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Dwang- en drang interventies : dit zijn mogelijkheden om een cliënt te ‘dwingen’ zorg of hulp te
aanvaarden c.q. delinquent, gewelddadig en overlastgevend gedrag te stoppen. Denk bijvoorbeeld
aan (jeugd)detentie, een taakstraf, geldboete, leerplicht, HALT, ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel, schadevergoeding, gedragsaanwijzing, TBS, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige
daders, bijzondere voorwaarden, reclasseringstoezicht, ondertoezichtstelling, ontheffing ouderlijke
macht, BOPZ, ontbinding huurcontract, huurcontract onder voorwaarden, huisverbod,
verblijfsontzegging, sluiten woning Wet Victoria, korten op uitkering, gebieds- of groepsverbod,
meldplicht en aanschrijven slecht onderhouden panden/onhygiënische toestanden
High Impact Crimes: Woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen; delicten met een grote
impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.
Maatwerk(overleg): een maatwerkoverleg richt zich op één persoon, gezin, situatie of groep. Het
VHF coördineert en zit de overleggen voor.
Bij het voeren van de regie op het proces neemt het Veiligheidshuis de volgende activiteiten op zich:
 het verzamelen en koppelen van gegevens over de persoon of het gezin en het daarbij betrokken
systeem.
 het bij elkaar brengen van de partijen die betrokken zijn bij een casus;
 het samen met betrokkenen maken van een probleemanalyse;
 fungeren als voorzitter van het maatwerkoverleg;
 het in gezamenlijkheid opstellen van een plan van aanpak;
 Verslag maken van de probleemanalyse en het plan van aanpak.
 een ‘zaak’ registreren in het generiek casus ondersteunend systeem (GCOS).
 Bewaken van de voortgang van afspraken en het proces doorlopend bijsturen indien nodig. In
algemene zin de verbindende schakel zijn in de afstemming tussen betrokken partijen, o.a.
voorkomen dubbelingen en trouble shooten .
Betrokken organisaties hebben elk vanuit hun eigen bevoegdheden en (kern)taken een rol in het
uitvoeren van de acties die in het gezamenlijk plan van aanpak zijn opgenomen. Als een casus een
voldoende positieve wending heeft genomen, wordt de regie op het proces - in overleg met de bij de
casus betrokken partijen - overgedragen aan een van deze partijen/teruggelegd bij het lokale
netwerk.
Partners: Die instellingen en organisaties die een rol hebben in casus- en maatwerkoverleggen, maar
geen ketenpartner van het VHF zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om regionaal werkende organisaties
zoals Zienn, Fier Fryslan, Radar uitvoering, woningcorporaties, Belastingdienst, Leger des Heils, GGD,
Limor en diverse lokale meldpunten en welzijnsorganisaties. Daarnaast gaat het om
netwerkverbanden als het AMHK, wijk- en gebiedsteams, jeugdbeschermingstafel, Saveteams en
Spoed4Jeugd. De partners zijn geen geformaliseerde partij in deze samenwerkingsovereenkomst.
Systeemgericht: een casus wordt bekeken binnen de context van de (sociale)
omgeving waarmee een onderlinge samenhang en wisselwerking bestaat. Dit kan het gezinssysteem

zijn, maar ook de sociale omgeving, zoals vrienden, buren of school. Deze factoren worden
daarom meegenomen in de probleemanalyse, en krijgen - indien nodig - een plek in de aanpak. Een
systeembenadering omvat onder meer het gezinssysteem waarvan een individu in een casus deel
uitmaakt. Vaak is er sprake van meervoudige en complexe sociale problemen binnen het gezin,
waardoor ook andere gezinsleden risico lopen om af te glijden richting criminaliteit of om slachtoffer
te worden. Dit betekent ook dat de gezinsleden in casuïstiek worden meegenomen in de analyse,
en indien er reden is tot zorg, er ook voor hen een aanpak tot stand komt. Het streven is te komen
tot één gezin, één plan, en één regisseur.
Veiligheidsproblematiek: bedreiging, geweld, het plegen van strafbare feiten, overlast,
maatschappelijke onrust, maatschappelijke teloorgang, verstoring van de openbare orde en/of de
veiligheid van de persoon (en zijn of haar omgeving) is in het geding.
ZSM: Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming
pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve,
Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. ZSM is een landelijke werkwijze om het proces van
beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven. In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding
van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject.

