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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Zwaarte
problematiek

Geen tot enkelvoudige problemen of
vragen. Problemen worden voorkomen
door preventie en tijdige signalering als
ze zich voordoen. Steun uit eigen
netwerk is groot, gebruik maken van
algemene voorzieningen

Meervoudige problematiek.
Draagkracht en –last van het individu
of gezin raakt (soms) in onbalans.
Inzet gespecialiseerde deskundigen,
steun uit eigen netwerk is soms
tekort. Goede samenwerking tussen
partijen, hulpverlening is op elkaar
afgestemd.

Meervoudige en complexe
problematiek. Draagkracht en –
last van het individu of gezin
raakt in onbalans. Inzet
gespecialiseerde deskundigen,
steun uit eigen netwerk is tekort.
Samenwerking stagneert,
hulpverlening is niet effectief,
situatie dreigt te verslechteren

Complexe problematiek op
meerdere leefgebieden.
Draagkracht en –last van het
individu of gezin ernstig in
onbalans. Samenwerking stagneert,
hulpverlening is niet effectief,
situatie dreigt te verslechteren.
Veiligheidsaspect speelt een rol,
situatie verslechtert, men verliest
grip.

Zeer complexe
domeinoverstijgende
problematiek waarbij
escalatie dreigt.
Draagkracht en –last
ernstig verstoord.
Maatschappelijke onrust
dreigt, veiligheid in gevaar.
Media-aandacht kan gaan
spelen

Operationeel
verantwoordelijken

Diverse organisaties, zoals scholen, psz,
huis- en jeugdartsen, politie,
woningcoöperatie, gemeente
thuiszorgorganisaties, amw enz
ZAT, SOT en eigen overleggen van
betrokken organisaties.

Betrokkenen hulpverleners, nu ook
geïndiceerde zorg betrokken. Sociaal
Team (gemeentelijke consulenten)
meestal betrokken.
Eigen overlegvormen van de
organisaties en onderlinge
afstemming tussen verschillende
betrokkenen

Betrokken hulpverleners, nu ook
geïndiceerde zorg betrokken.
Sociaal Team (gemeentelijke
consulenten) meestal betrokken.
Multidisciplinair overleg (MDO)
of Instellingenoverleg (IO).
Registratie vindt plaats in VIS2

Betrokken
hulpverleners/professionals,
Procesmanager gemeente.

IVZ-er, politie

Driehoeksoverleg,
gemeente (BM), politie,
justitie

De meest betrokken hulp/zorgverlener of betrokkene
gemeentelijk consulent vanuit het
sociaal team.

De meest betrokken hulp/zorgverlener of betrokken
gemeentelijk consulent vanuit
het sociaal team.

Procesregisseur

Burger regelt zelf wat hij nodig heeft en
weet de weg te vinden. Betrokken
professionals zijn diegene die een rol
spelen in de vroegsignalering en
preventie
-

Overleg bij het VHT, 3 vormen:
Top X (straf + zorg)
JOR (specifiek voor jongeren)
Code Rood (specifiek huiselijk
geweld)
Registratie in VIS2 en GCOS
De meest betrokken hulp/zorgverlener of betrokkene
gemeentelijk consulent vanuit het
sociaal team.

Idem als casusregisseur

Procesmanager gemeente

Procesmanager veiligheidshuis

IVZ-er

In overleg met

Civil society en algemene voorzieningen

Sociaal Team, zorgaanbieders,
specialisten, Veilig Thuis, algemene
voorzieningen.

Betrokken professionals en
IVZ-er gemeente.
B en W worden in kennis gesteld.

Politie, OM, burgemeester,
communicatieadviseur.
Vanaf deze fase kan ook de
GRIP worden afgekondigd
(wordt de crisis-coördinatie
actief).

Instroom in deze fase
door

Signaleren van burgers en professionals
en bespreekbaar maken hiervan

Opschaling vanaf fase 1 of door
directe melding van de burger zelf bij
KCC of professional.

Sociaal Team, zorgaanbieders,
specialisten, Veilig Thuis,
algemene voorzieningen.
Eventueel Veiligheidshuis
betrekken ter consultatie of
aansluiten bij MDO/IO (inzet
door procesmanager gemeente)
Opschaling vanaf fase 1 of fase 2
door een betrokken professional
bij procesmanager.

Opschaling vanaf fase 3 door de
procesmanager van de gemeente
bij VHT en IVZ.

Opschaling vanaf fase 3 /4.
door procesmanager
gemeente bij IVZ-er.

In te zetten middelen
en tools

Website Centrum voor Jeugd en Gezin
Mediation / buurtbemiddeling

Idem + wettelijke voorzieningen zoals
PW, JW, WMO, CIZ/WLZ, Cimot, Zvw
enz

Idem + Wet aanpak woonoverlast

Idem

Idem + Protocol
maatschappelijke onrust

Eventuele
overlegstructuur

Casusregisseur

Afhankelijk van de
situatie/casus wordt deze
benoemd door de driehoek.

Casusregisseur










In geval van hulp en ondersteuning aan een individu of een gezin is er altijd een casusregisseur, indien er meerdere hulpverleners vanuit meerdere hulpverlenende
organisaties betrokken zijn. Er is sprake van casusregie bij fase 2,3, 4 of 5. De casusregie kan bij verschillende mensen liggen, afhankelijk van de casus.
Deze wordt expliciet benoemd.
Deze heeft de regie over de dagelijkse ondersteuning van een persoon of gezin.
Deze is de contactpersoon voor het cliënt(systeem) en is steeds degene die met de klant communiceert. Ook indien er sprake is van een benoemde
procesregisseur.
Zolang alles wat nodig is nog binnen de bevoegdheden van de casusregisseur geregeld kan worden, is de casusregisseur tevens procesregisseur.
Bevoegdheden van de casusregisseur liggen besloten in het professioneel handelen en het mandaat dat daarbij hoort. Bij casusregie behoort in ieder geval de
bevoegdheid om het handelen van alle betrokken professionals op elkaar af te stemmen, met als doel één goed samenhangend traject aan zorg voor de cliënt of
het cliëntsysteem te realiseren.
De casusregisseur is ook verantwoordelijk voor het herkennen van, en adequaat reageren op, externe zorgsignalen (zoals politie, buren, scholen, woningbouw).
Indien opschaling nodig wordt geacht, gebeurt dit via een vastgestelde route.

Procesregisseur













Deze wordt toegevoegd wanneer er sprake is van (dreigende) escalatie of stagnerende samenwerking en/of als de hulpverlening niet effectief is. In fase 3 is er
sprake van specifieke procesregie en ligt deze bij de procesmanager van de gemeente. In fase 4 ligt de procesregie doorgaans bij het veiligheidshuis. Naast de
procesregie is er altijd sprake van casusregie.
Binnen het kader jeugd is er ook sprake van een specifieke rol en bevoegdheden van een eventuele gezinsvoogd/jeugdbeschermer. Dit speelt indien bij een
(voorlopige) onder toezichtstelling of reclasseringsmaatregel. Dan is er sprake van een nauwe samenwerking met de procesregisseur. Ook in deze situatie is er een
casusregisseur.
Deze heeft in principe geen direct contact met het cliënt(systeem).
Deze wordt expliciet benoemd. Wanneer er sprake is van een (dreigende) onveilige situatie zal de procesregie doorgaans komen te liggen bij het Veiligheidshuis.
Deze gaat in principe niet over de inhoud van de hulp, maar stuurt wel op inhoud met de effectiviteit.
Brengt partijen bijeen en faciliteert samenwerking tussen professionals en meerdere organisaties en hakt indien nodig knopen door bij stagnatie.
Deze treedt niet in de professionele verantwoordelijkheid van de betrokken hulpverleners maar draagt zorg voor een integrale aanpak. Is bevoegd om in overleg
met de casusregisseur betrokken partijen bijeen te roepen voor overleg en afstemming.
Deze schaalt op bij stagnatie naar het management ofwel indien nodig naar het bestuur van de zorgorganisatie. Bij fase 4 is de IVZ-er (Herald-Peter) van de
gemeente de link met het bestuur van de gemeente, wethouders en burgemeester.
Als de zaak in fase 4 als maatwerk bij het veiligheidshuis wordt opgepakt ligt de procesregie bij de procesregisseur van het veiligheidshuis. Als de zaak niet wordt
opgepakt door het veiligheidshuis is er geen sprake van procesregie door het veiligheidshuis maar dan wordt consultatie geboden, dit betreft fase 3 (telefonisch,
schriftelijk of aansluiten bij een MDO/IO)
De procesregisseur draagt ook zorg voor op- en weer afschaling en is niet meer betrokken als de situatie stabiliseert.

Wat is het Veiligheidshuis?
Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van
complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.
De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar
aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht
en probleemgericht te werk.
In de Veiligheidshuizen participeren onder andere:
Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclasseringsorganisaties, Welzijnsorganisaties
Het Veiligheidshuis Twente werkt als 'hulp in de uitvoering'. Dat wil zeggen dat er al bemoeienis is met een casus vanuit de lokale zorg- of veiligheidsstructuur of het
Openbaar Ministerie. Vanuit het Veiligheidshuis kan iets worden toegevoegd, dit houdt in: adviseren, actief deelnemen in - of organiseren van (casus) overleggen of het
(tijdelijk) overnemen van de regie in casuïstiek. De procesmanager van de gemeente is degene die het Veiligheidshuis inschakelt.
Het Veiligheidshuis Twente richt zich op de volgende thema’s:

Zeer actieve veelplegers
Het doel van de zeer actieve veelplegeraanpak is het verminderen van onveiligheid en criminaliteit veroorzaakt door zeer actieve veelplegers. De aanpak betreft een voor
de daders op maat gesneden hulpverlenings- en/of sanctietraject door gemeenten, zorginstanties, politie, Openbaar Ministerie en de verdere justitieketen. De aanpak is
gericht op het voorkomen van recidive.
Code Rood
Ten aanzien van complexere en risicovolle huiselijk geweldzaken wordt informatie met partners gedeeld, wordt het plan van aanpak afgestemd en worden de betreffende
zaken gemonitord, met als doel geweld achter de voordeur terug te dringen. Deelnemers zijn wijkcoach huiselijk geweld, Veilig Thuis Twente, Politie, Justitie OM,
Reclassering, Forensische poli “De Tender”, Psychotraumacentrum (GGZ), Verslavingszorg Tactus (GGZ) en op casus niveau externen (Gemeenten, zorgverleners enz).
JOR, justitieel overleg risicojongeren
Het terugdringen van overlast en criminaliteit door jeugd en het bieden van passende zorg en het nemen van maatregelen waar nodig. Deelnemers zijn het Openbaar
Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Politie en Jeugdzorg / Jeugdreclassering. Betrokken gemeente sluit aan.
TOP X Geweldplegers/overige risicopersonen
Het koppelen van zorg en drang en dwang (strafrecht, civiel recht, evt. bestuursrecht) bij risicopersonen die strafbare feiten plegen (niet zijnde zeer actieve veelplegers),
teneinde recidive en overlast terug te dringen. Dit kan casuïstiek betreffen waar zorg alleen onvoldoende blijkt of stagneert en een veiligheidsrisico ontstaat. Ketenpartners
informeren elkaar, stemmen de aanpak onderling af en monitoren het strafrechtelijke traject.

Nazorg detentie van risicopersonen
Door het bevorderen van sluitende nazorg detentie bij risicopersonen (personen die forse veiligheidsproblemen veroorzaken voor derden of personen waarbij de kans
groot is dat ze terugvallen in crimineel gedrag) wordt de kans op recidive terug gedrongen en overlast verminderd.

Overige afkortingen:
GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure)
GRIP is een afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. In deze procedure zijn afspraken vastgelegd over de opschaling van de coördinatie bij
incidenten, crises en rampen. Dit is de basis voor zowel de operationele als de bestuurlijke opschaling.
Uit incidenten en oefeningen vanuit het verleden is gebleken dat tijdens de bestrijding behoefte is aan coördinatie. Zeker bij incidenten waarbij meerdere disciplines
betrokken zijn. Het model GRIP voorziet in deze behoefte. De procedure is onafhankelijk van het aantal ’veldeenheden’ dat wordt ingezet om een bepaald incident te
bestrijden en is zuiver bedoeld om een goede coördinatie te waarborgen tijdens de bestrijding van een incident op zowel operationeel als bestuurlijk vlak.
De GRIP procedure kan worden gestart indien er sprake is van een (grootschalige) incident of (dreiging van) crises of rampen, waarbij één van de leidinggevende
functionarissen op officiersniveau van een betrokken dienst duidelijk de behoefte heeft aan een gestructureerde
coördinatie. Opschalen door middel van GRIP wordt gedaan met de classificaties GRIP 0 tot en met GRIP 5. Afhankelijk van de fase komen één of meerdere teams bij elkaar
om het incident, de ramp of crisis te managen.

PW (Participatiewet)
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er
vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.
Het principe is: werk gaat voor inkomen. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een
bijstandsuitkering.

JW (Jeugdwet)
De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de
Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. Ook de
jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet. In de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten uitgebreid met de provinciale
(geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz), zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking
(jeugd-lvb), ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering. Indien dat nodig is treft de gemeente een individuele voorziening, die vaak betrekking zal hebben op meer gespecialiseerde zorg. Het is aan de
gemeente om te bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met chronisch psychische of psychosociale
problemen. Uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en actief te laten deelnemen aan de samenleving.
Woont iemand zelfstandig en heeft deze een beperking waardoor hij/zij problemen ondervindt met het zelfstandig wonen en leven en/of het actief deelnemen aan de
samenleving, dan kunt er een beroep worden gedaan op de Wmo. Te denken valt aan huishoudelijke ondersteuning, woonaanpassingen, vervoersvoorzieningen,
dagbesteding op een zorgboerderij of ambulante begeleiding.
Ondersteuning vanuit de Wmo kan men op twee manieren ontvangen. Als zorg in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura regelt de gemeente alles wat nodig is om de juiste ondersteuning te geven. Daarvoor heeft de gemeente met een groot aantal zorgaanbieders een
contract afgesloten. Uit deze groep zorgaanbieders kiest men zelf de zorgaanbieder die men wil. Wil men liever zelf de zorg regelen, dan kan men kiezen voor een
persoonsgebonden budget. Om voor een pgb in aanmerking te komen moet men wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) /WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in
de gehandicaptenzorg. Men kan ook thuis blijven wonen als men dat wil. Men komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als men vanwege een ziekte of
aandoening blijvend is aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of men in aanmerking komt voor
zorg uit de Wlz. Het CIZ is verantwoordelijk voor de toegang tot zorg uit de Wlz. Dat is een afgebakende taak, die tegelijkertijd veel raakvlakken heeft met taken van andere
organisaties. Na toekenning van een indicatie moet de zorg immers georganiseerd worden. En iemand die geen Wlz-indicatie krijgt, kan zorg vanuit andere wetgeving nodig
hebben.

ZVW
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor
het basispakket afsluiten. Dat is verplicht.
De basisverzekering is een verzekering tegen de kosten van de meest gebruikte zorg. Zoals de huisarts en veel medicijnen. In de Zvw staat wat er precies in het basispakket
zit. Je krijgt geen ziektekosten vergoed als je onverzekerd bent. Als men ontdekt dat iemand niet verzekerd bent, moet men zelfs een boete betalen.
Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zvw. Verzorging aan huis is bijvoorbeeld het helpen met aankleden, eten en wassen. Tot 2015 viel dit onder de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging aan huis vraagt men aan bij de zorgverzekeraar. Of men in
aanmerking komt voor een pgb is afhankelijk van de pgb-regels van de zorgverzekeraar. Deze regels staan in de polisvoorwaarden.
Men mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Voor het basispakket mag de zorgverzekeraar je niet weigeren. De zorgverzekeraar biedt meestal ook een aanvullende
verzekering aan. Men is niet verplicht een aanvullende verzekering te nemen. De zorgverzekeraar is ook niet verplicht om iemand voor de aanvullende verzekering te
accepteren.

Cimot (Centrale toegang opvang en beschermd wonen Twente)
Het Cimot is de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente. Het Cimot is in het leven geroepen door de twee centrumgemeenten in
Twente: de gemeente Almelo en de gemeente Enschede. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van het Cimot. Onze inwoners kunnen terecht bij het Cimot
in Almelo. Het Cimot-team bestaat uit medewerkers van de centrumgemeente Almelo en een aantal deskundigen op het gebied van opvang, psychiatrische zorg,
verslavingszorg en wonen. Indien nodig wordt expertise toegevoegd.
Werkwijze:
Professionals kunnen hun cliënten aanmelden bij het Cimot. (zie hun website) Tijdens het wekelijkse teamoverleg worden de binnengekomen meldingen voor beschermd
wonen en de plaatsingen voor opvang besproken en beoordeeld. Bekeken wordt of cliënten zijn aangewezen op opvang in Twente en of zij zijn aangewezen op beschermd
wonen. Als er andere oplossingen mogelijk zijn, wordt contact opgenomen met de opvanginstelling of, bij een melding voor beschermd wonen, met de aanmelder. De
instellingen maken met de cliënt een ondersteuningsplan. Het Cimot bewaakt de voortgang van de trajecten.
Wanneer Cimot belemmeringen signaleert in het traject van de cliënt richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid, dan wordt actief mee gezocht naar oplossingen om deze
belemmeringen weg te nemen.

