
Strategische 
punten zorg 
en veiligheid

Aansluiting wethouder zorg bij lokale driehoek
In de lokale driehoek van burgemeester, politiechef en officier 
van justitie wordt de lokale aanpak van veiligheid besproken. 
Zorggerelateerde onderwerpen komen steeds meer ter sprake 
en dienen integraal te worden opgepakt. Het kan bijvoorbeeld 
gaan over personen met verward gedrag en de opvang daarvan. 
Het is daarom verstandig dat de wethouder zorg bij het 
driehoeksoverleg aansluit. 

Samenwerking gemeentelijke organisatie voor 
opgavegerichte aanpak
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de medewerkers die 
zich bezighouden met zorg en de medewerkers die zich 
bezighouden met veiligheid elkaar weten te vinden. En als 
ze elkaar gevonden hebben, spreken ze vaak een andere 
taal. Voor een opgavegerichte aanpak is het wenselijk dat 
de gemeentelijke organisatie meer met elkaar samenwerkt. 
Formuleer een gemeenschappelijke visie en draag dat binnen de 
gemeente breed uit.

Ketengericht werken 
Voor een goede persoonsgerichte aanpak is opvolging in de 
keten essentieel. De gemeente is bij uitstek de partij om dit te 
coördineren, bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis. Ook dienen 
de verbindingen met sociale wijkteams en Veilig Thuis daarbij 
gelegd te worden. 

Investeren in preventieve aanpakken
Door meer te investeren in preventieve aanpakken kan 
voorkomen worden dat personen uiteindelijk in het 
veiligheidsdomein terecht komen. Investeren in preventie 
is niet alleen goed voor deze personen, maar ook voor de 
samenleving. Er vindt minder veiligheidsgerelateerde overlast 
plaats en dat scheelt in ergernissen en kosten. 

Tijdens de netwerkdagen grote steden op 16 en 17 november 2017 hebben ambtenaren openbare orde en veiligheid uit 
verschillende steden strategische punten op het gebied van veiligheid en zorg benoemd. Het CCV heeft deze punten voor u op 
een rijtje gezet. Doe er uw voordeel mee en gebruik de punten bij de voorbereidingen van het nieuwe collegeprogramma en het 
opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan.

• hetccv.nl/veiligheidenzorg
• agendastad.nl/citydeal/zorgvoorveiligheid
• vng.nl/personen-met-verward-gedrag

MEER INFORMATIE

Potje met niet-gelabeld geld
Als persoonsgericht en daarmee ook mensgericht gewerkt 
wordt, kan het soms nodig zijn snel iets voor deze personen 
te regelen. Om niet in ingewikkelde aanvraagprocedures voor 
middelen te komen, is het raadzaam om een potje niet-gelabeld 
geld te reserveren. Dit kan dan bij onvoorziene omstandigheden 
ingezet worden. 

Informatiegestuurd werken
Een goede informatiepositie is essentieel voor het opstellen 
van beleid en de juiste sturing op het verbinden van veiligheid 
en zorg. Door te weten wat er in de wijken speelt, kunnen er 
gerichte interventies plaatsvinden. Voor ambtenaren is er de 
CCV-training ‘Van wijk naar bestuur’ om de verbinding tussen 
veiligheid en zorg te versterken. 

Implementatie aanpak personen verward gedrag
Alle gemeenten moeten in oktober 2018 een sluitende aanpak 
hebben voor personen met verward gedrag. De aandacht voor 
de persoon zelf en zijn of haar directe omgeving staat voorop. 
Initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht, van en 
door mensen zelf, worden onder andere ondersteund door het 
Schakelteam Personen met Verward Gedrag. 
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