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behorende bij SOKVHF 2017 en 2018;
inzet gemeenten en (keten)partners

Generieke inzet ten behoeve van maatwerken

Alle gemeenten en ketenpartners nemen deel aan maatwerkoverleggen en vaardigen, indien van
toepassing, een ter zake deskundige medewerker af die direct bij de casus betrokken is. Gemiddeld
gaat het om 200 maatwerken op jaarbasis. Daarnaast zijn partijen betrokken bij de casuïstiek waarin
het Veiligheidshuis een ondersteunende rol heeft, maar de procesregie elders ligt.
Daarnaast hebben vaste sleutelfiguren met mandaat vanuit de ketenpartners zitting in het
doorbraakteam. Dit team werkt in opdracht van de Driehoek en komt naar verwachting gemiddeld
rondom 4/5 zaken op jaarbasis bij elkaar.
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Inzet ketenpartners ten behoeve van generieke afstemmingsoverleggen

Casusoverleg/
afstemmingsoverleg

Frequentie/

Veelplegers
meerderjarig

12 keer per
jaar/4 uur

Deelnemers

Aantal afgevaardigden per
ketenpartner2
en uren op jaarbasis

Politie, OM,
Reclassering,
DJI

Politie

5 afgevaardigden
240 uur op jaarbasis

Reclassering3

6 afgevaardigden
288 uur op jaarbasis
1 afgevaardigde
48 uur op jaarbasis
2 afgevaardigden
96 op jaarbasis
1 afgevaardigde
6 uur per overleg
48 uur op jaarbasis
1 afgevaardigde
24 uur op jaarbasis6
2 afgevaardigden
48 uur op jaarbasis
1 afgevaardigde
24 uur op jaarbasis

Inzet uren
per overleg1

OM4
DJI
Overlast/criminaliteit
personen etnisch
gerelateerd (met name
Antillianen)

1

2

8 keer per
jaar/3 uur

Politie,
Regiecentrum
B&V, GGZ,
Reclassering,
Zienn, Fier
Fryslan,
gemeente, MEEFriesland, OM

Politie5

OM
Regiecentrum
B&V
GGZ

Inclusief voorbereiding en gemiddelde reistijd.
Inzet uren partners is niet gespecificeerd, aangezien zij geen ondertekenaar zijn van onderliggende samenwerkingsovereenkomst.
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Naast afgevaardigden van de reclassering ten behoeve van het overleg, bereid een medewerker van de verslavingsreclassering het
overleg samen met de OvJ voor, waar eveneens uren mee gemoeid zijn.
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Betreft officier van justitie die veelplegers in portefeuille heeft. Totale inzet t.b.v. veelplegers door OvJ betreft meer.
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Betreffende politiefunctionaris heeft naast brede overleg, twee-wekelijks afstemmingsoverleg in klein comité en afstemming over top 12
Antillianen
6
Betreft overleg over top 12 meest overlastgevende en criminele Antillianen
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Reclassering
Gemeente

7

1 afgevaardigde
24 uur op jaarbasis
3 afgevaardigden7
72 uur op jaarbasis

Beleidsadviseur OOV, RMC-coördinator en coördinator doorzorg gedetineerden
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Casusoverleg/
Frequentie/
afstemmingsoverleg
Inzet uren per
overleg8

Deelnemers Aantal afgevaardigden per
ketenpartner9
en uren op jaarbasis

Mensen met verward Min. 6 keer per
gedrag/veroorzakers jaar/2,5 uur
overlast

Politie,
ZIENN,
GGZ, Leger
des Heils,
gemeente,
VNN

Politie

2 afgevaardigde
30 uur op jaarbasis
Gemeente 2 afgevaardigde
30 uur op jaarbasis

GGZ
VNN
Risicosupporters

3 keer per jaar
afstemmings/themaoverleg
Cambuur/Heerenveen
en. 6 keer per jaar
afstemmingsoverleg
Cambuur/3 uur

Gemeente Leeuwarden,
Gemeente Heerenveen,
OM, politie,
Reclassering, SCHeerenveen, SCCambuur

Mensenhandel/
arbeidsuitbuiting

1 keer per 2 weken
drieluik-overleg
tussen politie, Fier
Fryslan en
ketenregisseur VHF/3
uur

Politie, Fier

8

9

2 afgevaardigden
30 uur op jaarbasis
2 afgevaardigden
30 uur op jaarbasis
Gemeente
2
Leeuwarden afgevaardigden
54 uur op
jaarbasis
Gemeente
1
Heerenveen afgevaardigde
9 uur op
jaarbasis
Politie
2
afgevaardigden
57 uur op
jaarbasis
Reclassering 1
afgevaardigde
27 uur op
jaarbasis
OM
1
afgevaardigde
27 uur op
jaarbasis
Politie
1
afgevaardigde
60 uur op
jaarbasis

Inclusief voorbereiding en gemiddelde reistijd.
Inzet uren partners is niet gespecificeerd, aangezien zij geen ondertekenaar zijn van onderliggende samenwerkingsovereenkomst.
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Casusoverleg/
Frequentie/
afstemmingsoverleg
Inzet uren per
overleg

Deelnemers

Aantal afgevaardigden per
ketenpartner10
en uren op jaarbasis

Risicojongerenoverleg

Regiecentrum B&V,
Zienn, Radar, RvdK,
Woodbrookers,
politie, Fier Fryslan,
William Schrikker
Groep, gemeente,
Leger de Heils
(reclassering), VNN,
Reclassering, Kinnik,
Jeugdhulp Friesland,
REIK

Regiecentrum 1 afgevaardigde
B&V
9 uur op
jaarbasis

Instroomoverleg
gedetineerden

3 keer per jaar/
3 uur

12 keer per jaar/
3 uur

Politie

2 afgevaardigde
18 uur

RvdK

1 afgevaardigde
9 uur op
jaarbasis

Gemeente

2
afgevaardigden11
18 op jaarbasis

Reclassering
(3RO)

2
afgevaardigden
18 uur op
jaarbasis
1 afgevaardigde
36 uur op
jaarbasis
(160 uur
administratieve
belasting
frontoffice DJI)
4
afgevaardigden
144 uur op
jaarbasis

DJI/PI Marwei,
DJI
regionale
doorzorgcoordinatoren
gemeenten, politie,
Zienn, MEE, LIMOR,
Reclassering
Gemeenten

Politie

Reclassering

10
11

1 afgevaardigde
36 uur op
jaarbasis
2
afgevaardigden
72 uur op
jaarbasis

Inzet uren partners is niet gespecificeerd, aangezien zij geen ondertekenaar zijn van onderliggende samenwerkingsovereenkomst.

RMC-coordinator en beleidsadviseur OOV
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Inzet ketenpartners totaal

Gemeenten
Gemeenten sluiten in de regel aan bij een maatwerk. De beleidsmedewerker OOV krijgt bericht als er
een aanmelding uit zijn/haar gemeente in maatwerk wordt opgepakt en besluit zelf al dan niet aan te
schuiven. Op beleidsmatig niveau is er op een aantal onderwerpen nauwe afstemming, waarbij de
gemeente veelal regiehouder van het onderwerp is. Denk bijvoorbeeld aan preventie radicalisering
en sluitende ketenaanpak mensen met verward gedrag.
Bij een maatwerk wordt in de regel ook het wijk- en gebiedsteam uitgenodigd.
OM Noord-Nederland
In algemene zin wil het Parket Noord-Nederland actief participeren in het VHF. Op tactisch-, beleidsen uitvoerend niveau zijn er vaste contactpersonen die, indien nodig, geconsulteerd en betrokken
kunnen worden.
Politie
 Op tactisch niveau fungeert een operationeel specialist als liaison en coördinator tussen politie en
het VH. Deze persoon heeft voor een aantal uren in de week een werkplek in het VHF.
 Politie-informatie wordt aangeleverd vanuit de Dienst Regionale Informatie en Organisatie.
Hierover worden nadere afspraken gemaakt.
Regiecentrum B&V
De inzet van Regiecentrum B&V ten behoeve van het VHF is voor de komende twee jaar 0,6 fte en
blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2017 en 2018.
De Raad voor de Kinderbescherming
De medewerkers van de RvdK nemen deel aan de maatwerkoverleggen op basis van daadwerkelijke
betrokkenheid van de RvdK of op basis van een noodzakelijke bijdrage aan de kennis- en
expertisefunctie van het VHF in een specifieke casus waar de Raad nog niet bij betrokken is.
Deze wijze van deelname aan het VHF zal de komende jaren gecontinueerd worden, zij het, in de lijn
met de ontwikkeling van het VHF, meer en meer in maatwerkoverleg. Inhoudelijk zal de deelname
van de raadsmedewerkers niet wezenlijk veranderen.
De Raad stelt zich ten doel, in overleg met gemeenten en andere ketenpartners, de komende jaren
vaker en eerder in maatwerk-/casusoverleggen een adviesrol te vervullen. Dit kan zowel in
civielrechtelijk als strafrechtelijk kader. Daarmee kan een juist beroep op de onderzoeksfunctie van
de Raad bevorderd worden. Met ingang van 1 oktober 2014 is in de regio Noord Nederland het
Adviesteam operationeel. De medewerkers Adviesteam verzorgen de koppeling tussen externe
maatwerk-/casusoverleggen en de interne onderzoeksactiviteiten van de Raad. Met name deze
medewerkers zullen aan de maatwerken gaan deelnemen. De inschatting is dat daarmee gemiddeld
8 uur per week gemoeid zal zijn.
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Dienst Justitiële Inrichtingen – PI Leeuwarden

De DJI

zet 0,5 fte (18 uur per week) in ten behoeve van het VHF. Deze uren worden (deels) vervuld

door een vaste vertegenwoordiger die een bepaald aantal uren per week zitting heeft (werkplek) in
het VHF en daar bepaalde taken vervult vanuit de eigen organisatie.
Reclassering (3RO)
De inzet van de Reclasseringsorganisaties wordt in 2017 en 2018 gecontinueerd overeenkomstig
2015 en 2016 (0,4 fte). Deze uren worden (deels) vervuld door een vaste vertegenwoordiger die een
bepaald aantal uren per week zitting heeft in het VHF (werkplek) en daar bepaalde taken vervult
vanuit de eigen organisatie.
GGZ
De inzet van de GGZ wordt in 2017 en 2018 gecontinueerd overeenkomstig 2015 en 2016 (0,40 fte).
In het kader van het Friese Veiligheidsprogramma ‘aanpak mensen met verward gedrag’ is/wordt de
samenwerking met de GGZ geïntensiveerd.
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