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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Casusgerichte aanpak: scenario’s regionale casusoverleggen 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Sander Egas en Rosalinda Jonkvorst 

Eenheid Sturing 

E-mail s.egas@regiogv.nl / r.jonkvorst@regiogv.nl 

Kenmerk 18.0009896 

Datum 8 november 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Een scenario kiezen voor wat betreft de organisatie van de regionale 
casusoverleggen per 2019 en in de toekomst. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 

09-10-18 Ambtelijk overleg sociaal 
domein  

Bespreken Voorkeur voor scenario 2 

30-10-18 Partneroverleg ZVH Bespreken Voorkeur voor scenario 1 

08-11-18 Directieoverleg Adviseren In de eerste instantie heeft de 
meerderheid de voorkeur voor 
scenario 2. Maar het directieoverleg 
realiseert zich dat scenario 2 geen 
haalbare kaart lijkt. Daarom voor nu 
inzetten op scenario 1 en de bredere 
samenwerking binnen het zorg en 
veiligheidshuis de komende jaren op 
de agenda houden.  
 
Verder moet er een voorstel worden 
uitgewerkt over een efficiënte 
bestuurlijke aansturing van het zorg 
en veiligheidshuis/de 
vertegenwoordiging in de stuurgroep 
zorg en veiligheidshuis.   

29-11-18 Portefeuillehoudersoverleg Adviseren Volgt. 

14-12-18 Stuurgroep ZVH Vaststellen Volgt. 

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

Vanuit het project Regionale casusgerichte aanpak is een voorstel gedaan om alle regionale 
casusoverleggen onder te brengen bij het Zorg en Veiligheidshuis. Naar aanleiding van de 
bespreking van dit voorstel en aanverwante punten in de stuurgroep van het Zorg en Veiligheidshuis 
zijn 2 scenario’s naast elkaar gezet, met als oogmerk in het Portefeuillehoudersoverleg een voorkeur 
te bepalen vanuit de gemeenten en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de stuurgroep Zorg 
en Veiligheidshuis op 14 december a.s.   
  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Scenario’s regionale casusoverleggen 
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VOORSTEL 

Algemeen 

Onderwerp Casusgerichte aanpak: scenario’s regionale casusgerichte overleggen 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Sander Egas 
Eenheid Sturing 
E-mail s.egas@regiogv.nl 
Kenmerk  
Datum 30 oktober 2018 

 

Inleiding 

Het doel van de casusgerichte aanpak is het realiseren van een effectieve en efficiënte samenwerking 
tussen betrokken partijen rondom complexe casuïstiek. In dit deze memo worden twee scenario’s 
geschetst voor de organisatie van de regionale casusoverleggen, waarbij de aansluiting op de lokale 
werkwijzen rondom deze casuïstiek uitgangspunt is. Gestreefd is daarbij naar eenduidigheid, 
overzichtelijkheid en efficiency. 
 
Met de scenario’s in deze memo organiseren we voor de gehele regio Gooi en Vechtstreek expertise 
en beschikbaarheid voor (vastgelopen) structurele casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. De 
insteek is casuïstiek zoveel mogelijk lokaal op te pakken en af te wikkelen en waar de problematiek 
complex wordt snel en eenvoudig te kunnen opschalen. In het casusoverleg wordt, in aanwezigheid 
van directbetrokkenen en relevante experts, een Plan van Aanpak opgesteld met het oogmerk te 
komen tot een doorbraak in de casus en duurzame verbetering. 
 
Op dit moment bestaan er diverse overleggen voor complexe casuïstiek waarbij diverse experts 
samen met directbetrokkenen aan tafel zitten. Het is voor gemeenten vaak niet helder waar zij terecht 
kunnen met welk type casuïstiek. Sommige casussen worden daardoor niet of niet op tijd ingebracht, 
andere worden op meerdere plaatsen besproken. Ook de werkwijze en de gehanteerde begrippen zijn 
niet altijd gelijk. Ook voor de diverse experts, die vaak bij meerdere overleggen betrokken zijn, is deze 
situatie niet optimaal. 
 
Het DO wordt gevraagd te adviseren aan het PFHO over welk scenario de voorkeur heeft. In het PFHO 
zal positie worden bepaald ten behoeve van de inbreng in de stuurgroep ZVH, waarin een besluit zal 
worden genomen. Daarbij geldt dat alleen voor scenario 2 kan worden gekozen, wanneer de 
gemeenten hierom verzoeken. Indien dit niet gebeurt, wordt automatisch scenario 1 van kracht. 

Huidige situatie 

Er bestaan diverse regionale overleggen waarin vastgelopen casussen worden besproken. Het gaat 
enerzijds om casusoverleggen met directbetrokkenen en experts waarin Plannen van Aanpak worden 
opgesteld en anderzijds om afstemmingsoverleggen waarin verschillende betrokken partijen lopende 
of nieuwe casuïstiek met elkaar bespreken. Voor de volledigheid en het overzicht worden alle 
overleggen genoemd. De voorstellen in dit rapport hebben alleen betrekking op de casusoverleggen. 
 
Afstemmingsoverleggen 

 Afstemmingsoverleg Veilig Thuis, politie en OM 
In het afstemmingsoverleg tussen Veilig Thuis, politie en OM wordt casuïstiek besproken 
waarbij: (1) het gaat om acuut gevaar of structurele ernstige onveiligheid, of (2) waarbij sprake 
is van ernstig geweld waarbij vanwege de ernst van het feit, vermoeden strafbaar feit of de 
onveiligheid van betrokkenen politiebetrokkenheid wenselijk is, of (3) de inschatting van politie 
of Veilig Thuis is dat afstemming grotere kans biedt op het creëren van veiligheid. Tijdens het 
overleg wordt overwogen of een casus aangemeld wordt in het Zorg en Veiligheidshuis. 

 
 MO/ verwarde personen overleg 



Pagina 2 van 4 

In het tweewekelijkse MO/verwarde personen overleg wordt de voortgang van integrale 
ondersteuning van mensen in de maatschappelijke opvang (MO) besproken evenals mensen 
die niet (meer) in de opvang wonen en waarover signalen binnenkomen bij het sociaal plein of 
partijen in de hulpverlening. 

 
 ZSM 

Veelvoorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken staat 
centraal in de ZSM-werkwijze. Het OM werkt op een ZSM-locatie samen met ketenpartners, 
politie, reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK). 
 

 Keek op de week overleg 
Binnen het Zorg en Veiligheidshuis vinden Casus op Maat-overleggen plaats en een 
tweewekelijks Keek op de Week-overleg (inloopmoment voor integraal overleg in lopende 
waarin in verband met hectiek of urgentie noodhulp verleend moet worden en een 
mogelijkheid om met het – strafrechtelijke – netwerk te sparren). 
 

Casusoverleggen 
 Zorg en Veiligheidshuis: Top X-overleg 

In het Zorg en Veiligheidshuis wordt Top X casuïstiek besproken. De doelgroep zijn bestaande 
overtreders van de wet (ernstige overlast/criminaliteit) en individuen of groepen met een groot 
risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlast gevend gedrag. Het ZVH zit het 
overleg voor en draagt zorg voor de voorbereiding en het secretariaat. 
 

 Overleg Veilig Verder 
In het Overleg Veilig Verder wordt casuïstiek besproken waarbij in een vrijwillig kader niet 
verder wordt gekomen met een casus en de verzoeker zich afvraagt of een onderzoek door de 
Raad voor de kinderbescherming, de inzet van een drangaanpak, een combinatie van beiden of 
een andere drang- en dwangmogelijkheid noodzakelijk is om de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van jeugdige(n) te borgen. Het gaat om de doelgroep min 9 maanden tot 
18 jaar. Het voorzitterschap wordt uitgevoerd vanuit Veilig Thuis, onder verantwoordelijkheid 
van de Regio Gooi en Vechtstreek. 
 

 Expertteam jeugd  
Gemeenten zijn opgeroepen om voor het einde van 2017 een (boven)regionaal expertteam in 
te richten dat zich bezighoudt met het bieden van passende hulp voor complexe zorgvragen 
en jeugdigen. Dit expertteam jeugd is binnen de Regio Gooi en Vechtstreek ingericht en het 
Consultatie en Advies team verzorgt hierbij het voorzitterschap en het secretariaat.  
 

 MDA++ overleg (nieuw) 
Beoogd wordt dat per begin 2019 het MDA++ overleg van start gaat, in het kader van de pilot 
MDA++. Het gaat om een casusoverleg voor complexe casussen op het gebied van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Voorstel is dat dit overleg plaats gaat vinden binnen het Zorg 
en Veiligheidshuis 

 
Tenslotte vermelden wij het expertteam in Hilversum voor multiprobleem huishoudens (MPH) voor 
vastgelopen casuïstiek. Diverse zorginstellingen, de politie, woningcorporaties en het Sociaal Plein van 
de gemeente Hilversum werken samen binnen MPH. De domeinen zorg, veiligheid en wonen worden 
zo bij elkaar gebracht. Het expertteam adviseert de gemeentelijke regisseurs over het benodigde 
maatwerk voor bepaalde multiprobleem huishoudens. Het expertteam werkt in een vaste 
samenstelling, waarbij er in aanvulling een specialist kan worden ingevlogen en geeft een bindend 
advies.  
 

Toekomstige situatie 

Alle complexe casuïstiek wordt ook in de toekomst zoveel als mogelijk lokaal afgehandeld. Om tot een 
dekkend aanbod van regionale casusoverleggen voor complexe en vastgelopen casuïstiek te komen 
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wordt voorgesteld om een casusoverleg toe te voegen voor personen met verward gedrag zonder 
strafrechtcomponent. In beide scenario’s die hieronder worden gepresenteerd wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de overleggen voor casuïstiek met een strafrechtcomponent en casuïstiek zonder 
strafrechtcomponent.  
 

Scenario 1 

Scenario 1 houdt in dat alle regionale casusoverleggen waar sprake is van een strafrechtcomponent 
onder het Zorg en Veiligheidshuis onder te brengen en de regionale casusoverleggen zonder 
strafrechtcomponent onder de Regio Gooi & Vechtstreek.  
 
De volgende overleggen zullen komen te vallen onder het Zorg en Veiligheidshuis: 

- Huidige scope Zorg en Veiligheidshuis (Top X-overleg) 

- Casuïstiek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld (Nieuw overleg, pilot 
MDA++) 

 
De volgende overleggen zullen komen te vallen onder de Regio Gooi & Vechtstreek: 

- Casuïstiek jeugd (expertteam Jeugd) 

- Casuïstiek personen met verward gedrag zonder strafrechtcomponent (Nieuw overleg) 

- Casuïstiek Veilig Verder (Overleg Veilig Verder) 
 
Er wordt per 1 januari 2019 in het kader van de voorgestelde pilot MDA++ voor casuïstiek huiselijk 
geweld, kindermishandeling en seksueel geweld een nieuw casusoverleg opgestart binnen het Zorg en 
veiligheidshuis. Naast het bestaande Top X-overleg binnen het Zorg en veiligheidshuis waarin ook 
verwarde personen met een strafrechtcomponent kunnen worden ingebracht wordt per 1 januari 2019 
een overleg gestart voor verwarde personen zonder strafrechtcomponent bij de Regio Gooi & 
Vechtstreek.  
 
De wijze waarop de bestaande overleggen (Top X-overleg, Overleg Veilig Verder en expertteam Jeugd) 
zijn vormgegeven wijzigt vooralsnog niet. Wel zal in een ontwikkeltraject onder regie van de Regio 
Gooi & Vechtstreek vanaf 2019 met betrokken partijen worden onderzocht wat de diverse overleggen 
die bij de Regio zijn gepositioneerd van elkaar kunnen leren of overnemen en in hoeverre er tot een 
uniforme werkwijze met uniforme definities kan worden gekomen. Daarbij zullen t.z.t. ook de 
resultaten uit de pilot MDA++ worden meegenomen. Tevens wordt onderzocht hoe de aanmelding op 
een zo eenduidig mogelijke manier kan worden gestroomlijnd. 

Scenario 2 

In dit scenario worden alle casusoverleggen ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis. De 
overleggen met strafrechtcomponent (Top X en MDA++) vallen onder aansturing van de stuurgroep 
van het Zorg en Veiligheidshuis, de overleggen zonder strafrechtcomponent (Expertteam Jeugd, 
Overleg Veilig Verder en Overleg verwarde personen zonder strafrechtcomponent) wordt in opdracht 
van de Regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd, die de facilitering van deze overleggen inkoopt bij het 
Zorg en Veiligheidshuis. 
 
De volgende overleggen zullen komen te vallen onder het Zorg en Veiligheidshuis, aansturing 
stuurgroep: 

- Huidige scope Zorg en Veiligheidshuis (Top X-overleg) 

- Casuïstiek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld (Nieuw overleg, pilot 
MDA++) 

 
De volgende overleggen zullen komen te vallen onder het Zorg en Veiligheidshuis, in opdracht van de 
Regio: 

- Casuïstiek jeugd (expertteam Jeugd) 

- Casuïstiek personen met verward gedrag zonder strafrechtcomponent (Nieuw overleg) 

- Casuïstiek Veilig Verder (Overleg Veilig Verder) 
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Het voordeel van scenario 2 is dat alle regionale casusoverleggen onder 1 dak plaats vinden. Er kan 
een front office worden ingericht, van waaruit er zorg wordt gedragen dat een casus in het juiste 
overleg wordt geagendeerd en onnodige vertraging wordt voorkomen. Gemeentelijke consulenten en 
andere partners kunnen bij complexe en vastgelopen casuïstiek waarbij een doorbraak gewenst is 
naar 1 loket. Doordat alle overleggen onder 1 aansturing vallen is het gemakkelijker om van elkaar te 
leren en waar nuttig en wenselijk te komen tot meer uniformering in terminologie en procesgang. Ook 
kan gemakkelijker informatievoorziening in het kader van evaluatie, beleidsontwikkeling en bijsturing 
van de inkoop door de Regio plaats vinden vanuit het geheel van de regionale casusoverleggen. 
 

Kenmerken van de scenario’s 

 
 Scenario 1 Scenario 2 
Aansturing overleggen zonder 
strafrechtcomponent 

Regio Gooi & Vechtstreek Zorg en Veiligheidshuis 

Financiering overleggen zonder 
strafrechtcomponent 

Regio Gooi & Vechtstreek  Regio Gooi & Vechtstreek  

Opdracht Regio aan ZVH Nee Ja 
1 centraal aanmeldpunt voor op 
te schalen complexe 
casuïstiek? 

Nee Ja 

Afstemming tussen diverse 
overleggen / integraal werken 

+/- + 

Verbreding identiteit ZVH met 
casuïstiek zonder strafrecht 

Nee Ja 

 
 


