
 

Geachte netwerkpartner, 
 
Vanwege uw betrokkenheid bij een casus en/of uw specifieke expertise, bent u uitgenodigd voor een 
Casus Op Maat overleg in het (Zorg- en) Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. 
Als (Zorg- en) Veiligheidshuis informeren we u graag vooraf over het samenwerkingsverband, wat u 
van ons mag verwachten en wij van u verwachten. 
 
De functie en doelstelling van een zorg- en veiligheidshuis 
Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is 
van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het (Zorg- en) Veiligheidshuis. 
Dit is een samenwerkingsverband waarin gemeenten, zorg- en strafpartners, onder eenduidige regie, 
werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Doel van de samenwerking is bijdragen aan de 
algemene veiligheid, verbeteren van de persoonlijke situatie, voorkomen en verminderen van recidive, 
(ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. 
 
Wat is het (Zorg- en) Veiligheidshuis? 
Het (Zorg- en) Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband van onder andere 
gemeenten, politie, justitie, reclassering, kinderbescherming en (verslavings)zorg. Het gezamenlijke 
doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. 
De essentie van de netwerksamenwerking in een (Zorg- en) Veiligheidshuis is:  
1. Faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken. 
2. Functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en als 

vraagbaak voor ketenpartners en professionals. 
3. Signaleren van relevante ontwikkelingen; (strategisch) adviseren van bestuurders en 

sleutelpartners. 
 
Wat kunt u verwachten van een overleg en wat wordt er van u verwacht? 
Doel van een eerste overleg is om vanuit eenduidige beeldvorming te komen tot een gezamenlijk plan 
van aanpak waarin de verdere acties, rollen, taken en verantwoordelijkheden in beeld gebracht zijn. 
Hiervoor heeft de informatieregisseur vanuit het (Zorg- en) Veiligheidshuis al de nodige informatie bij 
de partners opgehaald. Voor u als partner in het overleg, is het van belang helder te hebben welke 
interventies er door uw organisatie zijn ingezet, welke knelpunten de organisatie ervaart en welke 
mogelijkheden de organisatie nog ziet. Daarnaast is het voor iedere partner van belang te zorgen voor 
zorgvuldige en complete dossiervorming. 
 
Proces- en casusregie  
Wanneer een Casus Op Maat opgepakt wordt door het (Zorg- en) Veiligheidshuis wil dat zeggen dat 
een regisseur vanuit het (Zorg- en) Veiligheidshuis de procesregie in de casus op zich neemt en de 
diverse overleggen voorzit. De procesregisseur werkt sturend/monitorend/aanjagend/ 
relatiegericht/tijdsbewust en focust zich op ketenoverstijgende doelen en nauwe verbinding met de 
casusregisseur. Een casusregisseur is nauwer betrokken bij de inhoud van de casus en heeft een 
groot aandeel in het gezamenlijk te maken plan van aanpak. Tijdens het eerste overleg zullen we 
gezamenlijk bepalen wie deze rol het beste op zich kan nemen. De casusregisseur is verantwoordelijk 
voor de eigen acties (net als alle andere partners), maar bewaakt ook de voortgang van de gehele 
casus en de acties van de andere partners. Wanneer dit niet goed loopt of de casusregisseur merkt dat 
bijsturing van het gemaakte plan van aanpak gewenst of noodzakelijk is, dan heeft de casusregisseur 
direct contact met de procesregisseur. De regisseurs bekijken samen of een nieuw overleg wenselijk is, 
met welke partners en wat het doel van het overleg is. Daarnaast signaleert de procesregisseur 
knelpunten in uitvoering of beleid en escaleert de casus binnen organisaties wanneer nodig. 
 
Het procesplan 
De gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een procesplan Casus Op Maat. De casusregisseur 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het procesplan. Dit procesplan dient vertrouwelijk 
behandeld te worden door de partners en mag niet gedeeld worden met derden. 
 
Vragen? 
Voor het overleg nog opmerkingen of vragen? U bereikt ons via info@vhhbzo.nl of 0492-587987. 
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