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De integrale procescoördinatie wordt vanuit het 

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland uitgevoerd. 

Basis hiervoor is het landelijk kader Veiligheids-

huizen. Het Zorg-en Veiligheidshuis neemt regie 

in de meest complexe zaken waar straf, zorg en 

bestuur een rol in spelen.

3. reguliere casuïstiek waarbij samen-

 werking binnen één keten kan worden

 afgedaan

2. reguliere casuïstiek waarbij (bilaterale)

 samenwerking tussen ketens nodig is

 (b.v. niet-complexe nazorg)

1. complexe casuïstiek in Veiligheidshuizen,

 waarbij samenwerking tussen verschil-

 lende ketens nodig is.
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Criteria integrale 

procescoördinatie

Er is sprake van meerdere problemen die op 

meer dan één leefgebied spelen en (naar 

verwachting) leiden tot crimineel en/of overlast 

gevend gedrag of verder afglijden; en

www.veiligheidshuiszeeland.nl

Er is sprake van ernstige lokale of gebied 

gebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt 

om een keten overstijgende aanpak.

Dan kunt u deze aanmelden via het aanmeld-

formulier op de website

Samenwerking tussen meerdere ketens (mini-

maal dwang en drang) is nodig om tot een 

effectieve aanpak te komen; het is in de 

reguliere samenwerking tussen partners 

binnen één keten niet mogelijk om deze 

problematiek effectief aan te pakken; en

Heeft u een casus voor het Zorg- en 
Veiligheidshuis? 

De problematiek wordt beïnvloed door en 

heeft impact op het (gezin)systeem en/of 

de directe sociale leefomgeving (of wordt 

verwacht dat te gaan hebben); of
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• Gezamenlijk wordt er met de betrokken 

 professionals een probleembepaling

 gemaakt en een gezamenl i jk  plan

 opgesteld waarin de mogelijkheden van

 zowel de justitiële keten als de zorgketen 

 zo goed mogelijk op elkaar worden

 aangesloten. Indien nodig wordt er op

 ambtelijk niveau invloed uitgeoefend daar

 waar nodig.
• Het plan wordt uitgevoerd door de

 betrokken professionals. De proces-

 coördinator is verantwoordelijk voor de

 monitoring van de uitvoering en stelt zo

  nodig het plan bij.  
• De casus wordt afgesloten en afgeschaald

 naar het lokale veld vanaf het moment dat

 dit  mogelijk is.

Indien een aanmelding niet voldoet aan de 

selectiecriteria zal de procescoördinator een 

passend advies geven aan de aanmelder over 

handelingsmogelijkheden. 

Werkwijze na aanmelding

• De procescoördinatoren screenen alle 

 aanmeldingen op basis van criteria die   

 bepaald zijn door het landelijk kader. Na

 elke aanmelding wordt er een terug-

 koppeling verstuurd naar de aanmelder of

 de casus wel of niet wordt opgepakt binnen

  de IPC . 
• De beschikbare informatie wordt door de  

 procescoördinator in kaart gebracht,

 waarbij vericatie plaatsvindt bij de

 justitiële- en zorgpartners in het Zorg-

 en Veiligheidshuis. 

START Problemen op meer dan
één leefgebied?

Meerdere ketens nodig?

Leidend tot crimineel of
overlast gevend gedrag?

Relatie met systeem of
directe sociale
leefomgeving?

Oplossen in bestaande
ketens

(jeugd, zorg, werk,
inkomen en justitie etc.)

Ernstige lokale of
gebied gebonden

veiligheidsproblematiek

Aanmelden bij IPC
aanmelding@veiligheidshuiszeeland.nl
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