge uitwisseling op bijvoorbeeld vakdagen, 
werksessies, scholing, casusreviews, netwerkoverleggen is er meer begrip van elkaars werk en ervaren de professionals de toegevoegde 
waarde van intensieve samenwerking. Nu willen we die praktijk ook structureel door kunnen zetten. En overal in het land goed uitvoeren.  
We zijn goed op weg, maar nog lang niet klaar. Eén van de instrumenten die bij kunnen dragen aan de besluitvorming op structurele inzet  
is de Werkset Indicatoren. Want wat kost die samenwerking nou eigenlijk aan inzet en wat levert het op?

Landelijk Netwerk Zorg-Straf Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

mailto:info%40OAVV.nl?subject=
https://vng.nl/sites/default/files/2022-01/2022_oavv_werkset_indicatoren_kwaliteit_en_impact.pdf


Landelijk Netwerk zorg-straf — Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
1  Zie voor een korte uitleg: uitleg_ontwikkelagenda.pdf (vng.nl) en voor het overige 
   de digitale bundels op de VNG-site: Veiligheid voorop (programma GHNT) | VNG. 

Ontwikkelagenda  
Veiligheid voorop 
2018-2022
In het werk aan het werk 

Als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad  
voor de Kinderbescherming en reclassering werken  
wij samen aan verbeterslagen in de aanpak van  
huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM) 
als er sprake is van samenloop tussen zorg en straf.  
We werken vanuit de bedoeling, de veiligheid van de 
betrokkenen staat voorop. Om onze samenwerking  
te kunnen versterken hebben we vanaf 2018 een  
ontwikkelagenda met elkaar vastgesteld en zetten 
 we ons in op de uitvoering ervan. Ieder jaar maken  
we onze gezamenlijke inzet op de verbeterslagen  
voor het komende jaar concreet1. 

In 2021 stond de ontwikkeling en uitvoering van de vier afstemmingsmomenten
 in de vroegtijdige aanpak bij samenloop van zorg en straf centraal: 
1 Samen op bij acute onveiligheid 
2 Actie-overleg bij dreigend gevaar of risico op onveiligheid
3 Aanpak huiselijk geweld met Veilig Thuis & ZSM  
 bij aangehouden verdachten en niet-vastzaken  
4 Samenwerken bij strafbare kindermishandeling.  
 
Daarbij werkten we aan duurzame bestendiging van de resultaten door: 
•  De aansluiting bij het lokale veld en de gemeenten  
 uitdrukkelijk op te zoeken. 
•  Samen werk te maken van de Visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. 
• De juridische onderbouwing uit te werken onder de ‘loop van de zaak’ 
• Een set indicatoren uit te werken op kwaliteit en impact  
 van de vroegtijdige aanpak zorg-straf.  

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 2022: 
regionaal centraal en duurzaam bestendigen 
Nu is er behoefte aan rust en bestendiging van de intensieve samenwerking. 
Voor 2022 staan daarom 3 opgaven centraal

•  Regionale uitvoering op de 4 afstemmingsmomenten in de loop van de 
 zaak bij vroegtijdige aanpak van HG/KM bij samenloop zorg-straf. De 
 praktische thematische toepassing hoort daarbij (denk aan (ex-)partner
 stalking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, intiem terreur).  

• Duurzame bestendiging van resultaten in deze vroegtijdige aanpak door  
 toe te werken naar landelijke duurzame besluiten op de Visie, de werkproces-
 sen, de juridische onderbouwing en de indicatoren op kwaliteit en impact. 

•  Concrete planvorming op 2023 en verder, op inhoud en inclusief de 
 uitwerking welke steunstructuur intensieve samenwerking nodig heeft 
 om effectief te kunnen werken.   

Landelijk Netwerk Zorg-Straf Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/uitleg_ontwikkelagenda_veiligheid_voorop_december2020_lnzs.pdf
https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda
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