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 Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen - afdoende 

 - oplossing bereiken. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Daarvoor brengen de 

 regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n) bij elkaar. 

 Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij mede oplossingen aan voor gecoördineerde actie. 

 Het Zorg- en Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces 

 stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter 

 beheersbaar.

Voorwoord

Met dit jaarverslag kijken we terug op een actief 2017 met goede resultaten. 

In 2017 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost op 94 complexe (domein-overstijgende) casussen de 

procesregie gevoerd waarbij in 69% de inhoudelijke doelstellingen werden behaald, en in 28% deels. Gezien de 

complexiteit van de casuïstiek is dit een goed resultaat.

In de aanpak van high impact crimes is de zogenaamde Persoonsgerichte Aanpak (PGA) ingezet op 74 subjecten. 

Daling van recidive en overlast vanuit deze groep laat een positieve ontwikkeling zien van -12 % van in 2017 afgesloten 

casuïstiek naar -26% tot -51% van in 2017 gestarte en lopende casuïstiek.

Als expertisecentrum voor complexe (domein-overstijgende) casuïstiek worden we steeds vaker geraadpleegd. De 

gegeven adviezen worden als goed beoordeeld, blijkt uit kwalitatief tevredenheidsonderzoek. Ze bieden vaak nieuw 

handelingsperspectief, luidt algemeen de beoordeling.

Een van de hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis is het signaleren van relevante trends, ontwikkelingen en 

knelpunten en het (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost Brabant dragen een negental signalen aan.  

Het onderhouden van actieve verbindingen met de 21 gemeenten en meer dan twintig netwerkpartners is relevant voor 

de netwerksamenwerking. Dat gebeurde onder meer via twee drukbezochte netwerkbijeenkomsten, zes nieuwsbrieven 

en actief relatiemanagement door de manager, proces- en informatieregisseurs en de procesondersteuner.

In 2017 kenden we enkele personeelswisselingen. Bij de werving en selectie van nieuwe regisseurs zijn competenties 

voor het ‘voeren van procesregie’ hoog geprioriteerd, om de diverse complexe casussen nog sterker sturend, monitorend, 

aanjagend, relatiegericht en tijdsbewust te regisseren.

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost; samen sterk, maar zeker ook samen doen!

Burgemeester Paul Verhoeven

Bestuursvoorzitter

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost: 
Netwerksamenwerking
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Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost voert onafhankelijke procesregie in de aanpak Casus Op Maat (COM). In 

COM verzamelen we gegevens over een persoon, gezin en het systeem eromheen, brengen we betrokken partijen om 

tafel, maken we een probleemanalyse en zorgen we ervoor dat er een gezamenlijk plan van aanpak op komt. Onderdeel 

van het plan van aanpak is een ZSM-advies voor optimale verbinding tussen de COM-aanpak en het Openbaar Ministerie. 

Alle casussen worden vastgelegd in registratiesysteem GCOS. Er wordt altijd een casusregisseur aangewezen en een 

dossierhouder benoemd. 

De procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis is de verbindende schakel in de afstemming en samenwerking 

tussen de partijen. Hij of zij heeft de overall-regie, bewaakt de voortgang van de gemaakte procesafspraken, het 

samenwerkingsproces en is voorzitter van het COM-overleg. 

Er is een nauwe samenwerking met de casusregisseurs welke inhoudelijk de spil zijn in COM-casuïstiek.

De organisaties hebben elk vanuit hun eigen bevoegdheden en (kern)taken een rol in het uitvoeren van de acties in het 

gezamenlijk plan van aanpak. Verwacht wordt dat de gemandateerde professionals de grenzen van hun mogelijkheden 

opzoeken en ook buiten de kaders durven te denken en gaan. Als een casus op de rit is, wordt de regie op het proces, 

in overleg met de bij de casus betrokken partijen, overgedragen aan één van deze partijen. Het werkproces COM is 

beschreven in hoofdstuk 8.

1.1  COM 2017

1.1.1 Totaal aantal COM-zaken

In 2017 hebben we voor zestien* gemeenten in totaal 94 COM-zaken geregisseerd. (2016: 82 COM-zaken).

*  Best, Eersel, Heeze-Leende, Reusel - De Mierden en Son en Breugel meldden in 2017 geen COM-zaken; zij hebben óf gebruik 
 gemaakt van de adviesfunctie óf signalen ingebracht voor de expertisetafel Radicalisering/Jihadisme. Alle 21 regiogemeenten weten 
 het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te vinden.

1. Procesregie Casus Op Maat 2017
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1.1.2  Betrokkenheid ketenpartners bij COM 2017

Overzicht van partners die structureel bij een casus betrokken zijn geweest:

1.1.3  COM vanaf 1 januari 2017

Van 1 januari tot en met 31 december 2017 zijn 52 zaken in procesregie genomen. Daarnaast liepen in 2017 

42 COM-zaken die startten in 2014, 2015 en 2016.

Betrokkenheid ketenpartners bij COM-zaken 2017
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1.1.4  Afgesloten COM-zaken

In 2017 werden in totaal 58 COM-zaken afgesloten (2016: 40)

• 34 afgesloten COM-zaken vanuit 2015 en 2016.

• 24 afgesloten COM-zaken die in 2017 zijn gestart.

1.1.5  Doorlopende COM-zaken

In totaal 36 COM-zaken lopen uit 2017 (of eerder) door in 2018. (2016/2017: 42)
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1.2  Doorlooptijden afgesloten COM-zaken 2017

De doorlooptijden van de afgesloten COM-zaken variëren van 5 tot 130 weken. (2016: 4 tot 117 weken)

1.3  Weegtafel en COM Radicalisering/Jihadisme

De weegtafel Radicalisering/Jihadisme biedt ondersteuning, advies en expertise bij weging/duiding van 

radicaliseringsignalen voor alle gemeenten in Oost-Brabant. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost faciliteert de 

weegtafel door het beschikbaar stellen van overlegruimte, managementondersteuning en expertise.

In 2017 zijn 12 COM-zaken in procesregie geweest op basis van (ernstige) signalen van Radicalisering/Jihadisme. Daarvan 

zijn er 6 afgesloten, en 6 zaken lopen door in 2018. Deze zaken zijn opgenomen in de totaalcijfers COM. 

1.4  Resultaten COM

Bij aanvang van een COM-zaak worden procesdoelen gesteld die moeten bijdragen aan de uiteindelijke positieve 

uitvoering van een plan van aanpak en het behalen van het inhoudelijke doel.

In 2017 hebben we 13 procesdoelen in wisselende combinaties ingezet voor optimale uitvoering van de inhoudelijke 

plannen van aanpak.

In 2017 is in 69% van de afgesloten casussen het inhoudelijke doel volledig behaald, in 28% gedeeltelijk en in 3% niet.

Doorlooptijd (in weken) van 58 in 2017 afgesloten COM-zaken
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1.5  Advies

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost registreert uitgebreide adviezen met een verwerkingstijd van meer dan 

dertig minuten. Korte telefonische adviezen/tips/doorverwijzingen etc. worden niet geregistreerd.

In 2017 hebben we 96 gegeven adviezen geregistreerd.

Het afgelopen jaar zijn de meeste adviezen verstrekt over *:

• Advies naar aanleiding van aanmelding COM

• Radicalisering/Jihadisme

• Criteria COM (AVE 2 en AVE 3)

• Overig

• Huiselijk geweld

• Personen met verward gedrag

• Advies PGA

• Complexe nazorg

*Aflopend in aantallen adviezen.

De voorgelegde casuïstiek voor advies had betrekking op de volgende gemeenten:
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De adviezen zijn gevraagd door de volgende partners:

1.5.1  Tevredenheid relaties over onze adviesfunctie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost monitort steekproefsgewijs de kwaliteit van zijn adviezen 

(telefonisch tevredenheidsonderzoek). De verstrekte adviezen werden als goed beoordeeld.

Enkele reacties:

“Het advies heeft mij duidelijk richting gegeven. De situatie is daarna minder urgent geworden. Het advies heb ik als positief 

ervaren, evenals de snelheid van jullie reactie. Ik voelde me serieus genomen.”

“De samenwerking liep goed. De vraag is naar tevredenheid opgepakt. Met name de samenwerking, afstemming en 

duidelijke afspraken zijn als positief ervaren.”

“Betrof een casus die volledig vastzat door falende hulpverlening en het feit dat partijen niet verbonden waren. Door het 

advies zijn er andere stappen gezet, nieuwe handvatten gevonden en is er verbinding tot stand gekomen. Achteraf gezien 

had melder eerder advies moeten vragen. Ze gaf aan dat de mogelijkheid om advies te vragen bij het Zorg- en Veiligheidshuis 

onvoldoende bekend was.”

“Het advies had zeker meerwaarde. Er werd duidelijk meegedacht in de proceslijn en voor de persoon werd helder welke 

stappen zijzelf kon zetten. Er werd actief meegedacht, wat als zeer positief is ervaren.“

“Het advies heeft zeker geholpen. Ik kon er verder mee. De informatieregisseur was snel bereikbaar en dacht goed met me 

mee.”

“Er is goed met me meegedacht en ik kon weer verder. Wel is me niet helemaal duidelijk wanneer het Zorg- en Veiligheidshuis 

een casus als COM oppakt en wanneer niet.”

“Ik vond het advies heel prettig en ben er erg mee geholpen. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft me de weg gewezen naar de 

juiste partners en vervolgstappen in de casus.”

Aantal adviezen per gemeente 2017
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1.6  Signaleren / beleidsregie

Een van de hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis is het signaleren van relevante trends, ontwikkelingen en 

knelpunten en het (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost Brabant komen gezamenlijk tot onderstaande signalen.  

1.6.1  Plaatsingsproblematiek

De Zorg - en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant signaleren dat er in veel casuïstiek problemen zijn rondom plaatsing van 

cliënten in de (forensische) GGZ. Niet elke (forensische) instelling heeft dezelfde specialisaties/zorgaanbod, waardoor een 

cliënt niet de juiste zorgbehandeling kan ondergaan. Het ontbreken van forensisch Beschermd Wonen voorzieningen in 

een aantal plaatsen is hier een voorbeeld van.

Een ander probleem is dat doorverwijzing veel administratieve handelingen vergt. De urgentie van de zorgbehoefte en 

de veiligheidsrisico’s vragen om directe doorplaatsing. Praktisch lukt dit nagenoeg niet.  Soms leidt dit er toe, dat cliënten 

niet eens opgenomen worden omdat het benodigde zorgaanbod niet geleverd kan worden én omdat de instelling 

anders verantwoordelijk is om voor een andere plek een indicatie aan te vragen. Gevolg is dat de cliënt én niet de juiste 

zorg krijgt én voor overlast blijft zorgen in de samenleving. Soms leidt dit ook tot risico’s voor de openbare orde en 

veiligheid.

1.6.2 Aangiftebereidheid binnen zorginstellingen

Regelmatig zien we dat zorgmedewerkers bedreigd zijn/zich bedreigd voelen door cliënten, maar geen aangifte (willen) 

doen. Enerzijds heeft het invloed op de bereidheid om de behandeling voort te zetten. Anderzijds worden het creëren 

van een strafrechtelijk kader en mogelijke inzet van forensische zorg daardoor bemoeilijkt.

1.6.3 Subjectiviteit in RM-aanvraag

Het aanvragen van een Rechterlijke Machtiging (RM) lijkt vaak niet alleen afhankelijk van inhoudelijke afwegingen, 

maar dikwijls ook van de administratieve processen die daar mee te maken hebben. Niet de inhoudelijke criteria 

lijken in sommige gevallen leidend, maar de mogelijkheid en bereidheid om iemand op te nemen en de juiste zorg te 

kunnen leveren. RM lijkt dus te verschuiven van een individueel zorginstrument naar een organisatorische afweging. 

Tot op zekere hoogte is dit begrijpelijk als je al van tevoren weet dat je niet aan de zorgplicht kunt voldoen. Echter, de 

zorgbehoefte van cliënt en de overlast en veiligheid voor de maatschappij komen daardoor wel in het geding.
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1.6.4 Routering van zorgmeldingen naar Veilig Thuis 

Sinds de oprichting van Veilig Thuis, gaan alle zorgmeldingen van de politie conform de regionale afspraken naar Veilig 

Thuis. Daar vindt triage plaats.

Belangrijke signalen die we vanuit onze ketenpartners hebben opgevangen en zelf ook ervaren zijn: 

• Indien blijkt dat al hulpverlening betrokken is bij een huishouden, wordt de zorgmelding doorgezet naar de 

 betreffende hulpverlening (voorliggend veld). Zij zijn vaak niet in positie ten opzichte van het huishouden om 

 passend te acteren op de zorgmelding van politie. Belangrijke signalen krijgen hierdoor niet de gewenste opvolging 

 die kan bijdragen aan het voorkomen van escalatie van de problematiek.

• Veilig Thuis heeft een wettelijke termijn om casuïstiek waarin maatregelen zijn opgelegd, te monitoren. Het lijkt 

 regelmatig onduidelijk wie nu wanneer in overall-regie is en dit leidt sowieso tot veel verschuivingen in de regie. 

 Dit is niet bevorderlijk voor een consistente aanpak.

• Veilig Thuis is een groot en belangrijk knooppunt en van daaruit een vindplaats van complexe casuïstiek. 

 Toch ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis relatief weinig aanmeldingen van Veilig Thuis. Herhaald dader- of 

 slachtofferschap blijkt nog onvoldoende zorgelijk om voor advies, consultatie of opschaling de verbinding met het 

 Zorg- en Veiligheidshuis te zoeken.

1.6.5 Aanmeldingen vanuit Justitie

Het valt op dat de vindplaats van complexe, keten-overstijgende casuïstiek zich net als in voorgaande jaren in het 

gemeentelijke sociale domein en politiële domein bevindt. Ondanks investeringen in de samenwerking met ZSM, onder 

meer door het gebruik van GCOS, en gesprekken met andere justitiële partners, neemt het aantal aanmeldingen door 

deze organisaties niet toe. De focus bij die partijen lijkt nog veelal op de samenwerking in en aanpak van ZSM te liggen 

en op het afdoen van eigen caseload.

Contextgericht werken is wel steeds meer in ontwikkeling, onder meer door het traject OM2020 waarbij het OM inspeelt 

op de maatschappelijke behoefte om integraal af te doen. Vooralsnog zagen wij in 2017 dit effect in aanmeldingen bij 

de Zorg – en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant niet terug. Ondanks de investeringen in de samenwerking met ZSM, blijft 

wederkerigheid uit. Met andere woorden, vanuit ZSM ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis nog weinig aanmeldingen 

van domein-overstijgende, complexe casuïstiek.

Anders dan afgesproken krijgen de Zorg- en Veiligheidshuizen ook weinig tot geen terugkoppeling van ZSM op de 

zogenaamde ZSM-adviezen in GCOS. Ook hier blijft wederkerigheid uit.

1.6.6 Operationele verbinding tussen zorg en veiligheid (AVE 1 en 2)

In veel gemeenten is de operationele verbinding tussen zorg en veiligheid nog niet of onvoldoende gerealiseerd. 

Hierdoor worden veiligheidsrisico’s niet of te laat onderkend en/of niet tijdig gesignaleerd noch geëscaleerd. Daarnaast 

ontbreekt het erg vaak aan enige vorm van gestructureerde dossiervorming in AVE 2 casussen.

De samenwerking in de Zorg- en Veiligheidshuizen valt of staat met een goede gemeentelijke verbinding tussen zorg en 

veiligheid.
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1.6.7 Gemeentelijke casusregie

Gemeenten zijn nog erg zoekende naar hun (casus)regierol. Deze relatief nieuwe rol en de samenhang en afstemming 

tussen eerste- en tweedelijns professionals vragen nog om verder ontwikkeld te worden, zodat competente casusregie 

gevoerd kan worden op alle AVE niveaus.

1.6.8 Onvoldoende verbinding met Jeugdzorg 

Aanmeldingen vanuit de Jeugdzorg, denk aan Jeugdbescherming en Basisteams Jeugd en Gezin, zien we nauwelijks. 

De aanname hierbij is dat veel problematische casuïstiek al wordt afgevangen door de integrale samenwerking binnen 

Beter Beschermd1 . Toch is het van belang voor deze partijen om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die 

verbinding tussen zorg, straf en gemeenten toevoegt door een aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis. Het AVE model 

toepassen voor sluitende afspraken over escalatie en regieverantwoordelijkheden kan bijdragen aan het creëren van 

meer verbinding tussen de verschillende ketens en de partners uit de verschillende zorgdomeinen.

1.6.9 Opschaling krijgt nog niet de benodigde prioriteit 

Als een casus wordt aangemeld bij de Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant en er een Casus Op Maat wordt 

opgestart, blijkt in de praktijk dat niet iedere partner hierbij dezelfde urgentie ervaart en prioriteit geeft aan de casus. 

Een voorbeeld is dat er nog weinig buiten de reguliere kaders getekend wordt en wachtlijsten nauwelijks tot niet kunnen 

worden omzeild. Dat betekent dat de aanpak van de meest complexe zaken (AVE 3) in de uiteindelijke uitvoering niet de 

prioriteit krijgen die ze eigenlijk behoeven. 

1 De Beter Beschermd tafel richt zich op de samenwerking tussen de jeugdpartners en gemeenten. Aan de Beter Beschermd tafel 
 nemen de jeugdzorgpartners (Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de gemeentelijke toegang tot de jeugdzorg) 
 plaats onder regie van de gemeenten.
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2. Persoons Gerichte Aanpak (PGA)  

2.1 PGA-regio Brabant Zuidoost

Vanwege de efficiëntie is PGA in Brabant Zuidoost onderverdeeld in twee overleggen; met de PGA-basisteams 

Eindhoven/De Kempen en met de PGA-basisteams Peelland/Dommelstroom.

PGA richt zich op drie categorieën:

1. (Potentiële) Daders High Impact Crimes

2. Kopstukken criminele jeugdgroepen

3. Topplegers door driehoek geprioriteerd

2.2 Deelnemende partners PGA

21 gemeenten regio Brabant Zuidoost Reclassering Nederland

Politie Oost-Brabant Novadic-Kentron

Openbaar Ministerie Leger des Heils 

GGzE en GGZ Oost-Brabant  William Schrikker Groep

Jeugdbescherming Brabant Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

2.3 Behandelde PGA-zaken 2017 en resultaten

In 2017 zijn in totaal 74 PGA-subjecten in proces- en casusregie geweest. Er zijn 34 casussen afgesloten en 40 casussen 

lopen vanuit 2017 door in 2018.

In 2017 is de werkwijze binnen PGA veranderd. Zo zijn alle zaken opnieuw in beeld gebracht en beoordeeld. We hebben 

kritisch gekeken naar de administratieve kant van het proces en ook hierin zijn verbeteringen aangebracht om het werk 

van de casusregisseur te vereenvoudigen.

Verder is onderzocht of de bestaande overlegstructuren effectief waren en of doelen werden behaald. Hieruit kwam naar 

voren dat de algemene overleggen met ketenpartners (groot PGA’s) niet altijd effectief waren. Uit het onderzoek bleek 

ook dat er meer vraag was naar coaching en sturing van de casusregisseurs door de procesregisseur PGA.

Naar aanleiding hiervan is het proces aangepast. Sinds de tweede helft van 2017 wordt meer tijd besteed aan de 

ondersteuning en coaching van de individuele casusregisseurs. Deze lijn gaan we in 2018 voortzetten en uitbreiden: 

groot PGA-overleg vindt alleen plaats wanneer nieuwe aanmeldingen (waaronder de Bluelist) en managementcijfers 

worden besproken. Daarnaast hebben we vier keer per jaar een breed overleg met alle casusregisseurs. Hier 

kunnen zij tips & tricks uitwisselen, en andere partners vragen om mee te denken in hun casus, en werken we aan 

deskundigheidsbevordering.

Aanpassing was noodzakelijk aangezien de vermindering van recidive en overlast slechts minimaal was, minus 12%.

De 40 vanuit 2017 lopende PGA-casussen laten een verbeterde ontwikkeling zien qua vermindering overlast en recidive; 

variërend van -26% (Eindhoven/De Kempen) tot -51% (Peelland/Dommelstroom).
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2.4 Afgesloten PGA-casussen in 2017

Bij de 34 afgesloten casussen laten kwartaalvergelijkingen van de overlast- en recidivecijfers een (beperkte) afname zien 

van 12%.

2.5 Lopende PGA-casussen per 31 december 2017

Kwartaalvergelijkingen van de 12 lopende casussen in Eindhoven/ De Kempen laten een gemiddelde afname van 

overlast en recidive zien van 26%.

PGA Brabant Zuidoost, afgesloten in 2017

Asten 1

Deurne 1

Helmond 11

Best 1

Eindhoven 8

Laarbeek 1

Someren 1 Veldhoven 1

Bladel 2

Geldrop - Mierlo 5

Reusel - De Mierden 1

Waalre 1

PGA Eindhoven/De Kempen, doorlopend in 2018

Eindhoven 9 Veldhoven 3
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Kwartaalvergelijkingen van de 28 lopende casussen in Peelland/ Dommelstroom laten een gemiddelde afname van 

overlast en recidive zien van 51%.

2.6 Interventiematrix

Voor ieder PGA-subject wordt een plan van aanpak opgesteld; een noodzakelijke mix van interventies op meerdere 

leefgebieden. Tactieken die per PGA aan de orde kunnen komen:

Interventiemogelijkheden PGA op persoon

Tactiek Interventies

Opsporen
keuze in Plan van aanpak

“

Algemeen
keuze in Plan van aanpak

“

Tegenhouden
keuze in Plan van aanpak

“

Verstoren
keuze in Plan van aanpak

“

Signaleren / adviseren
keuze in Plan van aanpak

“

Resocialisatie / zorg
keuze in Plan van aanpak

“

PGA Peelland / Dommelstroom, doorlopend in 2018 

Asten 4

Deurne 1

Geldrop - Mierlo 4

Heeze - Leende 1

Helmond 13

Valkenswaard 2

Gemert - Bakel 3
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Het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is gehuisvest in het ketenverzamelkantoor aan de 

Smalstraat 2 te Helmond.

Tot 1 november 2016 was het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost verantwoordelijk voor huur-, huisvestings- en/

of facilitaire zaken in en om het pand Smalstraat 2 te Helmond. Vanaf die datum zijn alle verhuur- en facilitaire zaken 

overgedragen aan de gemeente Helmond, afdeling Accommodaties en Exploitaties. In 2017 fungeerden wij dus niet 

meer als onderverhuurder of aanspreekpunt voor overige huurders.

3. Ketenverzamelkantoor inclusief 
 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
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4. Dagelijks bestuur Zorg- en Veiligheidshuis 
 Brabant Zuidoost

De regio Brabant Zuidoost omvat vijf politiebasisteams. De gemeenten in de basisteams De Kempen, Peelland en 

Dommelstroom worden vertegenwoordigd door één burgemeester en één wethouder. De gemeente Eindhoven, met 

twee politiebasisteams, vaardigt één bestuurder af.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap van mevrouw D. van Houts (IV-

coördinator gemeente Someren) en vanaf november 2017 onder voorzitterschap van de heer M. Voets (IV-coördinator 

gemeente Heeze-Leende).

4.1 Samenstelling dagelijks bestuur

In 2017 bestond het dagelijks bestuur (DB) van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost uit de volgende 

gemeentelijke bestuurders:

De heer A. Veltman (burgemeester gemeente Someren), voorzitter.
De heer P. Verhoeven (burgemeester gemeente Heeze-Leende), voorzitter, 
vanaf november 2017.

Namens gemeenten in basisteam Peelland
Namens gemeenten in basisteam Dommelstroom

Mevrouw M. de Leeuw-Jongejans (wethouder gemeente Helmond) Namens gemeenten in basisteam Peelland

Mevrouw. M. Vermue-Vermue (burgemeester gemeente Cranendonck)
De heer F. van der Meijden (burgemeester gemeente Laarbeek),
 vanaf november 2017.

Namens gemeenten in basisteam Dommelstroom
Namens gemeenten in basisteam Peelland

Mevrouw C. van Brakel (wethouder gemeente Nuenen c.a.) Namens gemeenten in basisteam Dommelstroom

Mevrouw A. Thijs-Rademakers (burgemeester gemeente Eersel) 
Mevrouw J. Eugster (waarnemend burgemeester gemeente Reusel-De Mierden) 
vanaf november 2017.

Namens gemeenten in basisteam De Kempen
Namens gemeenten in basisteam De Kempen

De heer R. Daenen (wethouder gemeente Oirschot) Namens gemeenten in basisteam De Kempen

Mevrouw J. Visscher (wethouder gemeente Eindhoven) Namens gemeente Eindhoven 

4.2 Aantal vergaderingen DB

Het DB heeft in 2017 twee keer vergaderd op de locatie van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost in Helmond. 

Daarnaast was het DB aanwezig bij de vergadering van het algemeen bestuur (4.3) en de regiegroep (4.4).

4.3 Algemeen bestuur en regiegroep

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit bestuurders van de 21 gemeenten in de regio Brabant Zuidoost. Het AB 

vertegenwoordigt de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Naast het AB kennen we een regiegroep, bestaande uit de bestuurders van twintig ketenpartners die op 2 december 

2016 de samenwerkingsovereenkomst met ons ondertekenden.

De regiegroep heeft een adviserend functie.
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4.4 Aantal vergaderingen AB en regiegroep

Op 22 februari 2017 was er een thematische bijeenkomst voor het AB en de regiegroep, met presentaties over het 

regionale programma ‘Verward, en dan ….? Zo pakken we het in Oost-Brabant samen aan’ en ‘Aanpak Voorkoming 

Escalatie (AVE model)’.

Op 20 september 2017 adviseerde de regiegroep over de Landelijke meerjarenagenda 2017-2020, onze begroting 2018 

en het voorstel wijziging werknaam ‘Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost’.

Het AB formuleerde op 20 september 2017 voorgenomen besluiten die in het AB van 12 oktober 2017 zijn geaccordeerd.

Het AB en de regiegroep kregen op 20 september een presentatie door prof.dr. J. Goedee (bijzonder hoogleraar 

Complexe Samenwerkingsprocessen) over ‘Samenwerken in Brabant Zuidoost: Welke rol heeft u als bestuurder en wat 

levert het op?’.

4.5 Samenwerking tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant

In 2015 aanvaardde de heer J. Pommer (burgemeester gemeente Sint-Michielsgestel) de opdracht vanuit de bestuurlijke 

regiegroep Oost-Brabant om met een regionale regiegroep te komen tot een eenduidige werkwijze van de drie  

Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost hadden burgemeester 

A. Veltman, wethouder J. Visscher en manager T. Pietermans zitting in deze regiegroep.

Het proces heeft twee aansluitende werkdocumenten opgeleverd:

1. ‘Naar een eenduidige werkwijze voor de Veiligheidshuizen in Oost-Brabant’ en

2. ‘Uitvoeringsagenda Veiligheidshuizen Oost-Brabant’.

In 2017 zijn alle onderwerpen van de uitvoeringsagenda conform afspraken uitgevoerd en alle uitvoeringsvraagstukken 

zijn beleidsmatig geborgd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Daarmee is ook de 

verantwoording richting de besturen van de Zorg- en Veiligheidshuizen vastgelegd.

Geconcludeerd is dat de eenduidige werkwijze van en afstemming tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen in 

Oost-Brabant en de brede thematiek op zowel bestuurlijk als op managementniveau geborgd zijn in respectievelijk 

het managers- en het bestuurlijk overleg. De continuïteit is beleidsmatig en ook toekomstgericht geborgd in de 

Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 waarin ook de specifieke vraagstukken van 

de uitvoeringsagenda aan de orde komen. De Meerjarenagenda is door de drie besturen van de drie Zorg- en 

Veiligheidshuizen als leidend kader akkoord bevonden.

Voortgangsverantwoording zal worden afgelegd aan de drie besturen. Halfjaarlijks zal afstemming plaats gaan vinden 

tussen de voorzitters van de besturen en de managers van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant.

Daarnaast is er gezamenlijk voor gekozen om vanaf 1 januari 2018 de benaming Veiligheidshuis te vervangen door 

Zorg- en Veiligheidshuis. Verder zijn er grote stappen gezet in de schaalontwikkeling: op dit moment wordt de beweging 

gemaakt in Noordoost-Brabant naar één Zorg- en Veiligheidshuis, een beweging die eerder al is gemaakt in Brabant 

Zuidoost. Samenvattend: met de afhandeling, verantwoording en borging van zowel de initiële opdracht als de 

onderwerpen van de uitvoeringsagenda is de opdracht aan de bestuurlijke werkgroep Veiligheidshuizen Oost-Brabant 

voltooid en de regiegroep opgeheven.
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5. Personeel

De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (eind 2017):

• Ketenmanager (1 fte)

• Procesregisseur COM (2,5 fte)

• Procesregisseur PGA (1 fte )

• Informatieregisseur (1 fte)

• Proces- en informatieondersteuner (0,89 fte)

• Secretaresse (0,56 fte)

• Communicatieadviseur (0,15 fte)
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6. Relatiemanagement, netwerkbijeenkomsten en
 AVE inspiratiesessies

6.1 Relatiemanagement procesregisseurs

Om de verbinding met alle gemeenten (veiligheid en sociaal domein) optimaal te maken en te houden hebben de 

procesregisseurs elk een aantal gemeenten onder hun hoede.

In 2017 kende het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost een groot aantal personele wisselingen; daardoor werden 

diverse taken overgedragen. Het relatiemanagementoverzicht hieronder geldt dan ook vanaf 1 augustus 2017:

Mevrouw M. Veendrick Gemeenten in basisteam Dommelstroom 

Mevrouw J. van Dooren Gemeenten in basisteam Peelland

Mevrouw E. Smeets Gemeenten in basisteam De Kempen

Mevrouw L. Neggers Gemeente Eindhoven

PGA:

Mevrouw M. Veendrick Contacten met alle partners in het Groot PGA-overleg.
Contacten met individuele casusregisseurs vanuit alle ketenpartners. 

6.2 Netwerkbijeenkomsten 2017

Ruim zeventig professionals uit zorg en veiligheid meldden zich op 18 april 2017 voor de netwerkbijeenkomst. 

Zij werden allereerst bijgepraat over de ZSM-aanpak van veelvoorkomende criminaliteit door Wendy van Berkel 

(Reclassering Nederland) en Corine Potter (Openbaar Ministerie). Vervolgens luisterde iedereen aandachtig naar ‘aanjager, 

vraagbaak en programmanager’ Jeroen Koffijberg over het regionale programma ‘Verward….. en dan?’.

Op maandag 25 september 2017 stond de netwerkbijeenkomst in het teken van (de samenwerking met) Veilig Thuis. 

Na de netwerklunch luisterde de volle zaal naar het impactvolle verhaal van twee ervaringsdeskundigen. Met meer dan 

tachtig professionals van onder meer de regiogemeenten, politie, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, GGZ en 

drie wethouders was ook deze bijeenkomst prima bezocht.
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6.3 AVE en AVE Inspiratiesessies 2017

Het AVE-model staat voor Aanpak Voorkoming Escalatie. 

AVE wordt door de VNG als escalatiemodel erkend en biedt een overzichtelijke structuur om lokaal afspraken te maken 

over wie wanneer regie heeft om escalatie van de problematiek te voorkomen. 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost adviseert gemeenten om het AVE model in te richten om escalatie ter 

voorkoming escalatie goed te regelen en tijdig de verbinding tussen Zorg en Veiligheid te realiseren.

De gemeenten van de basisteams Dommelstroom en Peelland hebben in 2017 gebruik gemaakt van ons aanbod om een 

inspiratiesessie AVE te volgen.

In februari 2017 is AVE gepresenteerd aan de leden van het Algemeen Bestuur en Regiegroep Zorg- en Veiligheidshuis 

Brabant Zuidoost.
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7. Communicatie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost communiceert actief met gemeenten en ketenpartners voor kennisdeling, 

verbinding en relatiemanagement. De (communicatie)middelen in 2017:

• Zes digitale nieuwsbrieven voor de 704 abonnees (ultimo 2017). Gemiddeld wordt elke nieuwsbrief door ruim een 

 derde van de ontvangers actief geopend; dat varieert van 34,4 tot 40,6 procent.

• In de aanloop naar de naamswijziging per 1 januari 2018 is eind 2017 het logo aangepast, en de extra domeinnaam 

 van de website www.zvhhbzo.nl geactiveerd.

• Ons actieve LinkedIn-profiel telt momenteel 846 connecties, een verdubbeling ten opzichte van 2016. Artikelen en 

 posts op dit sociale medium worden door ruim 930 contacten gevolgd.

• In 2017 zijn een best practice (geanonimiseerde casus met belichting onze rol) en een interview met een 

 netwerkpartner over de lokale aanpak van jihadisme gepubliceerd op de website en in nieuwsbrieven. 
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