Nieuwe zaken aangemeld bij Veiligheidshuis Fryslân
opgepakt in procesregie
2016

192

2017

176

Functies Veiligheidhuis Fryslân:
Adviseren: adviseren en informatieverstrekking ten aanzien van
sociale veiligheid.

Leeftijdscategorie en samenstelling

Aantal aanmeldingen per gemeente

55% van het aantal aanmeldingen kwam in 2017 uit Leeuwarden. Na Leeuwarden komen de meeste aanmeldingen – in volgorde van hoog naar laag - uit
Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en de Fryske Marren.
In 2017 waren 280 aanmeldingen, als volgt verdeeld:
Schiermonnikoog
Ameland

Steeds meer zaken worden na afsluiting overgedragen naar sociale 
wijk- en gebiedsteams; bijna 1 op de 3.
Er wordt ten opzichte van 2016 vaker overgedragen naar de Reclassering.
Dit betreft de zaken waar de strafrechtcomponent bovenliggend is.

daling van 8%

Bij de casuïstiek waren, in 2017, 352 personen betrokken.
Dit is gemiddeld 2 personen/casus.

KERNGEGEVENS 2017

Overdracht na afsluiting

31% van de casuïstiek van het Veiligheidshuis had in 2017 betrekking op
kinderen, jongeren en jongvolwassen (leeftijd 0 t/m 23 jaar). Dit percentage
lag in 2016 op 29%. Ongeveer gelijk dus.
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Terschelling

31%

Dongeradeel

Ondersteunen: op inhoud en proces meekijken en meedenken
in casussen van mensen met meervoudige complexe problematiek
die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten, waarbij de
regie blijft liggen in het lokale veld.

10
het Bildt

Vlieland

18
Franekeradeel

6
Harlingen

Procesregie voeren: partijen worden samengebracht, informatie wordt gedeeld, er wordt een gezamenlijk plan van aanpak
gemaakt en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan.
De procesregisseur is daarbij de verbindende schakel tussen de
verschillende partijen.
Escalatiewerk: escalatiewerkers maken de situatie beheersbaar,
daar waar reguliere hulp- en dienstverlening niet toereikend is.
Het zijn werkers die vast verbonden zijn aan het Veiligheidshuis,
het probleem in kaart te brengen door in gesprek te gaan.
Signaleren en adresseren: bij blijvende stagnatie in de casus en
het overstijgend in beeld brengen van trends, knelpunten, leemtes
en misstanden op het terrein van sociale veiligheid en deze bij de
juiste partners/het juiste gremium adresseren.
Ontwikkelen: deelname aan projecten of b
 eleidsvoorbereiding
waarbij kennis en e xpertise wordt ingebracht over de ketenover
stijgende a anpak van complexe sociale veiligheidsproblematiek.
Aantal gemelde zaken en
advieszaken kort:
2016
2017
192

176

111

105

112

290

24

38

De adviesfunctie van het Veiligheidshuis neemt duidelijk in
omvang toe; meer dan een
verdubbeling ten opzichte
van 2016.
In 2017 is in 38 zaken een
escalatiewerker van het
Veiligheidshuis ingezet.
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Kollumerland en
Nieuwkruisland

Dantumadiel

Leeuwarderadeel

2017

35%

32%

65%

68%

Achtkarspelen

69%

1

8

Menameradiel

Tytsjerksteradiel

23-100 jaar

155
Littenseradiel

2016

0-23 jaar

5*

Ferwerderadiel

13

Leeuwarden

Smallingerland

4
Opsterland

22

*D
 DFK gemeenten:
- Dantumadiel
- Dongeradeel
- Ferwerderadiel
- Kollumerland eo

Súdwest-Fryslân

6

14
Heerenveen

Ooststellingwerf

11
1

De Fryske Marren

Weststellingwerf

32% van de casuïstiek van het Veiligheidshuis betrof in 2017 gezinnen of
andersoortige relationele systemen en 68% individuen. Deze verhouding
is bij benadering eveneens overeenkomstig 2016: 35% betrof gezinnen of
andersoortige relationele systemen en 65% individuen.

Van welke organisaties komen de meldingen?

40% van de aanmeldingen zijn afkomstig van gemeenten en de
sociale wijk- en gebiedsteams. Een kleine stijging ten opzichte van 2016
met een meer duidelijke stijging van het aantal aanmeldingen door de
wijk- en gebiedsteams.
Friese gemeenten

Resultaten bij afsluiting

In 2017 zijn 229 zaken afgesloten, waarvan 83% met goed resultaat.
Dat wil zeggen dat de veiligheidsproblemen beheersbaar waren of opgelost.
Dit resultaat is vrijwel overeenkomstig 2016 (85%).
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Sociale wijken gebiedsteams

Het volledige jaarverslag kunt u vinden op

www.veiligheidshuisfryslan.nl

