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SAMENVATTING
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van de partners over het
Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.
In mei 2017 hebben 630 partners van het veiligheidshuis NHN een uitnodiging ontvangen om een
vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 314 partners de vragenlijst ingevuld; 262 partners aan tafel en
45 leidinggevende, 7 personen hebben hun functie niet ingevuld.
In de vragenlijst kwamen de volgende onderwerpen aan bod: bekendheid en contact met het
Veiligheidshuis, kenmerken en doelstellingen van het Veiligheidshuis, beoordeling van verschillende
overleggen en informatie verstrekking.
Conclusies:

Veiligheidshuis scoort ruime voldoende.

Kenmerken waaraan Veiligheidshuis wilt voldoen worden erkent.

De doelstellingen worden behaald: Versterken van de integrale samenwerking tussen
partners scoort het hoogst. Signaleren van trends en inspelen op nieuwe
ontwikkelingen het laagst. Deze doelstelling wordt echter ook als minst belangrijk
gevonden.
Aanbevelingen:
De volgende punten kwamen naar voren waarop voor het Veiligheidshuis winst te behalen is:

Casuseigenaarschap: Het is niet voor alle partners altijd even duidelijk wie de casuseigenaar is
en wie de regie voert. Ook zou er meer inzicht mogen komen in de rollen; wie doet wat.

Communicatie: Het Veiligheidshuis mag zichtbaarder en transparanter zijn volgens sommige
partners en leidinggevenden. Ook is er bij sommige partners behoefte om beter op de hoogte
gehouden te worden van ontwikkelingen in een casus.

Daadkracht: Het veiligheidshuis mag volgens de partners en leidinggevenden daadkrachtiger
optreden in overleggen en niet te afwachtend zijn. Ze mogen meer aansturen op actie punten
en fungeren als stok achter de deur.

Afspraken: Er is behoefte aan iemand die partners aanspreekt op het nakomen van afspraken
en de terugkoppeling van de gemaakte afspraken en het eventuele behaalde doel.

Inleiding
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Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten,
waarin zij, onder eenduidige regie, komen tot een keten overstijgende aanpak van complexe
problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Wanneer reguliere inzet van
partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kan een beroep worden gedaan op het
netwerksamenwerkingsverband, het Veiligheidshuis.
De doelstelling van de samenwerking met het Veiligheidshuis is het bijdragen aan veiligheid en
veiligheidsbeleving als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en
verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe
problemen, door middel van een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
Het concrete resultaat van de samenwerking is een integrale probleemanalyse met een persoons-,
systeem- of gebiedsgerichte plan van aanpak, met concrete afspraken over de verschillende
interventies, inzet van partners en eventuele vervolgstappen en monitoring. Het Veiligheidshuis
heeft ook een adviserende functie. De samenwerkende partners adviseren bestuurders en
sleutelpartners over lokale problematiek.
Het veiligheidshuis heeft Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord gevraagd om een
tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de ketenpartners/de gesprekspartners die met het
Veiligheidshuis om tafel zitten en de managers/leidinggevenden van die organisaties.

Doel
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De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de tevredenheid en verwachtingen van
ketenpartners met betrekking tot de samenwerking met het Veiligheidshuis. Aan de hand van het
onderzoek wordt gekeken welke verbeterpunten er zijn. In overleg met het Onderzoeksbureau
bepaalt het Veiligheidshuis welke factoren van belang zijn voor de tevredenheid van de partners,
welke thema’s daar mee samenhangen, waar het Veiligheidshuis belang aan hecht en waar het Veiligheidshuis invloed op heeft.

Onderzoeksopzet
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De vragenlijst is opgesteld door het Veiligheidshuis met advies van het Onderzoeksbureau en
verstuurd met het online enquêteerprogramma Survey Monkey. De vragenlijsten voor de partners
en de leidinggevenden verschilden op een aantal punten van elkaar. Niet alle vragen voor de
leidinggevende waren relevant voor de partners en andersom. Het invullen van de vragenlijst
mocht maximaal 10 minuten duren en bevatte zowel gesloten als open vragen.
De dataverzameling heeft in totaal drie weken geduurd. Er is tweemaal een herinnering verstuurd.
Aangezien het leek of de uitnodiging bij sommige van de genodigden door het spamfilter werd
tegengehouden is er ook nog een mail verstuurd met een link waarmee de vragenlijst geopend kon
worden.
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4.1

Resultaten leidinggevenden

Deelnemers leidinggevenden

Aan het tevredenheidsonderzoek hebben 45 leidinggevende meegedaan. De organisaties waarvoor
zij werken zijn verdeeld in verschillende clusters: gemeenten, politie, straf, zorg en overig. Het
grootste aandeel is voor het cluster zorg (n=21, 47%) gevolgd door politie (n=7, 16%), gemeenten
(n=6, 13%) en straf (n=5, 11%. Een deel valt in het cluster overig (n=6, 13%).
Figuur 1: Clusters leidinggevenden
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4.2

Bekendheid met het Veiligheidshuis

Bijna driekwart (72%) van de leidinggevenden geeft aan goed op de hoogte te zijn van wat het
Veiligheidshuis doet en waar zij voor staat. De overige 28% is hiervan globaal op de hoogte.
73% (n=29) van de leidinggevenden geeft aan dat het contact van hun medewerkers met het
Veiligheidshuis voor de organisatie aantoonbare meerwaarde heeft, voor 27% (n=11) heeft het
contact een beperkte meerwaarde.

Figuur 2: Leidinggevende op de hoogte van wat
het Veiligheidshuis doet

Figuur 3: Meerwaarde contact Veiligheidshuis
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4.3

Doelstellingen van het Veiligheidshuis

Versterken van de integrale samenwerking tussen partners
Het Veiligheidshuis voldoet volgens 75% van de leidinggevenden in belangrijke mate aan de doelstelling van het versterken van de integrale samenwerking tussen partners. Volgens 10% voldoet zij
hierin helemaal en 15% is hierin neutraal. Voor de meerderheid van de leidinggeveneden (71%) is
het versterken van de samenwerking tussen partners heel belangrijk, 27% vindt dit belangrijk en 2
% geeft aan ‘neutraal’.
Eenduidige regierol op complexe casuïstiek
Iets meer dan de helft (53%) van de leidinggevende is van mening dat het Veiligheidshuis in belangrijke mate voldoet aan de doelstelling een eenduidige regierol te hebben op complexe casuïstiek.
28% is hierin neutraal, 18% vindt dat het Veiligheidshuis hierin helemaal voldoet en 3% geeft aan
niet helemaal.
Ruim tweederde (68%) geeft aan deze regierol heel belangrijk te vinden.
Bieden van een platformfunctie aan de partners
45% geeft aan dat het Veiligheidshuis in belangrijke mate een platformfunctie heeft voor de partners aan tafel. 23% geeft aan helemaal en eveneens 23% is hierin neutraal. 10% geeft aan niet helemaal.
Iets meer dan de helft van de leidinggevenden, 51%, vindt de platformfunctie belangrijk, 29% heel
belangrijk, 10% neutraal en 10% minder belangrijk.
Signaleren van trends en inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Volgens 45% van de leidinggevende voldoet het Veiligheidshuis aan het signaleren en inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. 43% is hierin neutraal, 10% vindt niet helemaal en 3% geeft aan helemaal.
De meerderheid van de leidinggevenden (42%) vindt dit belangrijk en 32% vindt dit heel belangrijk.
Bijna een kwart van de leidinggevenden is hierin neutraal en 2% vindt het minder belangrijk.
Inhoudelijke bijdrage in casus overleggen om te komen tot een duidelijk en haalbaar doel voor elke
cliënt
De meerderheid (53%) vindt dat het Veiligheidshuis hierin in belangrijke mate in voldoet. 18% geeft
aan dat het Veiligheidshuis hier helemaal in voldoet, 23% is neutraal en 8% geen aan niet helemaal.
59% vindt dit een heel belangrijke doelstelling, 37% vindt het belangrijk, 2% neutraal en eveneens
2% vindt het helemaal niet belangrijk.
Tabel 1: Doelstellingen beoordeeld door leidinggevenden

Doelstelling
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Veiligheidshuis
voldoet hierin

Vindt dit heel
belangrijk

Versterken van de integrale samenwerking tussen partners

85%

71%

Eenduidige regierol op complexe casuïstiek

71%

68%

Bieden van een platformfunctie aan de partners

68%

29%

Signaleren van trends en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

48%

32%

Inhoudelijke bijdrage in casus overleggen om te komen tot
een duidelijk en haalbaar doel voor elke cliënt

71%

59%
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Informeren van leidinggevenden
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Aan de leidinggevenden is gevraagd op welke manier zij willen worden geïnformeerd over de
toekomstige ontwikkelingen van het Veiligheidshuis. De antwoorden hierop zijn divers: 16
leidinggevenden willen worden geïnformeerd via de mail, 9 willen op de hoogte gehouden worden
via een nieuwsbrief, 8 hebben behoefte aan een kennisbijeenkomst, 7 prefereren persoonlijk
contact en 3 geven aan via sociale media en een combinatie van kanalen (nieuwsbrief, mail en zo
nodig persoonlijk contact).
Figuur 4: Informeren van de leidinggevenden
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4.5

Tevredenheid over het Veiligheidshuis

De leidinggevenden geven het Veiligheidshuis als overall-cijfer gemiddeld een 7,4 met als laagste
cijfer een 5 en als hoogste cijfer een 9. Twee leidinggevende gaven aan het Veiligheidshuis niet met
een cijfer te kunnen beoordelen.

Figuur 5: Tevredenheid over het Veiligheidshuis
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4.6
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Tips van leidinggevenden



“Het is goed om ons er continue bewust van te zijn dat we burgers/cliënten ook moeten
meenemen in wat we bespreken en met welk doel.”



“Wat meer eenduidigheid in het gehele werkgebied van Noord-Holland. Aandacht voor de hoeveelheid werk, voegen we wel overal voldoende waarde toe.“



“Een succes verhaal breed delen waardoor er nog meer draagvlak komt voor het VHH.“



“Denk vanuit rollen en verantwoordelijkheden, casusregie versterken, management van de betrokken organisaties betrekken (actief).“



“Er mag meer bekendheid aan gegeven worden. Het is nog te anoniem.“



“Goed in contact blijven met alle instanties. Wij hebben nu als school ingeroepen die stond
vooralsnog niet op het eerste lijstje!“



“Bij de buitenwacht leeft soms het beeld van een vrijblijvend praten over een casus, zonder dat
dit leidt tot concrete actie waarop ketenpartners ook worden aangesproken. Gebrek aan doorzettingsmacht wordt in dit verband wel genoemd als oorzaak. Mijn tip is duidelijk maken dat van
vrijblijvendheid geen sprake is en dat wel degelijk geëscaleerd kan worden en hoe dit gebeurt.“



“Voor mij is van belang dat het Veiligheidshuis denkt en handelt vanuit het belang van de cliënt.
Ik heb het beeld/gevoel dat veel tijd verloren gaat in het discussies tussen partijen over wie doet
wat dat, en dat de casusregisseur beter in positie kan komen daarbij.”



“Wat mij betreft kan het Veiligheidshuis zich veel meer profileren. Dit gaat echter niet lukken
'vanachter een bureau'. Ik denk dat het Veiligheidshuis veel meer naar scholen toe moet, naar
ketenpartners toe moet. Pas wanneer de functie van het Veiligheidshuis breder bekend wordt,
kunnen complexe casussen besproken worden. Nu worden veel casussen niet ingebracht. Daarnaast is het Veiligheidshuis niet goed in staat om ketenpartners te 'dwingen' deel te nemen aan
overleggen. Ketenpartners die iets zouden kunnen betekenen in een casus, hebben daardoor de
mogelijkheid om lang 'buiten beeld' te blijven, waardoor kennis, zorg mist.“



“Zoals gezegd geen fysieke deelname aan Veiligheidshuis, wel veel contact met mensen die daar
wel aan deelnemen, wat een positief effect heeft op Detentie en Re-integratie plus afstemming
van plannen m.b.t. justitiabelen.”



“Ik hoor van mijn collega's overwegend positieve geluiden over de samenwerking met het Veiligheidshuis. Wel kan er naar mijn mening meer tijd en diepgaander aandacht worden gegeven aan
afstemming over wie doet wat vanuit welke verantwoordelijkheid. Eenduidige en voelbare casusregie gaat daarbij is daarvoor nodig. Dit kan steviger worden neergezet en uitgevoerd.”



“Makkelijk toegankelijk en goed mee te schakelen .”



“Onze werkers constateren dat zij met name een hoop brengen maar weinig kunnen halen.”



“Er kan meer uitgehaald worden: Veiligheidshuis is 'afwachtend', i.p.v. 'aanjagend'.“



“We worden wel eens vergeten om uitgenodigd te worden als gebiedsteam.“
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Resultaten partners aan tafel
5.1
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Deelnemers partners aan tafel

Aan het tevredenheidsonderzoek hebben 262 partners aan tafel meegedaan. De organisaties
waarvoor zij werken zijn verdeeld in clusters: gemeenten, politie, straf, zorg en overig. Het grootste aandeel is voor het cluster zorg (n=87, 33%) gevolgd door politie (n=60, 23%), gemeente (n=60,
23%) en straf (n=39,15%). Een klein deel valt in het cluster overig (n=16, 6%).
Figuur 6: Deelnemers partners aan tafel
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Contact met het Veiligheidshuis

Iets meer dan een derde (35%) van de partners heeft incidenteel contact met het Veiligheidshuis,
32% heeft gemiddeld 1 keer per maand contact, 18% heeft gemiddeld 1 keer per week contact en
16% vaker dan 1 keer per week.
Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie. Aan de partners is gevraagd in hoeverre zij van
mening zijn dat het Veiligheidshuis bijdraagt aan het bevorderen van de ketensamenwerking. De
meerderheid (62%) is van mening dat het Veiligheidshuis veel bijdraagt, 20% is hierin neutraal,
15% geeft aan heel veel en 3% geeft aan (heel) weinig.
Partners die (heel) weinig hebben ingevuld hebben incidenteel contact met het Veiligheidshuis.
Als opmerking geven zij:
“Ik vind dat ze te weinig zichtbaar zijn naar de netwerkpartners toe.” “Ik zou graag zien dat zij meer
bijdraagt in de ketensamenwerking. Jaren geleden waren er bijv. maandelijks casuïstiek overleggen waarbij
ketenpartners aanwezig waren. Dit maakt het samenwerken laagdrempelig. Nu is de samenwerking
incidenteel of voornamelijk alleen op de locatie van het veiligheidshuis (bijv. in combinatie met jeugdengezinsbeschermers of veilig thuis).”
Figuur 7: Frequentie contact partner aan tafel met Veiligheidshuis

Figuur 8: Veiligheidshuis bevordert de ketensamenwerking
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5.3

Kenmerken van het Veiligheidshuis

Van een aantal kenmerken van het Veiligheidshuis is aan de partners gevraagd een cijfer toe te kennen (van 1 tot 10) dat weergeeft in hoeverre zij het kenmerk bij het Veiligheidshuis vinden passen.
Waar 1 betekent: dit past helemaal niet en 10 dit past helemaal.
Het kenmerk ‘Samenwerkend’ scoort met gemiddeld een 8,0 het hoogste en het kenmerk
‘Laagdrempelig’ met een 7,2 het laagst.
Tabel 2: Kenmerken van het Veiligheidshuis

Kenmerk

Laagdrempelig

Veiligheidshuis voldoet
hierin
7,2

Voorzitterschap

7,6

Samenwerkend

8,0

Ondersteunend

7,5

Daadkrachtig

7,3

Klantgericht

7,4

Kennis en informatie

7,7

5.4

Kenmerk

Professioneel

Veiligheidshuis voldoet
hierin
7,9

Overleggen

Het Veiligheidshuis organiseert geclusterde complexe casus overleggen. Twee derde van de partners neemt deel aan deze overleggen (64%). Een derde niet (36%). Aan de individuele casus overleggen (ICO’s) doet 89% van de partners mee. 11% neemt geen deel.
Gevraagd is om een cijfer te geven aan verschillende aspecten van deze overleggen waar 1 betekent: dit klopt helemaal niet en 10 dit klopt helemaal. Er is niet zoveel verschil in de beoordeling van
het geclusterde complexe casusoverleg en het individuele casus overleg. Het kenmerk ‘Ik kan voldoende mijn zegje doen tijdens het overleg’ scoort voor beide overleggen het hoogst met een 8,2
gemiddeld. Het kenmer ‘Het is altijd helder wie de casuseigenaar is’ scoort met een 7,1 gemiddeld
het laagst.
Tabel 3: Kenmerken van de GCO en ICO
Cijfer
GCO

Cijfer
ICO

Alle relevante partners zitten aan
tafel
Afspraken worden nagekomen

7,4

7,6

7,2

7,4

Ik kan voldoende mijn zegje doen
tijdens het overleg

8,2

8,2

Kenmerk

5.5

Kenmerk

Er worden afspraken gemaakt t.b.v. plan van aanpak
Het aanmeldingsproces is
helder
Het is altijd helder wie de
casuseigenaar is

Cijfer
CCO

Cijfer
ICO

7,8

7,9

7,2

7,3

7,1

7,1

Doelstellingen van het Veiligheidshuis

Versterken van de integrale samenwerking tussen partners
Het Veiligheidshuis voldoet volgens 59% van de partners in belangrijke mate aan de doelstelling van
het versterken van de integrale samenwerking tussen partners. Volgens 25% voldoet zij hierin helemaal, 13% is hierin neutraal en 3% vindt van (helemaal) niet. Voor de meerderheid van de partners
aan tafel (65%) is het versterken van de samenwerking tussen partners heel belangrijk, 33% vindt
dit belangrijk en 2 % geeft aan ‘neutraal’.
Eenduidige regierol op complexe casuïstiek
Bijna de helft (48%) van de partners is van mening dat het Veiligheidshuis in belangrijke mate voldoet aan de doelstelling een eenduidige regierol te hebben op complexe casuïstiek, 24% vindt dat
het Veiligheidshuis hierin helemaal voldoet, 22% is hierin neutraal en 5% geeft aan niet helemaal.
49% geeft aan deze regierol heel belangrijk te vinden en 45% vindt dit belangrijk. 5% is hierin
neutraal.

Tevredenheidsonderzoek Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

8

Bieden van een platformfunctie aan de partners
53% geeft aan dat het Veiligheidshuis in belangrijke mate een platformfunctie heeft voor de partners aan tafel. 28% geeft aan helemaal en 17% is hierin neutraal. Een klein deel geeft aan dat het
Veiligheidshuis hierin niet voldoet (3%).
Iets meer dan de helft van de partners aan tafel (53%) vindt de platformfunctie belangrijk, 34% heel
belangrijk, 12% neutraal en 2% minder belangrijk.
Signaleren van trends en inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Volgens 34% van de partners aan tafel voldoet het Veiligheidshuis aan het signaleren en inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. 42% is hierin neutraal, 15% vindt helemaal, 7% geeft aan niet helemaal en
2% helemaal niet.
De meerderheid van de partners aan tafel (44%) vindt dit belangrijk en 36% vindt dit heel belangrijk.
17% van de leidinggevenden is hierin neutraal en 3% vindt het minder belangrijk.
Inhoudelijke bijdrage in casus overleggen om te komen tot een duidelijk en haalbaar doel voor elke
cliënt
De meerderheid (56%) vindt dat het Veiligheidshuis hier in belangrijke mate aan voldoet. 24% geeft
aan dat het Veiligheidshuis hier helemaal in voldoet, 15% is neutraal en 5% geeft aan niet helemaal.
47% vindt dit een heel belangrijke doelstelling, eveneens 47% vindt het belangrijk, 5% neutraal en
2% vindt het helemaal niet belangrijk.
Tabel 4: Doelstelling beoordeeld door partners

Doelstelling

Veiligheidshuis
voldoet hierin

Vindt dit heel
belangrijk

Versterken van de integrale samenwerking tussen partners

84%

65%

Eenduidige regierol op complexe casuïstiek

72%

49%

Bieden van een platformfunctie aan de partners

81%

34%

Signaleren van trends en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

49%

36%

Inhoudelijke bijdrage in casus overleggen om te komen tot
een duidelijk en haalbaar doel voor elke cliënt

80%

47%

4.6

Tevredenheid over het Veiligheidshuis

Partners geven het Veiligheidshuis als overall-cijfer gemiddeld een 7,7 met als laagste cijfer een 2 en
als hoogste cijfer een 10. Zes partners aan tafel gaven aan de tevredenheid over het Veiligheidshuis
niet te kunnen beoordelen.
Figuur 9: Tevredenheid over het Veiligheidshuis door partners aan tafel
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4.7

Tips/opmerkingen van partners

Daadkracht











“Meer creativiteit in oplossingen zoeken, goed luisteren naar alle partners, daadkracht van Veiligheidshuis vergroten. Alle casussen zijn bijzonder en vragen om daadkracht en beslissingsbevoegdheid.”
“Er zou iets meer aangestuurd mogen worden op de actiepunten. “
“Er ontbreekt vaak een "stok achter de deur", waardoor niet altijd kan worden doorgepakt als iemand
iedere vorm van hulp weigert. “
“Ik vind dat veiligheidshuis ook niet sympathieke beslissingen moet kunnen nemen rond een casus “
“Voorzitterschap; ligt aan de persoon, de een is meer gestructureerd en daadkrachtiger dan de ander“
“Bij daadkrachtig merk ik wel eens dat er soms de mogelijkheden er gewoon niet zijn. Blijven we toch
vast zitten in procedure's “
“In mijn ogen moeten de overleggen nog tot meer daadkracht komen en meer actiegericht zijn waar
een belangrijke rol is weggelegd voor de ketenpartners “
“Kunnen draadkrachtig zijn, soms worden afspraken niet nagekomen of lijkt het alsof men zich beter
voelt dan de andere partij. “
“Ik mis soms daadkracht, mogelijkheid andere paden te betreden waardoor de klantgerichtheid groter wordt en meer resultaat. “

Afspraken











“Ik mis nog een stuk ná de overleggen, waardoor de verbinding wegvalt en niet bekend is of de afspraken die gemaakt zijn na worden/zijn gekomen.”
“Planmatiger gaan werken. PVA opstellen per casus met duidelijke afspraken SMART.”
“Zorg dat gemaakte afspraken door iedereen na gekomen worden. Nu is er vaak geen regiehouder op
casussen die partners aanspreekt als zij gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Er is wel een
ICO, er worden wel afspraken gemaakt. Deze worden niet nagekomen en dat is het dan.”
“Er wordt te weinig bijgehouden of betrokken hun afspraken wel nakomen. Vinger aan de pols. Na
een zitting zou het veiligheidshuis na bijv. 2 maanden een evaluatie op kunnen maken of de doelen
gehaald en/of evt. bijgesteld moeten worden. Uiteindelijk is het interessant om te weten of het gestelde doel gehaald is. Een terugkoppeling dus. Als het doel niet is gehaald wat is de reden, kunnen
we een volgende keer mogelijk van leren.”
“Probeer bij verschillende partners toch het nut en meerwaarde tussen de oren te krijgen. Meer convenanten waardoor er openlijker gepraat kan worden.”
“Ik vind het jammer dat jullie bij het plannen van een ICO niet kijken wanneer de belangrijkste partijen aan tafel kunnen komen. Het komt nu wel eens voor dat die er niet zijn terwijl ze wel heel belangrijk zijn. Jullie hebben ook geen lijstje van wie waar en wanneer werkt. Nu worden de afspraken maar
gewoon gepland en jullie aan ervan uit dat wij accepteren. Ook als je aangeef dat iemand anders de
zaak behandeld krijg je zelf nog meerdere uitnodigen. Dus graag meer aandacht voor het plannen van
ICO's of andere overleggen. “
“Verbeterpunt: na elk overleg de notulen rondsturen aan alle aanwezigen waarin duidelijke afspraken
staan wie wat doet. “

Communicatie
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“Beter zichtbaar zijn.“
“Voor mij is het veiligheidshuis geen transparante organisatie. Dat komt omdat het een zijdelingse
netwerkpartner is en niet een directe. Daarmee wordt dit oordeel dus wel gevormd of vervormd.“
“Meer onder de aandacht brengen, bij de collega's.“
“Zichtbaarder communiceren over de trends en ontwikkelingen die door het VH worden gesignaleerd.”
“Nog meer bemoeienis met nazorg voor ex-gedetineerden om recidive te voorkomen. Meer PR wie
wanneer bereikbaar is voor welke vragen/ problematieken.”
“Partners beter op de hoogte houden van ontwikkelingen in een casus.“
“Wellicht wat meer inzicht verschaffen aan de deelnemers over het werk achter de schermen, de rollen verduidelijken en doelstellingen en drijfveren delen. Zal ongetwijfeld veel over te vinden zijn en
dan volstaat wellicht een mooie snelkoppeling, om volledig geïnformeerd te blijven ;-) Keep up the
good work!”
“Nog meer openheid van zaken.“
“Raadpleegsysteem voor aangesloten convenant partners. Wat, waarover en op welke wijze een casus is vastgelegd. Duidelijke regie, verantwoordelijkheden, wie doet wat zichtbaar maken.”
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Zijn goed bereikbaar, denken mee. Mogen soms wat minder vriendelijk zijn naar die partners die hun
taak niet oppakken of afspraken niet nakomen. Dit bevorderd de voortgang.
“Casuseigenaar is niet altijd duidelijk maar reden ligt meer bij vele regels jeugdzorg .“
“Sommige partners zien niet de noodzaak om (snel) aan te sluiten bij een overleg en daardoor ontbreken er nog wel eens sleutelfiguren. Wat ik ook bemerk is dat soms niet duidelijk is wie de casuseigenaar is en welke rol/verantwoordelijkheden deze exact heeft. “
“Bijna altijd is er sprake van goede wil bij de complexe casussen. Ik bespeur wel regelmatig een gebrek
aan overzicht m.b.t. de casussen. Om tot een goed plan van aanpak te komen is het nodig om een goede duiding van de casus te hebben. Casussen m.b.t. stalking zijn hier een voorbeeld van. Bij langdurige
stalking is er zelden goed overzicht van alle incidenten (een tijdlijn) en daardoor geen goede duiding
mogelijk wat er precies aan de hand is. “
“De partners zijn niet altijd op de hoogte van het feit dat het veiligheidshuis de regie voert en niet de
casus eigenaar is. “
“Niet alle voorzitters van het veiligheidshuis zitten op hetzelfde niveau. “

Privacy






“Zorgvuldiger kijken naar complexen zaken overleg. soms wordt een zaak besproken waarin drie kwart
van de betrokken bij het overleg niet betrokken is bij de zaak. Ik kader van privacy vind ik dit persoonlijk niet kunnen, ondanks ik weet dat er een privacy convenant is getekend. iemand hoeft pas meer te
weten over de inhoud als hij betrokken is of mogelijk iets kan betekenen.”
“Werken aan eenduidigheid over privacy met het vrijwillig kader binnen gemeenten dat laagdrempelig
wil blijven voor bewoners. Daar waar kan met de bewoner praten i.p.v. over de bewoner.”
“Onderzoek naar de mogelijkheden om privacy / protocol in enige mate te herkaderen. Bijvoorbeeld
de samenwerking tussen Veilig Thuis en Reclassering.”
“Privacy blijft onderwerp van gesprek en aandachtspunt. “

Samenwerking












“Betere samenwerking. Partners niet het gevoel geven dat zij niet weten waar ze over praten of dat
jullie de baas zijn. Denigrerend in gedrag naar partners is geen basis voor samenwerking.”
“Bij moeilijke casuïstiek partners met mandaat uitnodigen. Partners in gezamenlijk overleg op de verantwoording wijzen hoe verder.”
“Het terugdringen van bureaucratie zou een aandachtspunt kunnen zijn. Elke discipline heeft zijn eigen
regelgeving en hoe kunnen we die zo goed mogelijk toepassen en afstemmen op elkaar ten gunste van
het herstelproces van de cliënt i.p.v. handhaven en uitvoeren in belang van de organisatie.”
“Vraag je af wat het doel van een overleg is. En wanneer moet je de regie afgeven aan de instantie die
vanuit een gedwongen kader aanwezig is. Nu lijkt het er soms op dat veiligheidshuis iemand wil controleren door nog een keer bij elkaar te komen.”
“Misschien kijken welke samenwerking we meer met elkaar kunnen vinden. Maar misschien hebben
andere koplopers meer casussen met jullie en zien dat dan mogelijk anders.”
“Naar mijn idee moet er echt samen worden gewerkt als mensen om vervolgens een gezamenlijk doel
te creëren. “
“Door drukte wordt bijv reclassering/rapporteur nog wel eens vergeten (vaak is die nl ttv aanmelding
nog niet bekend. Voor het OM is dit een gemis. “
“Ik krijg het gevoel dat niet altijd de mensen uit het werkveld aanschuiven die misschien ons van meer
informatie kunnen voorzien “
“Ik zou graag zien dat zij meer bijdraagt in de ketensamenwerking. Jaren geleden waren er bijv. maandelijks casuïstiek overleggen waarbij ketenpartners aanwezig waren. Dit maakt het samenwerken laagdrempelig. Nu is de samenwerking incidenteel of voornamelijk alleen op de locatie van het veiligheidshuis (bijv. in combinatie met jeugdengezinsbeschermers of veilig thuis). “

Overig









“Streef naar meer inloopmogelijkheden zodat netwerkpartners elkaar daar 'gewoon' kunnen tegenkomen. Wat dat betreft vond ik de brandweerkazerne meer geschikt als locatie.”
“De diagnose stopt niet bij in bewaring stelling. Inzetten van hulpverlening om te ondersteunen in de
communicatie bij mensen met autisme, 'de verwarde mens', mensen met een verstandelijke beperking. Zal een meerwaarde zijn.”
“Nog 'strenger' zijn, zodat alleen de multiproblem casuïstiek wordt behandeld.”
“Ga zo door :-).”
“Het mag voor mij wel grootschaliger worden.”
“Meer inspelen op decentralisatie/ gemeenten/ wijkteam.”
“Ik heb toch het gevoel dat er nog een beetje drie zijn…”
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“Ik zou graag zien dat er meer gesprekruimtes zijn waar ik ook werk kan voorbereiden. Het is mijn
werkplek 2-3 dagdelen per week en de werkplekken zijn soms wat druk bezet waardoor concentreren
lastig is.”
“ICO is een mooie stap tussen het schakel overleg en de vrijwillige hulpverlening.”
“Prioriteren in deze drukke tijd wordt nu extra belangrijk.”
“Notuleren kan beter Indien mogelijk, cliënt nog vaker zelf betrekken of informeren dat cliënt besproken wordt in het veiligheidshuis en met welke reden.”
“Doorontwikkeling naar een zorg/veiligheidshuis.”
“Maak gebruik ook van niet alleen geregistreerde partners en professionals.”
“Tijdens het CJZ WF kunnen jongeren wat sneller van de agenda af gehaald worden. De lijst is nu vaak
vrij lang met vaak lang dezelfde jongeren. Indien nodig kan de ketenpartner of het VHH zelf altijd
weer verzoeken de jongere te agenderen.”
“Op tijd partners meenemen in een casus - terugkoppeling van casus beter organiseren .“
“ICO mag frequenter en eerder plaatsvinden tijdens detentie.”
“Een uniforme, regionale werkwijze creëren.”
“Per district meer profileren.”
“Nog niet veel met hen te maken gehad. De casus die ik heb gedaan is niet naar tevredenheid.”
“Ik ben heel erg tevreden over het pooierboy overleg Transferium. het pooierboy overleg regulier
dient echt onder de loep genomen te worden. “
“Over het algemeen ben ik zeer tevreden. Het is fijn om met meerdere disciplines om tafel te zitten
en er van doordrongen zijn dat een ieder vanuit zijn expertise mee denkt. Op dit moment zit ik bij een
ICO waar ik niet tevreden ben over het huidige voorzitterschap. Hierdoor komen we niet tot constructieve afspraken. “
“Altijd goed om te weten of jongeren ook bij leerplicht bekend zijn, dan samen optrekken. Nu nog te
weinig ervaring hiermee, kan beter/ vaker. “
“In mijn ogen is het DE plek om snel en efficiënt ketenpartners bij elkaar te krijgen. “
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Conclusies en aanbevelingen
6.1

6

Conclusies

Het Veiligheidshuis scoort een ruimvoldoende, zowel van de leidinggevenden (cijfer 7,4) als van de
partners aan tafel (7,7). De meerderheid van de leidinggevenden ziet in het contact met het Veiligheidshuis een aantoonbare meerwaarde. Bijna twee derde van de partners geeft aan dat het Veiligheidshuis bijdraagt aan het bevorderen van de ketensamenwerking.
De doelstellingen van het Veiligheidshuis worden behaald waarbij de doelstelling ‘versterken van de
integrale samenwerking tussen partners’ het hoogst wordt gescoord en tevens ook het meest belangrijk wordt gevonden. De doelstelling ‘signaleren van trends en inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ scoort het laagst, maar dit wordt ook minder belangrijk gevonden door leidinggevenden en het
minst belangrijk gevonden door de partners. ‘Het bieden van een platformfunctie aan de partners’
wordt het minst belangrijk gevonden door de leidinggevenden.
Volgens de partners voldoet het Veiligheidshuis aan alle kenmerken waar zij voor staat;
‘samenwerkend’ soort met een 8 het hoogst, ‘daadkrachtig’ scoort het laagst met een 7,3.
Wat betreft kenmerken van de verschillende overleggen scoort het feit dat de partners ervaren dat
zij voldoende aan het woord kunnen komen het hoogst met een 8,2. Het laagst scoort ‘altijd helder
wie de casuseigenaar is’ met een 7,1. In de vragenlijst was er voor de partners en leidinggevenden
ook de mogelijkheid om nog tips te geven aan het Veiligheidshuis. Hier kwam onder andere uit naar
voren dat er soms daadkracht wordt gemist, duidelijkheid over gemaakte afspraken en het nakomen daarvan. Ook mag het Veiligheidshuis meer zichtbaar zijn volgens een aantal partners en meer
openheid van zaken geven.

6.2

Aanbevelingen

Naar aanleiding van eerder genoemde resultaten en conclusies kwamen de volgende punten naar
voren waarop voor het Veiligheidshuis winst te behalen is in de toekomst:

Casuseigenaarschap: Het is niet voor alle partners altijd even duidelijk wie de casuseigenaar
is en wie de regie voert. Ook zou er meer inzicht mogen komen in de rollen; wie doet wat.

Communicatie: Het Veiligheidshuis mag zichtbaarder en transparanter zijn volgens sommige
partners en leidinggevenden. Ook is er bij sommige partners behoefte om beter op de hoogte
gehouden te worden van ontwikkelingen in een casus.

Daadkracht: Het veiligheidshuis mag volgens de partners en leidinggevenden daadkrachtiger
optreden in overleggen en niet te afwachtend zijn. Ze mogen meer aansturen op actie punten
en fungeren als stok achter de deur.

Afspraken: Er is behoefte aan iemand die partners aanspreekt op het nakomen van afspraken
en de terugkoppeling van de gemaakte afspraken en het eventuele behaalde doel.
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