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focus Decentralisaties sociaal domein  

Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid voegen wij regelmatig zgn. focusbladen aan deze web-

site toe. In elk focusblad staat een onderwerp centraal waarvan duidelijk is dat het een plek moet hebben in het 

integraal veiligheidsplan (IVP) van de gemeente, maar dat daarbij de nodige vragen oproept: welke raakvlakken 

zijn er met het veiligheidsdomein? Welke ‘kansen’ zijn er voor het veiligheidsbeleid? Hoe kan het onderwerp 

gepositioneerd worden in het IVP? Welke beleidskeuzes zijn aan de orde? Het gaat om onderwerpen met een 

zekere complexiteit - ze staan vaak op een kruispunt met ander gemeentelijk beleid. De focusbladen geven 

handvatten voor een goede verwerking van deze onderwerpen in het integraal veiligheidsplan.

In dit focusblad staat het onderwerp Decentralisaties sociaal domein centraal. We gaan achtereenvolgens in op: 

1. De decentralisaties in vogelvlucht: wat zijn de belangrijke karakteristieken?

2. Raakvlakken met het veiligheidsdomein: welke raakvlakken hebben de decentralisaties met het veiligheids-

domein? welke kansen zijn er voor het veiligheidsbeleid?  

3. De decentralisaties en het IVP: hoe kunnen de decentralisaties verwerkt worden in het IVP? wat moet er in 

het IVP worden opgenomen om de kansen te ‘verzilveren’? 

4. Voorbeeldthema: overlast van ‘verwarde personen’

De nadruk ligt op het derde onderdeel: de verwerking van de decentralisaties in het IVP. Dit focusblad is immers 

een aanvulling op Kernbeleid Veiligheid, de VNG-methode voor het opstellen van integraal veiligheidsbeleid. 

Deel 1 en 2 van dit focusblad geven vooral achtergrondinformatie. In deel 4 wordt voor één voorbeeldthema 

geïllustreerd hoe veiligheidsdomein en sociaal domein ‘samen effectiever’ kunnen zijn na de decentralisaties.

1.  De decentralisaties in vogelvlucht
Op 1 januari 2015 zijn belangrijke taken in het sociale domein overgegaan naar de gemeente. Zwaartepunten in 

de decentralisatie zijn: 

• De decentralisatie van de jeugdhulp. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele 



jeugdstelsel. Dit omvat enerzijds de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en op-

voedproblemen, psychische problemen en stoornissen (jeugdzorg en jeugd-ggz), anderzijds het ‘gedwongen 

kader’ (jeugdbescherming en jeugdreclassering). 

• Verplichte inrichting van een ‘Veilig Thuis’-organisatie. Deze verplichting vloeit voort uit de Jeugdwet en 

Wmo. ‘Veilig Thuis’ is het nieuwe, geïntegreerde advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishan-

deling. Voorheen werden deze taken uitgevoerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling (AMK). 

• De overheveling van onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers 

vanaf 18 jaar. Nieuwe taken zijn begeleiding, kortdurend verblijf en een deel van de persoonlijke verzorging; 

deze taken richten zich op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van burgers. 

NB: gemeenten blijven verantwoordelijk voor ‘oude’ Wmo-taken zoals huishoudelijke hulp, maatschappelijk 

werk en voorzieningen zoals taxivervoer en woningaanpassing.

• De invoering van de Participatiewet ofwel de Wet werken naar vermogen. Doel van deze wet is onder meer 

om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Gemeenten zijn verantwoorde-

lijk voor hun reïntegratie en ondersteuning.

Door deze ontwikkelingen hebben gemeenten nu de integrale regie op kwetsbare jeugdigen en volwassenen. De 

gemeente kan veel directer dan voorheen passende combinaties van preventieve, curatieve en repressieve maat-

regelen vatstellen en doorvoeren.

De decentralisaties zijn ingegeven vanuit enkele belangrijke overwegingen. Geconstateerd was dat de hulp- en 

zorgverlening aan kwetsbare personen en gezinnen onvoldoende integraal plaatsvond, doublures kende en te 

vaak specialistische zorg omvatte. Doel is nu om meer op te lossen met collectieve voorzieningen. Daarnaast dient 

de burger zelf meer ‘in zijn kracht gezet’ te worden: ‘wat kan de burger zelf’? Door de decentralisaties kan hulp 

dichter bij de burger georganiseerd worden en eerder ingezet (vroeg-signalering), waardoor het beroep op speci-

alistische hulp afneemt. Ook kunnen burgers effectiever geactiveerd worden. 

Veel gemeenten hebben sociale wijkteams ingericht voor de uitvoering van de taken. In deze sociale teams 

werken eerste lijns-professionals samen zoals het maatschappelijk werk en de wijkverpleegkundige. De teams 

werken integraal, ‘generalistisch’, dichtbij de burger en beantwoorden hulp- en zorgvragen zo veel mogelijk in de 

wijk. Ze stimuleren nadrukkelijk het initiatief van bewoners en richten zich mede op het versterken van de sociale 

samenhang (samenlevingsopbouw). De teams zijn veelal ingebed in een gelaagde structuur van verschillende 

soorten teams; zo is er vaak een ‘nulde lijn’ van bijvoorbeeld wijkservicepunten en een hoger escalatieniveau van 

bijvoorbeeld een casus- of netwerkoverleg of een interventieteam. Belangrijk onderdeel van deze structuur is de 

wisselwerking met het Veiligheidshuis.        

Andere accenten in en rond de decentralisatie-opgave van de gemeenten waren (zijn) het vaststellen van een 

calamiteitenprotocol (crisiscommunicatieplan) voor de bestuurlijke risico’s en de vormgeving van de functie van 

‘casusregisseur’.

2.  Raakvlakken met het veiligheidsdomein
De decentralisaties in het sociale domein werken op allerlei manieren door in het veiligheidsdomein en het werk 

van OOV. Raakvlakken zijn bijvoorbeeld: 

• het functioneren van het Veiligheidshuis: het Veiligheidshuis voert de persoonsgerichte en ‘Top X’-aanpak 

uit (onderdeel van het veiligheidsbeleid) maar geeft ook ‘meer generiek’ vorm en inhoud aan de aanpak van 

‘complexe casuïstiek’, waarvoor met de decentralisaties nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan; dit moet alle-

maal op een goede manier op elkaar aangesloten worden;

• het belang van tijdige opschaling van cases (bijvoorbeeld naar het Veiligheidshuis): de eerste lijn ziet er na de 

decentralisaties nadrukkelijk anders uit (sociale wijkteams, jeugd & gezinsteams) en dit kan effect hebben op 

het ‘opschalen’ van cases; cruciaal is een goede wisselwerking tussen Veiligheidshuis en de ‘nieuwe’ eerste lijn;
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• de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: dit deelterrein is nadrukkelijk veranderd door de 

introductie van de ‘Veilig Thuis’-organisatie; dit heeft tijd nodig, maar ondertussen zijn tijdige signalering en 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onverminderd belangrijk; 

• taken rond het ‘gedwongen kader’ van het jeugdstelsel: de gemeente moet voor de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering afspraken maken met de Raad voor de Kinderbescherming; ook moeten trajecten ingekocht 

worden bij de instellingen; het is nog ‘zoeken’ naar een goede samenwerkingsmodus daarbij tussen sociaal 

domein en veiligheid;  

• wijkgericht werken: de samenwerking tussen partners, disciplines, teams op wijk- en buurtniveau is ‘door 

elkaar geschud’ met de introductie van sociale wijkteams en jeugd & gezinsteams; de integrale wijkaanpak 

moet op een nieuwe leest geschoeid worden;  

• de rol van de burgemeester binnen het College: de burgemeester heeft met de decentralisaties een steviger 

rol in het sociale domein gekregen; dit leidt tot andere verhoudingen in het College; daar moet een vorm 

voor worden gevonden en er moeten goede afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld voor het geval zich 

calamiteiten voordoen).

Deze en andere raakpunten betekenen een complicering voor het veiligheidsdomein en het veiligheidsbeleid - 

misschien zelfs in bepaalde opzichten een ‘bedreiging’ (denk aan de tijdige aanlevering van cases aan het Veilig-

heidshuis).  

Aan de andere kant is evident dat de decentralisaties en daarmee samenhangende nieuwe werkwijzen juist 

goede kansen bieden voor een effectiever veiligheidsbeleid. Het repertoire van de gemeente rond zorg en veilig-

heid is vergroot en er zijn allerlei nieuwe verbindingen mogelijk. Veiligheidsvraagstukken kunnen vroegtijdiger 

en integraler aangevat worden. Essentieel in de nieuwe situatie:  

Veiligheid en zorg zijn dichter bij elkaar georganiseerd

In de nieuwe situatie heeft de gemeente de regie over zowel veiligheid als zorg ‘in huis’. Hierdoor is een effec-

tievere inzet op kwetsbare personen en gezinnen mogelijk - vaak is immers een meersporen-aanpak nodig met 

preventieve, curatieve en repressieve elementen. De gemeente kan nu de algehele regie voeren. De ‘1 gezin, 1 

plan-aanpak’ en de inzet van casusregisseurs ondersteunen de aansluiting op elkaar van instrumenten en ketens. 

Op- en afschaling van casuïstiek zijn beter mogelijk door de veelal gelaagde structuur met in de eerste lijn wijk-

teams en in de tweede lijn specialistischer zorg en het Veiligheidshuis.    

Het ‘veiligheidsarsenaal’ van de gemeente is uitgebreid

De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor het ‘gedwongen kader’: jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Deze onderdelen van het jeugdstelsel liggen bij uitstek op het snijvlak van veiligheid en zorg. Veiligheidsbeleid 

en zorg-/jeugdbeleid winnen beide aan integraliteit en effectiviteit. Hetzelfde geldt voor de ‘Veilig Thuis’-organi-

satie, waarin het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn opgegaan: de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt professioneler en integraler en het veiligheidsbeleid 

en zorg-/jeugdbeleid plukken hier beide de vruchten van.           

Preventie en vroeg-signalering worden gestimuleerd

De inzet van sociale wijkteams betekent een belangrijke, integrale versterking van de eerste lijn: complexe 

casuïstiek met mogelijke veiligheids- en leefbaarheidseffecten kan vroegtijdig gesignaleerd worden en van een 

oplossing voorzien. Dit kan in de wijk zelf gebeuren, maar er kan ook opgeschaald worden. Problematiek krijgt 

daardoor minder gelegenheid ‘door te groeien’ en weerbarstiger te worden.         

Impuls burgerparticipatie en sociale cohesie 

Belangrijk oogmerk van de decentralisatieoperatie is de burger ‘in zijn kracht’ te zetten: ‘wat kan de burger zelf’? 

Sociale wijkteams spelen een sleutelrol. Zij richten zich daarbij niet alleen op vergroting van de zelfredzaamheid 

maar ook op samenlevingsopbouw en sociale cohesie (‘samenredzaamheid’). Zo bevragen zij bewoners actief op 

wat ze kunnen betekenen voor medebewoners en de buurt. Dit sluit goed aan op een belangrijke opgave in het 
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veiligheidsdomein: veiligheidsbeleid wint aan effectiviteit als burgers betrokken kunnen worden. Het gaat daarbij 

zowel om sociale als fysieke veiligheid. En zowel om ‘passieve betrokkenheid’ (bijvoorbeeld inbraakpreventie-

maatregelen nemen) als ‘actieve betrokkenheid’ (zoals deelname in buurtpreventieteams). De inzet op burgerpar-

ticipatie en sociale cohesie vanuit het sociale domein en het veiligheidsdomein staan in een ‘natuurlijke’ verbin-

ding met elkaar en kunnen elkaar versterken.

We concluderen: de decentralisaties bieden prima mogelijkheden voor een effectievere samenwerking tussen het 

veiligheidsdomein en het sociale domein. Deze domeinen kunnen ’samen sterker’ zijn bij de aanpak en voor-

koming van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken gerelateerd aan kwetsbare jeugdigen, volwassenen en 

gezinnen. 

Concrete veiligheidsthema’s waarop ‘winst’ geboekt kan worden in de nieuwe situatie zijn met name proble-

matische en criminele jeugd, woonoverlast en intimidatie in de buurt, huiselijk geweld en kindermishandeling, 

overlast van ‘verwarde personen’ (zie ook onderdeel 4 van dit focusblad), overlast in relatie tot alcohol- en drugs-

gebruik, veelplegerscriminaliteit, radicalisering en jihadisme. 

In het schema van de vijf veiligheidsvelden van Kernbeleid Veiligheid:

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s die gunstig beïnvloed (kunnen) worden door de 
decentralisaties
•  agv nieuwe werkwijzen sociaal domein
•  agv wisselwerking veiligheidsdomein/sociaal domein 

1:  Veilige woon- en leefomgeving • woonoverlast, evt. intimidatie
• multiprobleem-gezinnen
• huiselijk geweld en kindermishandeling
• alcohol- en drugsoverlast
• overlast ‘verwarde personen’
• veelplegerscriminaliteit 

2:  Bedrijvigheid en veiligheid -

3:  Jeugd en veiligheid • problematische en criminele jeugd
• overlastgevende jeugdgroepen
• 12-minners
• jeugd, alcohol en drugs

4:  Fysieke veiligheid -

5:  Integriteit en veiligheid • radicalisering/jihadisme

3.  De decentralisaties en het IVP
In dit onderdeel van dit focusblad staat de vraag centraal: Wat er moet er in het IVP worden meegenomen om de 

kansen die de decentralisaties bieden, te ‘verzilveren’? We zagen hiervoor dat de decentralisaties in het sociale 

domein goede kansen bieden voor een effectievere gezamenlijke aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraag-

stukken vanuit het sociale domein en het veiligheidsdomein. Daarvoor moeten de nieuwe taken en werkwijzen 

echter wel op de juiste wijze uitgewerkt en ingericht worden, met bijzondere aandacht voor de verbindingspun-

ten tussen de beide domeinen. Het IVP kan daarbij een ondersteunende rol spelen. We gaan hier na welke onder-

werpen op welke wijze in het IVP moeten worden meegenomen en uitgewerkt, voor een effectieve ‘inregeling’ 

van de nieuwe taken en werkwijzen.

De volgende onderwerpen worden uitgewerkt:

1. Borging samenwerking veiligheidsdomein en sociaal domein (overstijgend)

2. Effectieve geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek

3. Een goed werkende, ‘integrale’ op- en afschalingsstructuur 

4. De eerste lijn en het veiligheidsdomein; de sociale wijkteams

5. Burgerparticipatie en wijkgericht werken

6. Jeugd en veiligheid: het ‘gedwongen kader’

7. Veilig Thuis

8. Veilige informatiedeling
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• Bij elk onderwerp wordt verbijzonderd (a) wat de strekking ervan is, (b) welke aspecten belangrijk zijn om 

mee te nemen in het IVP, inclusief de ‘locatie’ in het IVP1, (c) aspecten/ elementen op te nemen in het (jaar-

lijkse) Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid en (d) aan te bevelen documentatie en websites voor achtergrond-

informatie.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een samenvattend overzicht van te verwerken elementen in het IVP. 

NB  Natuurlijk is het van belang dat het IVP voor wat betreft de verbindingspunten goed aansluit op de beleidska-

ders van het sociale domein, met name het Wmo-beleid en het jeugdbeleid. Sociaal domein en veiligheidsdomein 

trekken dan ook bij voorkeur samen op bij het uitwerken van de respectievelijke beleidskaders. Dit is ook een van 

de centrale uitgangspunten van Kernbeleid Veiligheid, waarop dit focusblad een aanvulling vormt. Het sociaal 

domein dient reeds in de voorbereidende veiligheidsanalyse voor het IVP betrokken te worden (stap 2), en dit zet 

zich voort in de fase van beleidsformulering (stap 4) en de uitwerking van het Uitvoeringsplan Integrale Veilig-

heid (stap 5)2. Bij de uitwerking van onderwerp 1 hierna keert het belang van de afstemming van beleidskaders 

en het opnemen van uniforme doelstellingen terug.  

1.   Borging samenwerking veiligheidsdomein en sociaal domein (overstijgend)

Duidelijk is dat de decentralisaties nieuwe en effectieve vormen van samenwerking tussen het sociaal domein en 

het veiligheidsdomein mogelijk maken. De aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken kan daardoor 

aan effectiviteit winnen. Daar zijn echter wel goede ‘technische’ verbindingen tussen de beide domeinen voor no-

dig. Het IVP en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid kunnen dit ondersteunen door hierin de organisatorische 

en inhoudelijke verbindingen uit te werken - zie onderwerp 2 e.v. hierna.  

In aanvulling daarop, min of meer ‘overstijgend’, kan in het IVP het strategisch belang van de samenwerking en 

wisselwerking uitgesproken en onderstreept worden. Daarbij kan ook aangegeven worden hoe die samenwer-

king en wisselwerking geborgd worden. Aan te bevelen elementen van de borging zijn: 

• het opnemen van uniforme doelstellingen in IVP en sociaal beleid bij verbindende thema’s  zoals ernstige 

woonoverlast, MPG, overlast ‘verwarde personen’, jeugdrecidive, huiselijk geweld; 

• regelmatige ambtelijke afstemming en wisselwerking tussen veiligheidsdomein en sociaal domein, bij beleids-

formulering en -evaluatie maar ook bijvoorbeeld in de zin van het regelmatig ‘bij elkaar aanschuiven’ voor 

een goede bekendheid met elkaars interventiemogelijkheden en regie-opgaven;

• regelmatige bestuurlijke afstemming en wisselwerking, bij strategische besluitvorming in het College maar 

ook bijvoorbeeld door de wethouder Zorg/Sociaal Domein op voor de hand liggende momenten uit te nodi-

gen voor de driehoek (‘vierhoek’);

• samenwerking bij de inkoop van zorgtrajecten (zie onderwerp 6 hierna).   

Deze strategische bevestiging en borging van de samenwerking tussen veiligheidsdomein en sociaal domein in 

het IVP, stelt ook de Raad beter in staat verbindingen tussen de beide domeinen te leggen, daar de juiste kaders 

voor vast te stellen en daar ook op te sturen. De benodigde wisselwerking wordt zodoende ferm en integraal 

verankerd in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.     

1 We volgen hierbij de opzet van het IVP zoals geadviseerd in Kernbeleid Veiligheid:

 hfdst. 1:  Analyse uitgangssituatie (- waar staan we nu?)

 hfdst. 2:  Doelstelling 2018 (- waar willen we naartoe?) 

 hfdst. 3:  Strategie (- hoe gaan we te werk?) 

 hfdst. 4:  Prioritaire thema’s

 hfdst. 5:  Overige strategische thema’s

 hfdst. 6:  Coördinatie en beleidscyclus

2 In Kernbeleid Veiligheid wordt uitgegaan van een zes-stappenplan voor het IVP en Uitvoeringsplan. Zie pagina 6 e.v., editie 2014.
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Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

Bevestigen van strategisch belang van samenwerking hfdst. 2, 3

Opnemen van uniforme doelen in IVP, Wmo-beleid en jeugdbeleid hfdst. 3 (algemene vermelding) en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

Regelmatige ambtelijke en bestuurlijke wisselwerking hfdst. 3, 6 

Samenwerking bij inkoop zorgtrajecten hfdst. 4, 5 (bij de relevante veiligheidsthema’s in het IVP)

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• inplannen ambtelijke wisselwerking veiligheidsdomein en sociaal domein; bijvoorbeeld via periodiek overleg, 

informatiebladen/-sessies.

Documentatie

• IVP gemeente ’s-Hertogenbosch: https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/documenten/doc/Veiligheid/IVP__s-

Hertogenbosch_2015-2018_raadsbesluit_20140909.pdf 

2.   Effectieve geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek

Winstkansen liggen er met name bij de aanpak van complexe casuïstiek: door de decentralisaties zijn de inter-

ventiemogelijkheden vanuit ‘veiligheid’ en ‘zorg’ uitgebreid en dicht bij elkaar gekomen. Opgave nu voor veel 

gemeenten is om daadwerkelijk een geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek, met een goede inpassing van 

de preventieve, curatieve en repressieve mogelijkheden vanuit beide domeinen, te implementeren. Deze aanpak 

borgt de koppeling van de diverse ketens op het niveau van complexe casuïstiek. Belangrijk zijn de verbindingen 

met ‘Veilig Thuis’, ‘Top X’-aanpak en ZSM van het Openbaar Ministerie. Het Veiligheidshuis heeft veelal een cen-

trale rol. Aandacht is nodig voor op- en afschalingsafspraken met onder meer de sociale wijkteams (zie ook 3).

In het IVP kan worden bevestigd dat deze geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek van strategisch belang is 

en vanuit het veiligheidsdomein en sociaal domein gezamenlijk wordt vormgegeven (eventueel doorontwikkeld). 

Daarnaast kunnen kernbegrippen/-karakteristieken van de aanpak benoemd worden en de context geduid. Ook 

kan worden gewezen op randvoorwaarden zoals een goede gezamenlijke informatiepositie van veiligheidsdo-

mein en sociaal (overzicht kwetsbare huishoudens/gezinnen in de gemeente). Een mogelijkheid is het onderwerp 

i.e. de aanpak zelf als prioriteit in het IVP op te voeren (zie voorbeeld Haarlemmermeer).                

Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

generiek bevestigen van het strategisch belang van effectieve geïntegreerde aanpak 
van complexe casuïstiek

hfdst. 2, 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

benoemen/uitwerken kernbegrippen/-karakteristieken zoals afbakening ‘complexe ca-
suïstiek’, casusregie, koppeling ketens zorg en strafrecht, combinatie preventie/ curatie/
repressie, opschaling en afschaling    

benoemen context: o.m. Veilig Thuis, ZSM en Top X 

benoemen randvoorwaarden zoals gezamenlijke informatiepositie veiligheidsdomein 
en sociaal domein   

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• te zetten stappen en termijnen voor de (door)ontwikkeling van de aanpak van complexe casuïstiek 

te verwerken cases (aard en aantal)

• concretisering van (bijv.) de uitvoering van een gezamenlijke inventarisatie van kwetsbare jeugdigen en gezin-

nen

Documentatie

• IVP gemeente Haarlemmermeer: http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/veiligheidsplan/haar-

lemmermeer_kadernota_vth_2015-2018.pdf 
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3.   Een goed werkende, ‘integrale’ op- en afschalingsstructuur

Geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek door (bijvoorbeeld) het Veiligheidshuis, betreft in feite een aan-

pak op een zeker escalatieniveau: betreffende cases konden niet goed in het sociale wijkteam opgelost worden, 

waarna is ‘opgeschaald’ naar een hoger niveau. Veelal is er een gelaagde structuur met drie of vier niveaus, 

waarbij het eerste niveau het sociale wijkteam is of de stap ‘daarvoor’ (bijvoorbeeld reguliere enkelvoudige zorg, 

of een zgn. ‘wijkservicepunt’) en het Veiligheidshuis het hoogste niveau. De complexiteit van een casus bepaalt op 

welk niveau deze in behandeling wordt genomen. Wordt de casus meer complex, dan gaat deze naar een hoger 

niveau en vice versa. De goede werking van deze gelaagde structuur is cruciaal voor de tijdige, gecoördineerde 

en effectieve inzet op casuïstiek. NB: bij te late opschaling kan problematiek verergeren en lastiger om ‘terug te 

dringen’ worden, bij te vroege opschaling ontstaan verwerkingsproblemen op het hogere niveau en staan de ver-

schillende niveaus niet ‘in hun kracht’. De afspraken hierover dienen eenduidig en transparant te zijn. Ook zijn ze 

bij voorkeur stevig ingebed in een bredere, gedeelde visie over taken en werkwijzen op de verschillende niveaus 

(bijvoorbeeld over het belang van combinatie van ‘preventie’ en ‘drang en dwang’ in de eerste lijn). Voor alle 

samenwerkende partijen moet helder zijn hoe de wisselwerking tussen de niveaus eruit ziet én waarom dat zo is. 

Gezien het belang van een goed werkende op- en afschalingsstructuur voor de gezamenlijke aanpak van com-

plexe zorg- en veiligheidsproblematiek, ligt het voor de hand er in het IVP op in te gaan. Hiermee wordt deze 

structuur ook ‘stuurbaar’. Kernkarakteristieken en kunnen worden benoemd en de eventuele ontwikkelopgave 

die er in dit opzicht nog ligt, beschreven. Belangrijke begrippen zijn ‘transparante opzet/organisatie’, inzichtelijk-

heid, monitoring en evaluatie.

Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

generiek bevestigen en onderbouwen van het belang van een goed werkende op- en 
afschalingsstructuur; verwijzen naar eventuele ontwikkelopgave

hfdst. 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

benoemen kernkarakteristieken zoals transparantie,  monitoring en evaluatie       

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• te zetten stappen en termijnen voor eventuele (door)ontwikkeling van de op- en afschalingsstructuur

• benoemen monitoring- en evaluatiemomenten

Documentatie

• Escalatiemodel Fryslân. Aanpak ter voorkoming van escalatie: http://friesegemeenten.nl/fileadmin/friesege-

meenten/Bijlagen_bij_verslag_pho_Sociaal_Domein_041214.pdf

• www.veiligheidshuizen.nl

4.   De eerste lijn en het veiligheidsdomein; de sociale wijkteams

De sociale wijkteams hebben een sleutelrol bij de wisselwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdo-

mein. Ze vormen als ‘eerste lijn’ een belangrijke schakel in de integrale, gelaagde aanpak van complexe casuïstiek 

en de dynamische op- en afschaling die daarbinnen plaatsvindt. Preventie en vroegsignalering zijn verankerd 

in de wijkteams. En ze stimuleren burgerparticipatie en - initiatief in zorg en veiligheid, richten zich (mede) op 

samenlevingsopbouw en sociale cohesie. Voorwaarden voor deze sleutelrol van de wijkteams zijn onder meer een 

evenwichtige inzet van zorg en preventie enerzijds en ‘drang en dwang’-maatregelen anderzijds door de teams 

en een goede inbedding in de bredere infrastructuur van teams en organisaties. 

In het IVP kan deze cruciale rol van de wijkteams bevestigd worden. Voor de hand ligt het de verbindingen met 

strategische invalshoeken voor het veiligheidsbeleid zoals preventie en vroegsignalering, burgerparticipatie, wijk- 

en gebiedsgericht te markeren. Meer specifiek kan gewezen worden op randvoorwaarden zoals voldoende aan-

dacht voor ‘drang en dwang’, awareness/ herkenning van verschillende vormen van criminaliteit, betrokkenheid 

van de politie bij de wijkteams, tijdige opschaling (zie onderwerp 3 hiervoor), afstemming met het Veiligheidshuis 

over casuïstiek.    
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Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

bevestigen strategische rol/betekenis van de sociale wijkteams, met links naar o.m. 
preventie, vroegsignalering  en burgerparticipatie 

hfdst. 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

expliciteren van randvoorwaarden/aspecten zoals aandacht voor ‘drang en dwang’,  
tijdige opschaling, awareness/ kennis van signalen van onveiligheidsverschijnselen

belang van tijdige afstemming/wisselwerking met het Veiligheidshuis

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• afspraken over ‘drang en dwang’ door wijkteams en wisselwerking in dat kader met OOV, Veiligheidshuis, 

afdeling Sociale Zaken, politie

• planning trainingen ‘awareness’ van de wijkteams

• eventuele nadere detaillering van opschalingsafspraken en monitoring in dat kader  

Documentatie

• www.vng.nl/socialeteams

• http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2013/20130805-sociale-wijkteams-in-ontwikkeling.pdf

5.   Burgerparticipatie en wijkgericht werken

Belangrijke rode draad in de decentralisatie-opgave is burgerparticipatie: hoe kan de burger effectiever ‘in zijn 

kracht’ worden gezet? De sociale wijkteams richten zich mede op de het versterken van burgerinitiatief, sociale 

cohesie, samenlevingsopbouw. Zodat de gemeenschap als geheel vitaler en zelfredzamer wordt (‘samenredzaam-

heid’). Ook in het veiligheidsbeleid spelen burgerparticipatie en sociale cohesie een belangrijke rol: zowel de ob-

jectieve als de subjectieve veiligheid wordt daarmee bevorderd. Burgerparticipatie is noodzakelijk voor duurzame 

sociale veiligheid.        

Hier ligt evident een dwarsverband tussen het sociale domein en het veiligheidsdomein - beide domeinen kunnen 

elkaar versterken op dit punt. Maar dan zullen wel verbindingen moeten worden gelegd. In essentie gaat het om 

de verbinding tussen:

• burgerinitiatief gericht op ‘buren en buurtbewoners’: kleinschalige ondersteuning van buurtbewoners onder-

ling; de sociale wijkteams beogen dergelijke initiatieven te bevorderen in het kader van ‘samenredzaamheid’; 

• burgerinitiatief gericht op ‘de buurt’: de actieve inzet van buurtbewoners voor de kwaliteit, leefbaarheid, vei-

ligheid van de buurt; vanuit het veiligheidsbeleid wordt bijvoorbeeld de deelname aan buurtpreventieteams 

gestimuleerd.

Beide benaderingen liggen niet ver van elkaar en resulteren beide in meer sociale betrokkenheid en sociale cohe-

sie. Initiatieven uit beide invalshoeken kunnen overlappen of in elkaar overgaan. Voorwaarde voor het ‘verzilve-

ren’ van de kansen die hier liggen, is dat veiligheidsdomein en sociaal domein het raakvlak herkennen en samen 

tot een nadere uitwerking komen. Het wijkmanagement - de overkoepelende discipline bij wijk- en gebiedsge-

richt werken - kan daarbij een regierol spelen. Wijkmanagers kunnen vanuit hun ‘gewone’ rol in de wijk verbin-

dingen leggen tussen sociaal domein, fysiek domein en veiligheidsdomein.

In het IVP kan dit belangrijke dwarsverband tussen sociaal domein en veiligheidsdomein onderstreept worden. 

Burgerparticipatie ‘zelf’ dient hoe dan ook strategisch gepositioneerd te worden in het IVP. Meer precies kunnen 

in het IVP aangrijpingspunten voor gezamenlijk te zetten stappen worden benoemd, zoals de regierol van het 

wijkmanagement en de mogelijke verbinding tussen sociale wijkteams en wijkveiligheids- en leefbaarheidsteams.  

Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

strategische positionering van belang burgerparticipatie en raakvlakken veiligheidsdo-
mein en sociaal domein daarbij 

hfdst. 2, 3

benoemen aangrijpingspunten voor gezamenlijk te zetten stappen, regierol van wijk-
management 

hfdst. 4, 5 (bij de relevante veiligheidsthe-
ma’s in het IVP
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Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• planning, concretisering van gezamenlijk te zetten stappen met het sociaal domein op het punt van burger-

participatie

6.   Jeugd en veiligheid: het ‘gedwongen kader’

Na de decentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel, inclusief het  ‘gedwongen ka-

der’: jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De rechter legt de maatregelen op maar de gemeente is verant-

woordelijk voor de uitvoering en financiering ervan. Daarvoor  moeten afspraken worden gemaakt met de Raad 

voor de Kinderbescherming. Daarnaast dient jeugdbescherming en jeugdreclassering ingekocht bij instellingen. 

Deze nieuwe taak ligt nadrukkelijk op het snijvlak van het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Enerzijds is 

het een veiligheidstaak; de Jeugdwet legt ook expliciet de relatie met het veiligheidsdomein. Anderzijds is het 

een onderdeel van het bredere jeugdstelsel, net als bijvoorbeeld de jeugd-ggz. Veiligheidsdomein en sociaal do-

mein komen hier bij elkaar bij de geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek, waarvan het gedwongen kader 

onderdeel kan zijn. 

Deze taak dient, net als de andere opgaven in het kader van decentralisatie, gemarkeerd en opgepakt te worden. 

Gezien het karakter van veiligheidstaak, is het zeker opportuun dit ook in het IVP te doen. In de uitwerking kan 

worden ingegaan op het belang van samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein bij de 

uitvoering - samenwerking bij de (afweging over) inzet van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in concrete 

casuïstiek, maar ook bij de jaarlijkse inkoop ervan. Daarnaast kan het gedwongen kader als onderdeel van het 

gemeentelijk instrumentarium worden vermeld bij de uitwerking van veiligheidsthema’s zoals jeugdcriminaliteit, 

huiselijk geweld en kindermishandeling en de MPG-aanpak.

Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

markeren als nieuwe taak op het snijvlak van veiligheidsdomein en sociaal domein hfdst. 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

expliciteren samenwerking bij uitvoering en bij jaarlijkse inkoop 

opvoeren als onderdeel van de geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• planning, concretisering van uitvoeringsstappen gedwongen kader, inclusief samenwerking veiligheid/sociaal 

domein 

• planning gezamenlijk inkooptraject, eventueel inclusief vermelding aantal casus/trajecten 

Documentatie

• http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/20140903_factsheet-veiligheid-decentralisatie.pdf.pdf 

• www.vng.nl/jeugdbescherming

• www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

• praktijkvoorbeelden: www.nji.nl/nl/rapport-kinderen-blijvend-veilig.pdf 

7.   Veilig Thuis

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle gemeenten een zogenaamde ‘Veilig Thuis’-organisatie ingericht hebben. Dit 

vloeit voor uit de nieuwe Jeugdwet en Wmo. In de ‘Veilig Thuis’-organisatie zijn het voormalige Steunpunt Huise-

lijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling geïntegreerd tot één advies- en meldpunt voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Veilig Thuis’ is een bovenlokale organisatie, liefst op het niveau van de 

Veiligheidsregio of het Veiligheidshuis. Door deze integratie van het SHG en AMK is een betere, probleemgerichte 

aanpak van geweld in de thuissituatie mogelijk. 

Ook deze taak ligt op het snijvlak van veiligheidsdomein en sociaal domein: veiligheidsdomein en sociaal domein heb-

ben majeure taken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Beide invalshoeken komen bij elkaar 

waar huiselijk geweld en kindermishandeling elementen zijn van de geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek. 
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In het IVP kunnen de nieuwe werkwijze en organisatievorm bevestigd en gemarkeerd worden, zowel op strate-

gisch niveau als bij de uitwerking van de betreffende veiligheidsthema’s. Daarbij dient te worden ingegaan op 

de wisselwerking en dwarsverbanden met het sociaal domein. De specifieke taken vanuit het veiligheidsdomein 

bij huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen geëxpliciteerd worden. Wat betreft de organisatie van ‘Veilig 

Thuis’ kan ingegaan worden op onder meer het belang van goede inbedding ervan in de bredere infrastructuur 

van teams en organisaties rond complexe zorg- en veiligheidsproblematiek, op- en afschalingsafspraken (wijk-

teams), herkenning van huiselijk geweld en kindermishandeling door de wijkteams, de routering van zorgmeldin-

gen (met name van de politie) en het wenselijke schaalniveau van de organisatie.

Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

markeren en positioneren Veilig Thuis-organisatie, op snijvlak van veiligheidsdomein 
en sociaal domein

hfdst. 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

explicitering taken veiligheidsdomein bij huiselijk geweld en kindermishandeling hfdst. 4, 5 (bij de relevante veiligheidsthe-
ma’s in het IVP)

inbedding Veilig Thuis in bredere infrastructuur van teams en organisaties

aandacht voor aspecten zoals op- en afschaling, awareness, schaalniveau, routering 
zorgmeldingen   

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• planning/concretisering taken OOV in het kader van huiselijk geweld/kindermishandeling

• planning/concretisering afspraken, toetsing/monitoring, e.d. inzake wisselwerking tussen Veilig Thuis en soci-

ale wijkteams, Veiligheidshuis

• doelstellingen en monitoring aantal cases Veilig Thuis    

Documentatie

• www.vng.nl/veiligthuis

8.   Veilige informatiedeling

Informatie speelt een sleutelrol in het veiligheidsdomein. Het gaat daarbij zowel om geaggregeerde data (bij-

voorbeeld vanuit de politieregistratie en de Veiligheidsmonitor) als concretere casus-gerelateerde, privacygevoe-

lige informatie over strafbare feiten, verdachte transacties, criminele organisaties. Veilige informatiedeling is dan 

ook een randvoorwaarde voor effectief veiligheidsbeleid. Door de decentralisaties nu zijn er nieuwe taken en 

werkwijzen ontstaan die, zoals we hebben gezien, een wisselwerking hebben met het veiligheidsdomein. Sterker 

nog: deze wisselwerking is wenselijk en profijtelijk, voor zowel het sociaal domein als het veiligheidsdomein. Er 

zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende partijen ontstaan, waarbij deze partijen niet altijd een 

veiligheidsprofiel hebben. Tegelijk blijft de randvoorwaarde van veilige informatiedeling overeind. Ofwel: van 

belang is het te verifiëren of bestaande voorzieningen zoals privacy-convenanten nog toereikend zijn of wellicht 

herijking behoeven, in  het licht van de veranderingen. Daarnaast dienen landelijk vastgestelde systemen zoals 

het ‘CORV’ (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) geïmplementeerd te worden. Dit is een digitaal knoop-

punt dat zorgt voor elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiepartijen en het 

gemeentelijk domein.

In het IVP kan het belang van veilige informatiedeling (her)bevestigd worden, met verwijzing naar de actualiteit 

ervan in het licht van de decentralisaties in het sociale domein. Aangeduid kan worden welke voorzieningen 

beschikbaar en/of nodig zijn, welke herijking wenselijk is en welke systemen geïmplementeerd moeten worden. 

Daarbij kan een relatie gelegd worden met de veiligheidsthema’s waarvoor dit in het bijzonder belangrijk is (denk 

bijvoorbeeld aan de  persoonsgerichte aanpak van jeugdige en volwassen daders).          
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Aspecten en ‘locatie’ in het IVP

Aspect Locatie IVP

bevestiging van het belang van veilige informatiedeling in het licht van de decentrali-
saties en actuele, effectieve voorzieningen daarvoor  

hfdst. 3 en hfdst. 4, 5 (bij de relevante 
veiligheidsthema’s in het IVP)

vermelding beschikbare en benodigde voorzieningen  

Aspecten/elementen voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid   

• planning, concretisering van herijking voorzieningen voor veilige informatiedeling zoals privacy-convenanten  

• monitoring van de werking van voorzieningen

Documentatie

• Informatievoorziening sociaal domein (o.a. privacy en CORV): www.visd.nl   

Overzicht te verwerken elementen in het IVP 

onderdelen IVP te verwerken elementen toelichting in dit 
focusblad 
onderwerp/pg.

hfdst. 1:  Analyse uitgangssituatie

• hier kan bij de terugblik naar de aanpak in de afgelopen jaren ook worden ingegaan 
op de stappen die reeds gezet zijn t.a.v. de wisselwerking tussen veiligheidsdomein en 
sociaal domein als gevolg van (anticipatie op) de decentralisaties 

hfdst. 2:  Doelstelling 2018 (overkoepelend/strategisch)

• generiek inzetten op samenwerking veiligheidsdomein/sociaal domein; onderstrepen van 
het belang daarvan 

• opnemen van zelfde overstijgende doelen (bijv. t.a.v. sociale overlast/kwaliteit) als in 
Wmo- en jeugdbeleid

• inzet op effectieve, integrale persoonsgerichte c.q. casusgerichte aanpak (als onderdeel 
van de omvattende aanpak)  

• inzet op versterking burgerparticipatie/-’kracht’ (overlap met ‘missie’ 3D 

1/pg. 7

1/pg. 7

2/pg. 8

5/pg. 11

hfdst. 3:  Strategie

• samenwerking veiligheidsdomein/sociaal domein positioneren als belangrijke ‘rode 
draad’ in de aanpak 

• inzetten op regelmatige ambtelijke en bestuurlijke wisselwerking veiligheidsdomein/
sociaal domein

• wijzen op uniformiteit doelen veiligheidsdomein/sociaal domein bij relevante thema’s ter 
borging van de samenwerking

• geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek als ‘constante’/overstijgend strategie-
element, inclusief het ‘gedwongen kader’ (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 

• gezamenlijk realiseren en onderhouden informatiepositie complexe casuïstiek in de 
gemeente

• belang en realiseren van goed werkende op- en afschalingsstructuur 
• bevestigen cruciale rol sociale wijkteams (i.r.t. meerdere kernopgaven in het veiligheids-

domein/veiligheidsbeleid)
• burgerparticipatie als ‘constante’/overstijgend strategie-element - overlap met missie van 

de ‘3D’ (‘samenredzaamheid’)
• gezamenlijk inrichten van/sturen op ‘Veilig Thuis’-organisatie 
• veilige informatiedeling als belangrijke randvoorwaarde 

1 /pg. 7

1 /pg. 7

1/pg. 7

2,6/pg. 8,12

2 /pg. 8

3/pg. 9
4/pg. 10

5/pg. 11

7/pg. 13
8/pg. 14

hfdst. 4/5:  Prioritaire en overige thema’s

• op te nemen bij de relevante veiligheidsthema’s die in deze hoofdstukken van het IVP 
worden uitgewerkt:

• uniforme doelen bij de relevante thema’s
• samen optrekken bij inkooptrajecten
• inrichting/implementatie/evaluatie geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek, inclu-

sief het ‘gedwongen kader’ (jeugdbescherming en jeugdreclassering)
• opbouwen gezamenlijke informatiepositie complexe casuïstiek
• inrichting/implementatie/evaluatie van een goed werkende op- en afschalingsstructuur
• opvoeren sociale wijkteams als cruciale schakel en ‘partner’
• inzet op burgerparticipatie: instrumenten, werkwijzen en de samenhang daarbij met de 

inzet op burgerparticipatie vanuit het sociale domein 
• inrichten van/sturen op ‘Veilig Thuis’-organisatie
• realiseren voorwaarden veilige informatiedeling als randvoorwaarde bij de aanpak van 

bepaalde veiligheidsthema’s

1/pg. 7
1,6/pg. 7,12
2/pg. 8

2/pg. 8
3/pg. 9

4/pg. 10
5/pg. 11

7/pg. 13
8/pg. 14

hfdst. 6:  Coördinatie en beleidscyclus

• regelmatige ambtelijke en bestuurlijke wisselwerking veiligheidsdomein/sociaal domein
• opbouwen gezamenlijke informatiepositie complexe casuïstiek 

1/pg. 7
2/pg. 8
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4.  Voorbeeldthema: overlast van ‘verwarde personen’
Overlast van ‘verwarde personen’ is een van de thema’s waarop het veiligheidsdomein en het sociaal domein 

samen effectiever kunnen zijn na de decentralisaties. In het IVP kan hiervoor mede de basis worden gelegd. 

Burgers met psychosociale problemen, zoals psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek of een verstande-

lijke beperking, vragen veel aandacht van het veiligheidsdomein. Een aanzienlijk deel van de overlast die burgers 

in hun woonomgeving ervaren, komt van deze groep. Ze kunnen ook veel overtredingen begaan en leggen een 

groot beslag op de spoedhulp van de politie. Tegelijkertijd zijn psychiatrisch patiënten zelf vaak slachtoffer van 

(gewelddadige) overlast: zij ervaren drie keer zo vaak geweld als niet-patiënten. Bovendien treffen professionals 

met regelmaat burgers met psychosociale problemen die hulp nodig hebben maar die niet krijgen. 

In de loop der jaren is in veel wijken een structuur ontstaan waarin frontlijnwerkers van gemeente, politie, GGD, 

zorginstellingen en andere partners samenwerken om overlast terug te dringen en effectieve zorg te bieden. Ook 

de Veiligheidshuizen spelen hierbij een belangrijke rol. 

De decentralisatie van de jeugdzorg en delen van de AWBZ leidt tot nieuwe verhoudingen tussen gemeente en 

(zorg)partners (denk bijvoorbeeld aan andere inkooprelaties). Dat biedt kansen om de samenwerking door te 

ontwikkelen en te komen tot een meer effectieve, geïntegreerde aanpak. De kenmerken: een integrale persoons-

gerichte aanpak, maatwerk en een intensieve samenwerking tussen beleidsterreinen en uitvoeringsorganisaties 

onder regie van één partij. 

Deze geïntegreerde aanpak kan haar basis krijgen in het IVP. Elementen die daarbij zouden kunnen worden 

opgenomen zijn:

• een gedegen analyse van de problematiek, waarbij het aanbeveling verdient een duidelijk onderscheid te ma-

ken  tussen een crisissituatie en de niet-acute zorg omdat verschil bestaat tussen de wijze van opvolging van 

een melding bij deze twee vormen van zorg;

• doelstellingen en indicatoren;

• de relatie met de bestaande sociale infrastructuur: welke voorzieningen zijn beschikbaar en/of nodig? welke 

herijking is wellicht wenselijk?; 

• de wijze waarop preventie en het ‘eigen netwerk’ een plek krijgen in het veiligheidsbeleid; 

• afwegingen met betrekking tot de toepassing van ‘drang en dwang’;

• de relatie met de geïntegreerde aanpak van complexe casuïstiek en de op- en afschalingsstructuur zoals die in 

de gemeente is georganiseerd;

• organisatorische randvoorwaarden zoals de wijze waarop de informatiedeling is georganiseerd.

Praktijkvoorbeelden

• Gemeente Den Haag: voorziening opvang verwarde personen in samenwerking met politie (acute situaties): 

www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Opvangvoorziening-Verwarde-Personen-Den-Haag.htm

• Gemeente Dordrecht: ‘Zachte hand en sterke arm’, succesvolle geïntegreerde aanpak van ernstige woon- en drugs-

overlast in buurt:  www.dordtveilig.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZksrxkdJqY_Zachte_hand_en_sterke_arm.pdf
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