
Programma

Donderdag 15 april 2021 
09:30 tot 13:00 uur



Programma

09:30 Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

09:40 Voorzitters van het regionaal bestuurlijk overleg Zorg en Veilig-
heid Haaglanden, burgemeester Marja van Bijsterveldt (Delft) 
en wethouder Kavita Parbhudayal (Den Haag) over de belang-
rijkste regionale ontwikkelingen in Haaglanden op het gebied 
van zorg en veiligheid

10:00 Tafelgesprek met Bauke Koekkoek (expert onbegrepen gedrag, 
crisisdienstverpleegkundige en onderzoeker), Wendy Langhout 
(gedragsdeskundige, Middin) en Henk Meliesie (specialist PGA, 
Politie) over uitdagingen en kansen bij het verbinden van zorg 
en veiligheid in de praktijk

10:35 Korte pauze 

10:45 Start deelsessies ronde 1
1. Kijkje in de keuken bij de Officier van Justitie bij huiselijk 

geweld strafzaken f
2. Ervaringen met de Wvggz in Haaglanden f
3. Doorbraaklab Den Haag f
4. LVB-casuïstiek in het veiligheidsdomein f
5. De waarde van ervaring als derde kennisbron f
6. Aanpak mensenhandel in de regio Haaglanden f
7. Pilot personen met verward gedrag Den Haag Escamp f

11:45 (Lunch)pauze

12:00 Start deelsessies ronde 2
8. Ketenbreed zorgdragen voor veiligheid en herstel f
9. Ervaringen met de Wvggz in Haaglanden f
10. Doorbraaklab Den Haag f
11. LVB-casuïstiek in het veiligheidsdomein f
12. De waarde van ervaring als derde kennisbron f
13. GGZ-CTER: samen veilig met zorg! f
14. Re-integratie ex-gedetineerden f

13:00 Einde



Deelsessies ronde 1

Kijkje in de keuken bij de Officier van Justitie bij 
huiselijk geweld strafzaken

Anne-Nicole de l’Isle (Officier van Justitie Huiselijk Geweld, Arrondissements-
parket Den Haag)

Jaarlijks hebben naar schatting zo’n 200.000 mensen in ons land te maken met ernstig 
of herhaald huiselijk geweld. De huiselijk geweld officier van Arrondissementsparket 
Den Haag neemt je in deze deelsessie mee in het onderzoek en de beoordeling van 
een huiselijk geweld strafzaak. Aan bod komt onder meer het belang van een goede 
samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen om een dergelijke zaak tot een 
goed einde te brengen. Hoe versterken we elkaar en wat kan jij vanuit jouw organisatie 
betekenen in het stoppen van huiselijk geweld? Kom het te weten in deze deelsessie.

Ervaringen met de Wvggz in Haaglanden

Bianca den Outer (coördinator realisatie regionale samenwerking Wvggz 
Haaglanden) en Remco de Winter (psychiater en geneesheer-directeur  
Rivierduinen)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is inmiddels ruim een jaar onderweg. De implemen- 
tatie en uitvoering van de wet brengt uitdagingen met zich mee. In deze workshop  
kijken we aan de hand van concrete casuïstiek hoe de samenwerking en het samen-
spel tussen ketenpartners vorm heeft gekregen in de regio Haaglanden. Ook gaan  
we graag met jou in gesprek om vragen te beantwoorden die leven rondom de uitvoe-
ring van de Wvggz en de samenloop met andere wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld 
de Wmo. Hoe geven we vorm en inhoud aan een begrip als wederkerigheid, zoals dat 
in de wet is beschreven? En hoe organiseer je goede informatiedeling met elkaar, maar 
ook met familie en naasten? In deze deelsessie kijken we vanuit het perspectief van 
de coördinator regionale samenwerking en de geneesheer-directeur van Rivierduinen 
gezamenlijk terug op ruim één jaar Wvggz. Natuurlijk blikken we ook vooruit met 
elkaar!
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Deelsessies ronde 1

Doorbraaklab Den Haag

Idelet Heij (projectleider, gemeente Den Haag), Floor Kellerman en  
Eelke Blokker (actieonderzoekers, Instituut voor Publieke Waarden)

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Vanuit deze overtuiging is de gemeente 
Den Haag het Doorbraaklab gestart. Professionals van het Doorbraaklab zijn 
geschoold in de ‘Doorbraakmethode’, een nieuwe standaard voor maatwerk in het 
sociaal domein en daarbuiten. Hiermee maak je als professional zorg en ondersteu-
ning logischer voor de inwoner. En goedkoper voor iedereen. De actieonderzoekers 
van IPW nemen je aan de hand van herkenbare casuïstiek op het snijvlak van zorg  
en veiligheid mee door de methode. En vertellen wat jij ermee kan. Idelet Heij van  
de gemeente Den Haag licht toe wat de ervaringen met het Doorbraaklab zijn: wat 
levert het op voor cliënten én professionals? 

LVB-casuïstiek in het veiligheidsdomein

Christian Kuijper en Jennifer Zuijderwijk (ambulant begeleiders team  
Specialistisch LVB Haaglanden en trainers LVB en LifeWise, Middin)

In deze workshop zetten twee LVB-experts van Middin uiteen wat een licht verstan- 
delijke beperking (LVB) is en waarom mensen met een LVB oververtegenwoordigd  
zijn in criminaliteit. Wat vraagt dit van professionals in het veiligheidsdomein in  
bejegening en communicatie? We maken een vertaalslag van de theorie naar de  
praktijk aan de hand van casuïstiek waarin we succes- (en soms ook faal-)factoren 
bespreken. Binnen Middin worden cliënten met LVB en bijkomende problematiek 
begeleid via het methodisch kader LifeWise. In het veiligheidsdomein hebben we te 
maken met veel verschillende netwerkpartners en invalshoeken met ieder z’n eigen 
doelstelling en kracht. Waarin zijn we verschillend in LVB-casuïstiek en hoe kunnen  
we samen van elkaar leren?
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Deelsessies ronde 1

De waarde van ervaring als derde kennisbron

Twee ervaringsdeskundigen in gesprek met Jefta ten Kaate (procesregisseur 
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden) 

GGZ Nederland benoemde in 2008 al dat goede zorg gebaseerd moet zijn op drie  
kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis.  
In de jaren daarna hebben ervaringsdeskundigen hun weg weten te vinden in zowel  
de ggz als de verslavingszorg en forensische zorg. Sinds 2020 is er een ervaringsdes-
kundige verbonden aan het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, die in diverse over-
leggen op zoek gaat naar aanwijzingen voor herstelondersteunende factoren. Tijdens 
deze deelsessie nemen we je mee in een ervarings- en herstelverhaal. We laten zien 
dat je met de juiste vraagstelling bronnen van kracht kunt ontdekken en benutten. 
Een procesregisseur van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden gaat in gesprek met 
twee ervaringsdeskundigen over het denken in krachten, talenten en kansen. 

Aanpak van mensenhandel in regio Haaglanden

Annemiek Kroes (regionaal ketenregisseur mensenhandel, RSIV) en  
Heady Soe-Agnie (zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel, SHOP)

Mensenhandel is een zeer complex probleem dat vaak onzichtbaar is. In deze deel-
sessie kom je o.l.v. de regionale ketenregisseur mensenhandel van het Regionaal 
Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) te weten wat we verstaan onder 
mensenhandel. Ook wordt toegelicht hoe je het kunt signaleren en hoe ketenpartners 
invulling geven aan hun rol in de aanpak van mensenhandel. Uiteraard wordt er ook 
ingezoomd op onze regio: wat is de omvang van de problematiek? Hoe voorkomen we 
dat mensenhandelaren vrij spel hebben in onze gemeenten? Hoe zorgen we ervoor dat 
er in onze regio meer slachtoffers gezien worden? De zorgcoördinator van Stichting 
Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) brengt casuïstiek in waaruit de 
noodzaak tot goede samenwerking tussen zorg en veiligheid zal blijken.
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Deelsessies ronde 1

Pilot personen met verward gedrag Den Haag 
Escamp

Esmeralda Mangoenkarso (psychiater, Parnassia), Dieuwertje Pfeiffer  
(operationeel specialist, Politie) en Natalie van der Linden (casusregisseur, 
gemeente Den Haag) 

De worsteling met de problematiek van personen met verward gedrag - nog steeds 
vaak uitgedrukt in het aantal ‘E33-meldingen’ bij de politie - is een terugkerend 
thema. Het Schakelteam personen met verward gedrag (2016-2018) heeft geadviseerd 
om in de aanpak te beginnen bij personen over wie het meest frequent melding 
wordt gedaan. Met dit advies en het hoge aantal meldingen in het Haagse stadsdeel 
Escamp in het achterhoofd vroegen de ketenpartners op het snijvlak van zorg en 
veiligheid zich af: hoe kom je op lokaal niveau tot een sluitende aanpak die goed is 
voor cliënt én omgeving? Met een Top 20 van personen waarover het meest frequent 
melding werd gedaan zijn we aan de slag gegaan in de ‘pilot Escamp’. In deze pilot is 
de focus gericht op samenwerking en het delen van kennis en expertise, zodat van dit 
maatschappelijk vraagstuk een gezamenlijke opgave kan worden gemaakt. Wat zijn 
succesfactoren, waar stuiten we op belemmeringen en wat kunnen we hiervan - en 
mogelijk van andere werkwijzen uit de regio - leren? Direct betrokkenen bij deze pilot 
gaan graag het gesprek met je aan in deze sessie.
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Deelsessies ronde 2

Ketenbreed zorgdragen voor veiligheid en herstel

Olga Lemmen (projectleider Intensief Casemanagement en Gefaseerde  
Ketenzorg, gemeente Delft) en Ria Andrews (programmamanager Geweld  
in Afhankelijkheidsrelaties en Regiovisie, GGD Haaglanden) 

Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk dat als  
eerste de acute veiligheid binnen een gezin wordt geborgd. Hierbij worden de risico’s 
ingeschat en de hulpverlening wordt hierop ingezet. Pas als de acute veiligheid is  
zeker gesteld, kan worden gewerkt aan stabiele veiligheid en herstel binnen het gezin. 
Deze manier van werken heet gefaseerde ketenzorg en is inmiddels door diverse  
(landelijke) partijen omarmd. In Haaglanden werken we met Signs of Safety en gaan 
we de doorontwikkeling aan door de gefaseerde ketenzorg in de Signs of Safety- 
aanpak te integreren. In deze deelsessie gaan we hierop in en lichten we aan de hand 
van een MDA++casus uit Haaglanden toe hoe de methodiek aanvullend aan Signs of 
Safety toegepast kan worden in de praktijk. Doe je mee?

Ervaringen met de Wvggz in Haaglanden

Bianca den Outer (coördinator realisatie regionale samenwerking Wvggz Haag-
landen) en Remco de Winter (psychiater en geneesheer-directeur Rivierduinen)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is inmiddels ruim een jaar onderweg. De implemen-
tatie en uitvoering van de wet brengt uitdagingen met zich mee. In deze workshop 
kijken we aan de hand van concrete casuïstiek hoe de samenwerking en het samenspel 
tussen ketenpartners vorm heeft gekregen in de regio Haaglanden. Ook gaan we graag 
met jou in gesprek om vragen te beantwoorden die leven rondom de uitvoering van de 
Wvggz en de samenloop met andere wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de Wmo. 
Hoe geven we vorm en inhoud aan een begrip als wederkerigheid, zoals dat in de wet 
is beschreven? En hoe organiseer je goede informatiedeling met elkaar, maar ook met 
familie en naasten? In deze deelsessie kijken we vanuit het perspectief van de coördi-
nator regionale samenwerking en de geneesheer-directeur van Rivierduinen gezamen-
lijk terug op ruim één jaar Wvggz. Natuurlijk blikken we ook vooruit met elkaar!
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Deelsessies ronde 2

Doorbraaklab Den Haag

Idelet Heij (projectleider, gemeente Den Haag), Floor Kellerman en  
Eelke Blokker (actieonderzoekers, Instituut voor Publieke Waarden)

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Vanuit deze overtuiging is de gemeente 
Den Haag het Doorbraaklab gestart. Professionals van het Doorbraaklab zijn geschoold 
in de ‘Doorbraakmethode’, een nieuwe standaard voor maatwerk in het sociaal domein 
en daarbuiten. Hiermee maak je als professional zorg en ondersteuning logischer voor 
de inwoner. En goedkoper voor iedereen. De actieonderzoekers van IPW nemen je aan 
de hand van herkenbare casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid mee door de 
methode. En vertellen wat jij ermee kan. Idelet Heij van de gemeente Den Haag licht 
toe wat de ervaringen met het Doorbraaklab zijn: wat levert het op voor cliënten én 
professionals? 

LVB-casuïstiek in het veiligheidsdomein

Christian Kuijper en Jennifer Zuijderwijk (ambulant begeleiders team  
Specialistisch LVB Haaglanden en trainers LVB en LifeWise, Middin)

In deze workshop zetten twee LVB-experts van Middin uiteen wat een licht verstande-
lijke beperking (LVB) is en waarom mensen met een LVB oververtegenwoordigd zijn in 
criminaliteit. Wat vraagt dit van professionals in het veiligheidsdomein in bejegening 
en communicatie? We maken een vertaalslag van de theorie naar de praktijk aan de 
hand van casuïstiek waarin we succes- (en soms ook faal-)factoren bespreken. Binnen 
Middin worden cliënten met LVB en bijkomende problematiek begeleid via het metho-
disch kader LifeWise. In het veiligheidsdomein hebben we te maken met veel verschil-
lende netwerkpartners en invalshoeken met ieder z’n eigen doelstelling en kracht. 
Waarin zijn we verschillend in LVB-casuïstiek en hoe kunnen we samen van elkaar 
leren?
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Deelsessies ronde 2

De waarde van ervaring als derde kennisbron

Twee ervaringsdeskundigen in gesprek met Jefta ten Kaate (procesregisseur 
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden) 

GGZ Nederland benoemde in 2008 al dat goede zorg gebaseerd moet zijn op drie  
kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis.  
In de jaren daarna hebben ervaringsdeskundigen hun weg weten te vinden in zowel  
de ggz als de verslavingszorg en forensische zorg. Sinds 2020 is er een ervaringsdes-
kundige verbonden aan het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, die in diverse over-
leggen op zoek gaat naar aanwijzingen voor herstelondersteunende factoren. Tijdens 
deze deelsessie nemen we je mee in een ervarings- en herstelverhaal. We laten zien 
dat je met de juiste vraagstelling bronnen van kracht kunt ontdekken en benutten. 
Een procesregisseur van Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden gaat in gesprek met 
twee ervaringsdeskundigen over het denken in krachten, talenten en kansen. 

GGZ – CTER: samen veilig met zorg!

Joep van der Geest, Younes Ouazzani (procesregisseurs, Zorg- en  
Veiligheidshuis Haaglanden) en Bram Sizoo (psychiater, ORCAT)

Binnen het zorg- en veiligheidsdomein wordt de afgelopen jaren gesproken over een  
toename aan personen met verward gedrag die een (zeer hoog) veiligheidsrisico 
vormen. Een specifiek voorbeeld is wanneer rond een individu signalen zijn van 
radicalisering en tegelijkertijd zorgen zijn over de geestelijke gezondheid. In dat geval 
moeten het veiligheidsdomein en de geestelijke gezondheidszorg samen aan de slag. 
Dat gebeurt in de praktijk al. Uit onderzoek door Bram Sizoo en Bertjan Doosje blijkt 
dat er toch ook verschillen zijn, die hun weerslag hebben op de samenwerking. Hoe 
kijken de GGZ en het veiligheidsdomein naar het individu? Welke doelen zijn voor hen  
belangrijk? En snappen zij elkaars wereld en uitdagingen? In deze werksessie willen 
we met jou hierover het gesprek aangaan: hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze 
twee ‘werelden’ elkaar nog beter weten te vinden en dat ze elkaar begrijpen en aan-
vullen? 
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Deelsessies ronde 2

Re-integratie (ex-)gedetineerden

Eline de Koning (projectleider nazorg (ex-)gedetineerden, gemeente 
Leidschendam-Voorburg), Jurgen Hanemaijer (procesregisseur nazorg  
(ex-)gedetineerden, gemeente Leidschendam-Voorburg) en Carolien van 
Kesteren (reclasseringswerker, Reclassering Nederland)

Jaarlijks keren circa 30.000 personen na een verblijf in detentie terug in de samen-
leving. Voor de regio Haaglanden ging het in 2019 om zo’n 2000 personen. Betrok-
kenen bij de nazorgaanpak in de gemeente Leidschendam-Voorburg lichten toe hoe 
hun aanpak eruitziet. Wat is hun visie en hoe geven zij concreet vorm en inhoud aan 
de samenwerking met DJI en 3RO? Hoe werken ze aan het winnen van vertrouwen bij 
de doelgroep? En is het hen gelukt om de aandacht voor deze doelgroep binnen de 
eigen gemeente te vergroten? Ook interessant: de gemeente levert al op maat basis-
voorzieningen, maar onderzoekt in het kader van Koers en Kansen (landelijk experi-
menteerprogramma) ook welke alternatieve interventies (zoals het doorbetalen van 
de huurkosten tijdens detentie) een positieve invloed uitoefenen op het recidive- 
risico. Kom over dit alles meer te weten in deze deelsessie en stel jouw vragen!
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