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Voorwoord 

Voor u ligt het jaaroverzicht 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Een jaaroverzicht van een 

bijzonder jaar dat in het teken stond van COVID-19. In juli 2020 is het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 

verhuisd naar een kantoorgebouw in Middelburg. Ook in 2021 konden door de COVID-19-pandemie 

weinig tot geen overleggen plaatsvinden. Juist als netwerkorganisatie opererend op het snijvlak van 

zorg en veiligheid is het lastig dat het niet mogelijk is fysiek bijeen te komen. Gelukkig kan 

voorgebouwd worden op meer dan 11 jaar samenwerking en is de omschakeling naar digitaal en/of 

hybride werken probleemloos verlopen.  

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de ontwikkellijn ‘Huis op orde’ volgens de Meerjarenagenda 

Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024. Huis op orde is gericht op het verder professionaliseren van de 

organisatie. Er is onder andere aandacht voor informatiedeling en privacy en er is gestart met de 

implementatie van een nieuw ondersteunend ICT-systeem (PGAx), vooruitlopend op de uitfasering van 

het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS). Het nieuwe ondersteunende ICT-systeem 

maakt zowel casusondersteuning als het opleveren van management- en sturingsinformatie mogelijk.  

Het afgelopen jaar is gestart met de voorbereidingen voor de Ketenveldnorm levensloopfunctie, die in 

de loop van 2022 van start gaat.  

Dit jaaroverzicht geeft een algemeen beeld van het aantal meldingen bij het Zorg- en Veiligheidshuis 

Zeeland. Het valt op dat het aantal woningontruimingen in 2021 gestegen is ten opzichte van 2020 en 

2019. Het aantal woningontruimingen in 2021 is ten opzichte van 2019 bijna verdrievoudigd. Verder 

blijkt dat het aantal leerplichtzaken van het Leerplicht Casus Overleg in 2021 bijna verdubbeld is ten 

opzichte van 2020. Daarnaast is in 2021 sprake van een stijging van het aantal ZSM aanhoudingen van 

meerderjarigen, terwijl het aantal ZSM aanhoudingen bij minderjarigen gedaald is. Verder valt op dat 

het aantal politiemeldingen personen met verward gedrag in 2021 gestegen is ten opzichte van 2020 

en 2019. 

De cijfers uit het jaaroverzicht zijn gegenereerd uit de eigen bronsystemen. Deze kunnen door 

interpretatie of het hanteren van andere criteria verschillen met cijfers van onze ketenpartners. Het 

zijn productiecijfers waaruit geen inhoudelijke conclusies getrokken kunnen worden.  

  



 

4 
Jaaroverzicht 2021 Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland coördineert complexe casussen op het gebied van zorg, straf en 

bestuur. Als onafhankelijke organisatie brengt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland verschillende 

partijen bij elkaar op neutraal terrein en worden verbindingen gelegd, afspraken gemaakt en regie 

gevoerd. Dit zorgt ervoor dat zaken snel en adequaat opgepakt kunnen worden. Tegelijkertijd wordt 

voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken en niet op de hoogte zijn van elkaars 

betrokkenheid. Op deze manier bestrijdt het Zorg- en Veiligheidshuis ernstige overlast en criminaliteit, 

worden persoonlijke situaties verbeterd en wordt Zeeland veiliger. 

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere 

processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. 

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland werken procesregisseurs die expert zijn op het gebied van regie 

en coördinatie. Deze regisseurs brengen sinds 2009 professionals van gemeenten en uit het zorg- en 

veiligheidsdomein bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden van de ketenpartners over te nemen, 

dragen de procesregisseurs oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het Zorg- en Veiligheidshuis 

Zeeland bewaakt de uitvoering van de afspraken en neemt initiatief als het proces stagneert. Dankzij 

de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar. 
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1. Kerntaken Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft de volgende kerntaken die gebaseerd zijn op het landelijk 

kader Veiligheidshuizen: 

 Het voeren van integrale procescoördinatie. 

 Het functioneren als Informatieknooppunt. 

 Het faciliteren van samenwerking tussen de ketenpartners. 

1.1 Integrale procescoördinatie 
De volgende taken vallen onder integrale procescoördinatie: 

 Procesregie 

 Afstemmingsoverleg 

 Consultatie 

1.1.1 Procesregie 
Sommige meldingen zijn enorm complex en kunnen niet door slechts één partner worden behandeld. 

Er is dan sprake van: 

 meerdere problemen op verschillende vlakken; 

 meer partners die nodig zijn om tot een effectieve aanpak te komen; 

 veel impact op het gezin en de omgeving. 

Los van bovengenoemde criteria komt een casus ook in aanmerking als er sprake is van ernstige lokale 

of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak. De 

integrale procescoördinatoren screenen alle aanmeldingen op basis van bovenstaande criteria. Na elke 

aanmelding wordt een terugkoppeling verstuurd naar de aanmelder met de boodschap of de casus 

wel of niet wordt opgepakt. De beschikbare informatie wordt door de procescoördinator in kaart 

gebracht, waarbij verificatie plaatsvindt bij justitiële en zorgpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis. 

Samen met de betrokken professionals wordt het probleem in kaart gebracht en een plan opgesteld, 

waarin de mogelijkheden van zowel de justitiële keten als de zorgketen zo goed mogelijk op elkaar 

worden aangesloten. Naast de individuele benadering van de betrokken cliënt wordt zijn/haar 

gezinsachtergrond daadwerkelijk bij het proces betrokken om de multiproblematiek op te lossen en 

ook om te voorkomen dat er ‘besmetting’ - en dus nog meer overlast en kosten voor de samenleving - 

plaatsvindt. Het plan wordt uitgevoerd door de betrokken professionals. De procescoördinator 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 zodra dit mogelijk is. In 2021 zijn er 76 casussen in het 

kader van procesregie behandeld.  
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Tabel 1. 

Overzicht behandelde casussen procesregie 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal behandelde casussen 

Borsele 5 

Goes 9 

Hulst 2 

Kapelle 1 

Middelburg 15 

Noord-Beveland 1 

Reimerswaal 2 

Schouwen-Duiveland 1 

Sluis 5 

Terneuzen 17 

Veere 1 

Vlissingen 16 

Overig* 1 

Totaal 76 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
Gegevens afkomstig uit GCOS 
 

Figuur 1. 

Totaaloverzicht behandelde casussen procesregie uitgesplitst naar jaartal 
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1.1.2 Afstemmingsoverleg 
Naast procesregie geven de procescoördinatoren uitvoering en inhoud aan het stroomlijnen van 

(domeinoverstijgende) afstemming. Tijdens zogenoemde afstemmingsoverleggen wordt ingezet op 

het verbinden van de betrokken partijen en het maken van samenwerkingsafspraken waarmee een 

integrale samenwerking wordt bereikt. Het betreft een eenmalig overleg om betrokken partners weer 

op weg te helpen. In 2021 zijn er 41 aanmeldingen voor een afstemmingsoverleg geweest. 

Tabel 2. 

Overzicht aanmeldingen afstemmingsoverleg 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal aanmeldingen afstemmingsoverleg 

Borsele - 

Goes 3 

Hulst 4 

Kapelle - 

Middelburg 7 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal - 

Schouwen-Duiveland 2 

Sluis 3 

Terneuzen 11 

Veere - 

Vlissingen 10 

Overig* 1 

Totaal 41 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 2. 

Totaaloverzicht aanmeldingen afstemmingsoverleg uitgesplitst naar jaartal 
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1.1.3 Consultatie 
De procescoördinatoren van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland zijn ook beschikbaar voor consultatie 

in complexe casuïstiek. Bij een consultatie wordt meegedacht, geadviseerd en waar mogelijk 

doorverwezen binnen het bestaande netwerk. Bij consultatie is aandacht voor het delen van expertise 

en waar nodig wordt verwezen en worden professionals met elkaar verbonden. Een consultatie kan 

telefonisch plaatsvinden, maar kan ook inhouden dat er bij een overleg wordt aangesloten. De 

gepleegde inzet wordt geregistreerd. De registratie is anoniem, maar wel wordt de organisatie, 

consultatievraag en tijdsinvestering vastgelegd. In 2021 hebben 64 consultatie- en adviesgesprekken 

plaatsgevonden. 

Tabel 3. 

Overzicht consultaties 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal consultaties 

Borsele 3 

Goes 6 

Hulst 4 

Kapelle 4 

Middelburg 6 

Noord-Beveland 1 

Reimerswaal 3 

Schouwen-Duiveland 4 

Sluis 3 

Terneuzen 10 

Veere 2 

Vlissingen 10 

Overig* 8 

Totaal 64 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
 

Figuur 3. 

Totaaloverzicht consultaties uitgesplitst naar jaartal 
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1.2 Informatieknooppunt 
Jaarlijks ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland vele soorten meldingen van gemeenten en 

ketenpartners over uiteenlopende casussen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland registreert en 

routeert deze meldingen en waar nodig worden de meldingen met onze partners getrieerd. Als 

netwerkorganisatie op het snijvlak van het sociaal, bestuurlijk en justitieel domein heeft het Zorg- en 

Veiligheidshuis Zeeland een unieke informatiepositie en vormt hiermee een knooppunt tussen de 

ketenpartners. 

1.2.1 Woningontruiming 
Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland zet politiemeldingen betreffende geplande woningontruimingen 

waarbij minderjarigen betrokken zijn door aan de lokale toegang van de Zeeuwse gemeenten. De 

lokale toegang kan, indien nodig, actie ondernemen. In 2021 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis 37 

politiemeldingen ontvangen over geplande woningontruimingen waarbij minderjarigen betrokken zijn. 

Figuur 4. 

Totaaloverzicht woningontruimingen uitgesplitst naar jaartal 

 
Gegevens afkomstig van politie Zeeland-West-Brabant 

1.2.2 Leerplicht Casus Overleg 
Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland organiseert het Openbaar Ministerie het Leerplicht Casus 

Overleg (LCO), waarin leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de Regionale Bureaus 

Leerplichtzaken (RBL’s), de Jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Halt Nederland 

participeren. In dit overleg worden leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar met schoolverzuim besproken 

alsook de mislukte Halt-afdoeningen rondom schoolverzuim, met als doel af te stemmen welke 

afdoening het beste past in de situatie van de jongere. In 2021 zijn 33 leerplichtzaken gemeld. 

Figuur 5. 

Totaaloverzicht leerplichtzaken uitgesplitst naar jaartal 
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1.2.3 Collegiaal Overleg Justitiepartners 
In het Collegiaal Overleg Justitiepartners (COJ) worden (potentiële) meer- en veelplegers besproken 

waarbij afstemming tussen justitiële partners noodzakelijk is voor een goed verloop van het 

strafrechtelijk proces of om te bepalen welke interventie of interventiemix (justitieel of straf/zorg) 

nodig is ter voorkoming van doorgroei in criminele carrière. Het doel van het COJ is bijdragen aan 

algemene veiligheid, voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en 

maatschappelijke uitval en kostenreducering. De justitiële partners zijn het Openbaar Ministerie, 

Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming/jeugdreclassering en politie. In 

2021 zijn 77 COJ-casussen besproken. 

Tabel 4. 

Overzicht COJ-casussen 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal COJ-casussen 

Borsele 2 

Goes 5 

Hulst 8 

Kapelle 1 

Middelburg 19 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal 2 

Schouwen-Duiveland 2 

Sluis 1 

Terneuzen 12 

Veere 0 

Vlissingen 14 

Overig* 11 

Totaal 77 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 6. 

Totaaloverzicht COJ-casussen uitgesplitst naar jaartal 
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1.2.4 ZSM aanhoudingen  
Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering 

zorgt voor veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. Hiervoor is de ZSM-

aanpak bedoeld. ZSM is een afdoeningstafel van het Openbaar Ministerie en staat voor Zorgvuldig, 

Snel en op Maat. De kern van de ZSM-aanpak is dat in elke zaak maatwerk geleverd wordt. De belangen 

van dader, slachtoffer en maatschappij staan hierbij centraal. Zoals de ‘S’ in ZSM aangeeft, speelt 

snelheid een belangrijke rol. Zowel dader als slachtoffer weet snel waar men aan toe is.  

De ZSM-aanhoudingen van inwoners van Zeeland worden door het Openbaar Ministerie gemeld bij 

het Informatieknooppunt van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Door de informatie-uitwisseling 

over zorg en straf wordt de samenwerking bevorderd en kan de juiste beslissing worden genomen om 

het beste traject voor dader en slachtoffer te kiezen.  

Bij meerderjarigen worden alleen ZSM aanhoudingen gemeld van personen die een casus zijn in het 

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland of waarvan de afdoeningstafel zelf een melding maakt bij het Zorg- 

en Veiligheidshuis Zeeland. In 2021 zijn 142 meerderjarigen gemeld. 

Figuur 7. 

Totaaloverzicht ZSM aanhoudingen meerderjarigen uitgesplitst naar jaartal 

 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Bij ZSM aanhoudingen van minderjarigen betreft het alle aangehouden minderjarigen uit Zeeland. Bij 

aanhouding van een minderjarige verifieert het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland bij de lokale toegang 

van de gemeenten of er relevante informatie is en of deze meegenomen kan worden in de 

(straf)afdoeningsbeslissing. In 2021 zijn 155 minderjarigen gemeld.  

Figuur 8. 

Totaaloverzicht ZSM aanhoudingen minderjarigen uitgesplitst naar jaartal 
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1.3 Faciliteren van samenwerking 
Korte lijnen tussen professionals van verschillende organisaties zijn essentieel om tot een goede 

samenwerking te komen. Daarom staat het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland letterlijk open voor 

anderen. Partners kunnen elkaar op een neutrale locatie ontmoeten, vergaderen, werken en zich zelfs 

vestigen. Naast deze fysieke samenwerking is er secretariële ondersteuning bij casusoverleggen van 

ketenpartners, worden (nieuwe) initiatieven tot samenwerking genomen en is het Zorg- en 

Veiligheidshuis Zeeland betrokken bij actuele thema’s. 

In 2020 is het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland verhuisd naar een kantoorgebouw in Middelburg. Hier 

kunnen partners gebruikmaken van overlegruimtes en spreekkamers. Door coronamaatregelen 

konden in 2021 weinig tot geen overleggen fysiek plaatsvinden. Deze overleggen hebben digitaal 

plaatsgevonden. 

Tabel 5. 

Overzicht overleggen 2021 

Soort overleg Frequentie 

Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) Maandelijks 

Multi Disciplinaire Aanpak ++ (MDA++) Wekelijks 

Actieoverleg Zeeland Wekelijks 

Leerplicht Casusoverleg (LCO) Maandelijks 

Collegiaal Overleg Justitiepartners (COJ) Tweewekelijks 

Triage re-integratie (ex-)gedetineerden Wekelijks 

Triage personen met verward gedrag Walcheren Wekelijks 
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2. Gemeentelijke opdrachten Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 

Naast bovengenoemde kerntaken heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland van de Zeeuwse 

gemeenten de volgende opdrachten gekregen: 

 Coördinatie van re-integratie van (ex-)gedetineerden  

 Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel 

 Advies- en meldpunt verward gedrag 

2.1 Re-integratie (ex-)gedetineerden Zeeland 
De volgende taken vallen onder re-integratie (ex-)gedetineerden: 

 Coördinatie detentietrajecten 

 Ambulante begeleiding 

 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) 

 Inrichting Stelselmatige Daders (ISD maatregel) 

 Consultatie 

2.1.1 Coördinatie detentietrajecten 
De coördinatie re-integratie (ex-)gedetineerden Zeeland is, buiten het justitiële kader, een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten. Sinds 2010 wordt de nazorg 

gecoördineerd vanuit het team re-integratie (ex-)gedetineerden, gesitueerd in het Zorg- en 

Veiligheidshuis Zeeland. Het doel van nazorg is om de terugkeer van Zeeuwse burgers uit Penitentiaire 

Inrichtingen (PI’s) naar de maatschappij in goede banen te leiden. De handreiking bestuurlijk akkoord 

re-integratie (ex-)gedetineerden en de Wet Straffen en beschermen zijn hierbij het uitgangspunt. Alle 

interventies hebben uiteindelijk tot doel het bevorderen van integratie in de lokale samenleving en 

het bewerkstelligen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan, waarmee de kans op recidive 

wordt verkleind. 
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Tabel 6. 

Overzicht detentiemeldingen 2021 uitgesplitst naar gemeente 

 Instroom detentie Uitstroom detentie 

Borsele 10 9 

Goes 41 26 

Hulst 19 17 

Kapelle 7 5 

Middelburg 46 34 

Noord-Beveland 3 2 

Reimerswaal 16 15 

Schouwen-Duiveland 17 13 

Sluis 11 6 

Terneuzen 59 49 

Veere 3 3 

Vlissingen 85 65 

Totaal 317 244 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 9. 

Totaaloverzicht detentiemeldingen uitgesplitst naar jaartal 
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2.1.2 Ambulante begeleiding 
Buitenom de coördinerende taken wordt er vanuit het team re-integratie (ex-)gedetineerden 

kortdurende ambulante begeleiding Zeeuwse (ex-)gedetineerden geboden. Dit gebeurt om de kans op 

herstel te vergroten, de kans op recidive te verkleinen en de toeleiding naar reguliere 

(vervolg)hulpverlening te vereenvoudigen. Als er sprake is van knelpunten op de vijf leefgebieden 

(wonen, werken, identiteitsbewijs, schulden en zorg), wordt hulp geboden vanuit de ambulante 

begeleiding. In 2021 waren er in totaal 37 aanmeldingen voor ambulante begeleiding. 

Tabel 7. 

Overzicht aanmeldingen ambulante begeleiding 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal aanmeldingen ambulante begeleiding 

Borsele 1 

Goes 5 

Hulst 3 

Kapelle - 

Middelburg 5 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal - 

Schouwen-Duiveland 1 

Sluis 4 

Terneuzen 6 

Veere - 

Vlissingen 12 

Totaal 37 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 10. 

Totaaloverzicht aanmeldingen ambulante begeleiding uitgesplitst naar jaartal 
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2.1.3 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) 
Burgemeesters van de Zeeuwse gemeenten willen tijdig geïnformeerd worden als een pleger van een 

gewelds- of zedendelict in de gemeente terugkeert. Om in deze informatiebehoefte te voorzien, voert 

het ministerie van Justitie en Veiligheid het project ‘Bestuurlijke Informatie Justitiabelen’ (BIJ) uit. Het 

team re-integratie (ex-)gedetineerden krijgt via het systeem InJus informatie over deze terugkeer (of 

het verlof) en bespreekt met de Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (AOV) van de gemeenten of er 

als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan. De burgemeester 

beslist vervolgens of er maatregelen moeten worden getroffen om deze verstoringen te voorkomen. 

Dit dient niet alleen ter bescherming van de belangen van de samenleving en het slachtoffer, maar ook 

ter voorkoming van problemen voor de (ex-)gedetineerde. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft 

van de Zeeuwse gemeenten mandaat gekregen om deze informatie te ontvangen en zo samen met de 

gemeenten te beoordelen welke acties ondernomen moeten worden. In 2021 waren er in totaal 14 

BIJ-meldingen. 

Tabel 8. 

Overzicht BIJ-meldingen 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal BIJ-meldingen 

Borsele - 

Goes 4 

Hulst - 

Kapelle 1 

Middelburg 5 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal - 

Schouwen-Duiveland 1 

Sluis - 

Terneuzen 4 

Veere - 

Vlissingen 1 

Totaal 16 
Gegevens afkomstig uit GCOS  

Figuur 11. 

Totaaloverzicht BIJ-meldingen uitgesplitst naar jaartal 
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2.1.4 Inrichting Stelselmatige Daders (ISD maatregel) 
De Inrichting Stelselmatige Daders maatregel (ISD maatregel) is een maatregel om meerderjarige 

stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in 

werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen 

van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal 

twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Indien een Zeeuwse 

gedetineerde de ISD maatregel opgelegd krijgt, houdt de coördinator re-integratie (ex-)gedetineerden 

de ontwikkelingen in de gaten. Relevante informatie over de gedetineerde wordt gedeeld met de juiste 

partners en eventuele acties worden uitgezet. 

Tabel 9. 

Overzicht meldingen ISD maatregel 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal meldingen ISD maatregel 

Borsele 1 

Goes 2 

Hulst 2 

Kapelle - 

Middelburg 1 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal - 

Schouwen-Duiveland - 

Sluis 1 

Terneuzen 5 

Veere - 

Vlissingen 10 

Totaal 22 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 12. 

Totaaloverzicht ISD maatregel uitgesplitst naar jaartal 
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2.1.5 Consultatie 
Door middel van consulten biedt het team re-integratie (ex-)gedetineerden expertise aan 

ketenpartners. In 2021 hebben 67 consultatiegesprekken plaatsgevonden met professionals van 

verschillende organisaties. 

Tabel 10. 

Overzicht consultaties 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal consultaties 

Borsele - 

Goes 7 

Hulst 7 

Kapelle - 

Middelburg 8 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal 2 

Schouwen-Duiveland 1 

Sluis 7 

Terneuzen 12 

Veere - 

Vlissingen 17 

Overig* 6 

Totaal 67 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
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2.2 Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel 
Onder mensenhandel wordt het volgende verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of 

huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te 

buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting, 

gedwongen criminaliteit en bedelarij en gedwongen orgaanverwijdering. Deze verschillende vormen 

van uitbuiting hebben echter met elkaar gemeen dat er sprake is van dwang van het slachtoffer en dat 

de mensenhandelaar er (veel) geld aan verdient. 

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is een zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel 

werkzaam. De kerntaak van een zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel is ervoor zorgen dat 

slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het 

coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het 

slachtoffer staat hierin centraal. De zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel zorgt voor overleg, 

informatiedeling en rapportages en heeft hiervoor contact met professionals van diverse organisaties. 

2.2.1 Signalen 
Tabel 11. 

Overzicht signalen 2021 uitgesplitst naar gemeente en vorm van mensenhandel 

Gemeente 
Seksuele 
uitbuiting 

Overige 
arbeidsuitbuiting 

Criminele 
uitbuiting en 

bedelarij 

Gedwongen 
orgaan-

verwijdering 

Borsele - - - - 

Goes 3 - 1 - 

Hulst 1 - - - 

Kapelle - - 1 - 

Middelburg 6 2 1 - 

Noord-Beveland - - 3 - 

Reimerswaal - 1 - - 

Schouwen-
Duiveland 

- - - - 

Sluis 3 2 - - 

Terneuzen 3 1 2 - 

Veere - - - - 

Vlissingen 7 - 1 - 

Totaal 23 6 9 0 
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2.2.2 Leeftijdscategorie 
Tabel 12. 

Overzicht signalen 2021 uitgesplitst naar gemeente en leeftijdscategorie 

 Aantal signalen 18- Aantal signalen 18-23 Aantal signalen 24+ 

Borsele - - - 

Goes 2 - 2 

Hulst - - 1 

Kapelle - - 1 

Middelburg 2 - 7 

Noord-Beveland 3 - - 

Reimerswaal - - 1 

Schouwen-Duiveland - - - 

Sluis 3 - 2 

Terneuzen 1 - 5 

Veere - - - 

Vlissingen 2 1 5 

Totaal 13 1 24 

 

2.2.3 Consultatie 
De meeste signalen zullen niet meteen op mensenhandel wijzen en vaak is nog onduidelijk of er 

überhaupt sprake is van mensenhandel. Ook kan de drempel naar opsporing hoog zijn en kan de 

persoon in kwestie in de eerste instantie behoefte hebben aan zorg. In deze gevallen wordt de 

zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel steeds vaker gevonden door professionals. De 

zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel spreekt de signalen van mensenhandel door, geeft advies 

en bespreekt eventuele vervolgstappen. Er kan indien nodig onmiddellijk actie worden ondernomen 

bij onveilige situaties, zoals het inzetten van crisisopvang. In 2021 hebben 36 consultatie- en 

adviesgesprekken plaatsgevonden met professionals van verschillende organisaties. 
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2.3 Advies- en meldpunt verward gedrag 
Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving die mogelijk verward 

is, kunnen terecht bij het Advies- en meldpunt verward gedrag (Amvg). De volgende taken vallen onder 

het Advies- en meldpunt verward gedrag: 

 Wet verplichte ggz 

 Niet-acute meldingen personen met verward gedrag 

o Politiemeldingen 

o Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800-1205) 

2.3.1 Meldingen Wet verplichte ggz 
Als vrijwillige zorg niet mogelijk lijkt te zijn, er sprake is van een zeer ernstig zorgelijke situatie en zorg 

nodig lijkt vanuit geestelijke gezondheidszorg kunnen medewerkers van het Amvg een verkennend 

onderzoek uitvoeren in het kader van de Wvggz. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen 

zij het Openbaar Ministerie vragen een zorgmachtiging voor te bereiden. De officier van justitie kan 

dan bij de rechter een zorgmachtiging aanvragen. Met een zorgmachtiging kan verplichte zorg worden 

geboden.  

In 2021 zijn in het kader van de Wvggz in totaal 47 meldingen over 39 unieke personen gedaan. 39 

meldingen hebben geleid tot een verkennend onderzoek. Er zijn in 2021 14 aanvragen voorbereiding 

zorgmachtiging bij de officier van justitie ingediend. 

Tabel 13. 

Overzicht meldingen Wet verplichte ggz 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal meldingen Wvggz 

Borsele 6 

Goes 3 

Hulst 5 

Kapelle 3 

Middelburg 6 

Noord-Beveland - 

Reimerswaal 2 

Schouwen-Duiveland 7 

Sluis 1 

Terneuzen 5 

Tholen 2 

Veere 1 

Vlissingen 6 

Totaal 47 
Gegevens afkomstig uit Khonraad  
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2.3.2 Niet-acute meldingen personen met verward gedrag 
Bij de niet-acute meldingen personen met verward gedrag wordt onderscheid gemaakt tussen 

politiemeldingen en meldingen via het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800-1205). 

2.3.2.1 Politiemeldingen 

Alle politiemutaties rondom personen met verward gedrag worden, nadat deze door de politie zijn 

geselecteerd en geanonimiseerd daar waar nodig, doorgezet naar het Advies- en meldpunt verward 

gedrag in het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. 

In 2021 zijn er in totaal 2318 politiemutaties doorgezet naar het Advies- en meldpunt verward gedrag. 

Het betreft 871 unieke personen. 

Tabel 14. 

Overzicht politiemeldingen 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal politiemeldingen 

Borsele 122 

Goes 302 

Hulst 141 

Kapelle 35 

Middelburg 287 

Noord-Beveland 37 

Reimerswaal 110 

Schouwen-Duiveland 107 

Sluis 112 

Terneuzen 313 

Tholen 71 

Veere 59 

Vlissingen 622 

Totaal 2318 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
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Tabel 15. 

Overzicht unieke personen politiemeldingen 2021 uitgesplitst naar gemeente 

Gemeente Aantal unieke personen 

Borsele 39 

Goes 119 

Hulst 76 

Kapelle 13 

Middelburg 117 

Noord-Beveland 16 

Reimerswaal 42 

Schouwen-Duiveland 52 

Sluis 50 

Terneuzen 130 

Tholen 29 

Veere 24 

Vlissingen 149 

Overig* 15 

Totaal 871 
* Overig: in detentie (PI) buiten Zeeland, verhuizing, anoniem, zonder vaste woon -en verblijfplaats of vestiging buiten Zeeland 
Gegevens afkomstig uit GCOS  
 

Figuur 13. 

Totaaloverzicht politiemeldingen uitgesplitst naar jaartal 

 

2.3.2.2 Meldingen landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800-1205) 

Via het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800-1205) kunnen mensen die zich zorgen maken 

over zichzelf of iemand in hun omgeving in contact komen met zorgverleners in hun buurt. Het 

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er voor niet-acute zorgen: bij crisis of acuut gevaar is het 

alarmnummer 112 of de lokale crisisdienst van de ggz bereikbaar.  

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag verbindt de beller automatisch door met een meldpunt in de 

regio. In de provincie Zeeland is het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag ondergebracht bij het 

Advies- en meldpunt verward gedrag van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. In 2021 zijn er 169 

meldingen ontvangen. 
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