CLIËNT AAN
TAFEL

Personen met
Verward Gedrag
PGA-aanpak

Waarom: Praten met in plaats van over
de cliënt voor een duurzamer plan van
aanpak

ZSM

Mensenhandel

Beschermingstafel

Samen met: Cliënten en alle partners
Meetbaar: Een kosten/baten analyse
met betrekking tot de cliënt aan tafel.

(ontwikkelagenda Oost NL)
Waarom: Voor kwetsbare burgers als
één overheid betekenisvol interveniëren

Wat: De cliënt sluit aan bij het MDO.
Hoe: Het project Client aan tafel gaat
naar een tweede fase. Deze fase is
erop gericht dat er een vervolg wordt
gegeven aan het opdoen van
praktijkervaring en input te leveren
voor een kosten/baten analyse.

ADVIES
TRIAGE PUNT

Nazorg
Ex-gedetineerden

MDA++
Radicalisering

LOKAAL VERBINDEN
Waarom: Voor de cliënt: 1 gezin, 1 plan, 1
regisseur
Wat: Als Veiligheidshuis werken in het
verlengde van de regievoering door de
gemeenten

Wat: Een Advies Triage Punt, eventueel
ondergebracht bij het Veiligheidshuis,
waar betrokkenheid van verschillende
ketens bij een cliënt duidelijk wordt.
Hoe: Het onderzoeken van de
meerwaarde, de inhoud en de wijze
waarop (automatische systeemcheck?).
Daarvoor gezamenlijk met
Veiligheidshuizen Oost NL participeren
in landelijke projectgroepen. De
vertaling maken naar Oost NL en
Gelderland-Midden.
Samen met: Alle partners en landelijk
Meetbaar: Inzichtelijk wat een
geautomatiseerde systeemcheck gaat
kosten in zowel in de implementatie als
vervolgfase en inzichtelijk wat het kan
opleveren.

Hoe: Samenwerkingsafspraken maken over
aansluiting met de lokale structuur

INFORMATIE DELEN

Samen met: Gemeenten

Waarom: Privacy is een grondrecht

Meetbaar: Met alle gemeenten in gesprek
geweest op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Wat: Het handvat “Gegevensdeling in het zorg- en
veiligheidsdomein” waarborgt dat voor cliënten van
het Veiligheidshuis het delen van informatie doelmatig,
proportioneel en subsidiair gebeurt.

WERKPLAN 2019
Veiligheidshuizen
Gelderland-Midden

VERSTERKEN VAN HET MDO
EN HET NETWERK
Waarom: Voor de cliënt: 1 duidelijk straf-zorgplan van aanpak

Wat: Een sterk operationeel netwerk dat zich met de cliënt inzet
voor een sluitende aanpak
Hoe: Alle partners verantwoordelijk voor het methodische werken
in het MDO

Het werkplan 2018 wordt verder doorgezet in het werkplan 2019 met een focus op

Samen met: alle partners

de procesmatige kant. De inhoudelijke samenwerkingen worden gecontinueerd en

Meetbaar: Verdere uitwerking en implementatie van Wie aan tafel
en Keten Proces Plan. En een MDO werkgroep met uitvoerders die
ontwikkelingen voorstaan en uitwerkingen helpen implementeren.

worden door de focus op het procesmatige ook in beweging gebracht.

Hoe: Het nieuwe convenant wordt opgemaakt en
ingevoerd. De voorgenomen en besloten stappen
rondom inrichting en uitvoering van een nieuw privacy
proces worden geïmplementeerd.
Samen met: Alle partners
Meetbaar: Een nieuw en ondertekend convenant en
uitgevoerde (verbeter)stappen.

