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Voorwoord

‘Meer samenwerking in het 
Sociaal Domein is nodig.’

Begin 2015 kregen gemeenten een grote rol in het 
sociaal domein door overheveling van taken die 
nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrachten. 
Op basis van opgedane ervaringen is het van belang 
een uniforme aanpak voor sociale incidenten te 
ontwikkelen. Zo is de Aanpak ter Voorkoming van 
Escalatie (AVE) ontstaan. 
Bij een ‘sociaal drama’ komt het er op aan dat we 
goed samenwerken. Toepassing van AVE faciliteert deze 
samenwerking en geeft antwoord op essentiële vragen 
als: zijn de zorg en veiligheidsketen daadwerkelijk goed 
verbonden en zijn ieders rol en verantwoordelijkheden 
bekend? Maar ook vragen als: is de regie goed belegd 
en hoe zorgen we er voor dat we tijdig opschalen, maar 
ook weer afschalen als dit mogelijk is?

Leeuwarden heeft zich de lokale AVE inmiddels eigen 
gemaakt. Daar komt heel wat bij kijken, want alleen 
met een uitwerking op papier ben je er niet. We 
hebben de afgelopen periode geïnvesteerd en ervaring 
opgedaan in de praktijk. Onze ervaring is dat de AVE 
een aanpak is die duidelijkheid geeft bij een crisis en 
handvatten biedt om in te grijpen als de samenwerking 
stagneert.

Inmiddels hebben ook diverse andere gemeenten 
ervaring opgedaan met de implementatie van AVE. 
Met alle opgedane ervaringen willen we graag andere 
gemeenten ondersteunen in dit proces. Het mooie 
van AVE is dat het als een kapstok is vormgegeven en 
daardoor geschikt is voor iedere gemeente om er de 
eigen lokale structuur aan op te hangen.

Ik kan AVE zeer aanbevelen aan wethouders en 
burgemeesters. We hebben duidelijke afspraken 
gemaakt dat bestuurders tijdig worden geïnformeerd 
als zich een ‘crisis’ aandient. Daarnaast heb ik ervaren 
dat helderheid over ‘wie doet wat’ de samenwerking 
sterk verbetert. 

Ferd Crone, 
burgemeester gemeente Leeuwarden
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1. Toelichting op de 
ordening van AVE

Met de overheveling van taken naar gemeenten 
is er sprake van een beweging die gericht is op 
meer autonomie: de burger en zijn omgeving 
centraal stellen, eigen kracht, meer ruimte voor 
de professional: minder regels en vrije ruimte om 
eigen oplossingen te vinden. AVE zorgt ervoor dat er 
afspraken zijn en duidelijkheid in rollen op moment 
dat dit nodig is, het gaat hierbij om duidelijkheid 
over regie bij de hulpverlening, niet te verwarren 
met de eigen regie van de burger.

Een gezin of burger met problemen krijgt soms hulp 
van (meerdere) professionals. Goede samenwerking 
is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen 
groter worden en wanneer is opschalen (of juist 
afschalen) nodig en wat doe je als de samenwerking 
stagneert of er zich onveilige situaties voordoen? AVE 
geeft het antwoord.

AVE staat voor: Aanpak ter Voorkoming van 
Escalatie bij huishoudens met oplopende 
problematiek. 

Het doel is het voorkómen van een dreigend 
escalerende situatie, het beperken en beëindigen 
van een escalerende situatie en het doorbreken 
van de stagnerende samenwerking tussen 
betrokken partijen.

De AVE-aanpak schetst de regie en momenten van 
op- en afschalen op een hoog abstractieniveau. De 
AVE-aanpak is bedoeld als kapstok om duidelijkheid 
te creëren én faciliteert op lokaal niveau het gesprek 
over de ‘hoe-vraag’: 
• Hoe gaan we het in onze gemeente organiseren? 
• Welke werkafspraken en protocollen zijn er al in 

onze regio? 
• Hoe kunnen we deze laten aansluiten bij 

AVE, kunnen ze nog scherper en kunnen ze de 
effectiviteit vergroten? 

De uiteindelijke uitvoering van AVE verschilt per regio 
en kan in een gezamenlijk proces verder worden in- 
en aangevuld. 

AVE is een integrale programmatische aanpak waarbij 
de eigen lokale situatie altijd het vertrekpunt is. 

1.1 Regie en verantwoordelijkheid

Een burger heeft regie over het eigen leven en 
neemt zelf beslissingen. Soms lukt dit beperkt of 
helemaal niet. Dan kan de regie (gedeeltelijk) worden 
overgenomen. Als een situatie onveilig wordt, moet 
een ander de regie overnemen. 

Onder regie verstaan we zowel coördinatie als 
de sturing. Er is een verschil tussen casusregie 
en procesregie. De casusregie ligt op het niveau 
van de dagelijkse ondersteuning van een persoon 
of gezin. De procesregie ligt op het niveau van 
de samenwerkende professionals van meerdere 
organisaties en stuurt op het resultaat van de hulp. 
In het AVE boekje1 en in de bijlage worden deze 
begrippen verder uitgelegd. 
 
Naast regie wordt er binnen AVE ook gesproken 
over verantwoordelijkheid. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen operationele verantwoordelijkheid en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk 
omdat duidelijk moet zijn hoe en wanneer er wordt 
geschakeld als er bijvoorbeeld sprake is van een 
(dreigende) opschaling.

Het begrip ‘escalatie’ heeft twee betekenissen: 
1. In een gezin of huishouden lopen de zaken uit 

de hand (geweld, misbruik, ruzie overlast e.d.).
2. De opschaling van een interventie. Hiervan is 

sprake als de hulpverlening moet opschalen 
naar een hoger niveau van expertise of een 
specifieke voorziening moet inzetten.

1.2 In het kort: de verschillende 
fasen binnen AVE 

Binnen AVE onderscheiden we vier opeenvolgende 
fasen van op- en afschaling. Per fase wordt 
afgesproken wie de regie voert. AVE sluit aan bij 
de 3D-aanpak van de gemeenten én bij ketens van 
politie, justitie, veiligheidshuizen, veilig thuis-
organisaties, et cetera.

1 Het AVE-boekje kunt u aanvragen via info@hhm.nl.
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Het reguliere leven voor 
het merendeel van de 
huishoudens. Er zijn geen 
problemen of er bestaan 
alleen vermoedens van 
problemen. Preventie 

speelt een belangrijke rol, risico’s worden zo vroeg 
mogelijk gesignaleerd om problemen te voorkomen. 
De zelfredzaamheid van burgers is groot. 

Er is een vraag of 
een probleem in een 
huishouden. In de reguliere 
3D-aanpak wordt samen 
een plan gemaakt en 
uitgevoerd. Het betreft 

enkelvoudige problematiek, maar veel vaker is er 
sprake van meervoudige - en complexe problematiek. 
Bij enkelvoudige problematiek is bijvoorbeeld het 
wijkteam, de huisarts of wijkagent betrokken. Bij 
meervoudige - en complexe problematiek zijn meer 
of gespecialiseerde deskundigen nodig. Dit kunnen 
partijen zijn vanuit zorg, veiligheid en justitie. 
Consultatie speelt een belangrijke rol. Binnen AVE2 is 
er sprake van een effectieve samenwerking. Wanneer 
deze stagneert, wordt er opgeschaald naar AVE3. 

Er zijn complexe problemen 
op meerdere leefgebieden 
en domeinen. De veiligheid 
van de persoon of zijn/ 
haar omgeving is in het 
geding. Om dit op te lossen 

is samenwerking tussen meerdere organisaties nodig. 
Het kan zijn dat de samenwerking tussen de partijen 
stagneert of dat het beoogde resultaat niet wordt 
bereikt. 

De problemen zijn zo 
complex of groot, dat de 
situatie totaal escaleert. 
Er is maatschappelijke 
onrust, de veiligheid van 
meerdere personen is 

in gevaar. Het gaat hier om de zeldzame situaties, 
waarbij de zaken helemaal uit de hand lopen. Er 
is mogelijk ook media-aandacht en dit vergroot de 
maatschappelijke impact. 

Bij elke fase zijn er criteria om op te schalen. 
Deze criteria staan in een stroomschema, zie 
Implementatietool 2 in de bijlage. Hierbij horen 
relatief eenvoudige vragen zoals:
• Is er meer hulp nodig of is de veiligheid in het 

geding en/of stagneert de samenwerking;
• Is er sprake van gevaar voor het gezin of de 

omgeving;
• Ontstaat er maatschappelijke onrust en media-

aandacht.

Van belang is ook om tijdig af te schalen, waarbij 
gekeken wordt welke uitgangssituatie van toepassing 
is. In het stroomschema zijn voor het afschalen ook 
criteria opgenomen.

De uitgangssituatie bepaalt in welke AVE-fase een 
casus zich bevindt. Het gaat om de duiding en 
de ernst van problematiek. Hierbij wordt geen 
onderscheidt gemaakt in doelgroepen. 

Voor verdere verdieping en toelichting van de vier 
fasen van AVE, verwijzen we naar de uitwerking in 
het boekje Aanpak Voorkoming Escalatie. 
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2. Hoe werkt AVE in de 
praktijk? 

De kern van de AVE-aanpak is dat partijen helder 
hebben wie waar verantwoordelijk voor is. Het 
overgrote deel van de cliënten kunnen de organisaties 
zelfstandig of in een keten helpen. 

AVE is voor situaties waarbij sprake is van: 
• Stagnerende samenwerking en/of
• Hoge complexiteit en/of
• Veiligheid is in het geding. 
Het is essentieel dat partijen dan weten wie wanneer 
aan zet is. Varen op de veronderstelling dat ‘het wel 
goed komt’ is dan onvoldoende. 

Het gaat om heldere afspraken over wanneer een 
oplossing voor de problematiek uitblijft en het 
betrekken van een ander niveau van deskundigheid, 
bevoegdheid of doorzettingsmacht noodzakelijk 
is. Soms ligt de juiste interventie niet in de eigen 
organisatie. De problematiek vraagt om een 
integrale benadering. In dit soort gevallen zijn 
afspraken nodig over wie de verantwoordelijkheid/
rol heeft om op te schalen. En uiteraard ook over de 
verantwoordelijkheid voor afschalen. 

AVE is een programmatische aanpak ontwikkeld 
door bureau HHM in opdracht van de gemeente 
Leeuwarden en het NDSD (Netwerk Directeuren 
Sociaal Domein). 

Bureau HHM ondersteunt de implementatie van AVE 
met de volgende diensten:

Werkplaats met lokale- en/of regionale inhouds-
deskundigen
• Inventarisatie van bestaande werkafspraken en 

protocollen;
• Gezamenlijk vullen van ontbrekende werkafspraken 

en protocollen;
• Een lokale Aanpak Voorkoming Escalatie als 

resultaat.

Leerlijn voor professionals en een bijeenkomst met 
bestuurders over inhoud, route en gedrag 
• Toelichting op lokale AVE-aanpak;
• Oefenen met overgangsmomenten op grond van 

casuïstiek. 

Masterclass
• In zes bijeenkomsten ontwikkelen medewerkers 

zelf de lokale AVE; 
• De Masterclass is geschikt voor maximaal twintig 

medewerkers uit het sociaal en veiligheidsdomein. 

Workshop 
• Een eenmalige introductie van AVE tijdens een 

dagdeel.

Escalatie-training
• Bedoeld voor het college van B&W om aan de hand 

van casuïstiek te oefenen met de aanpak. 

2.1 Enkele praktijkvoorbeelden

Voorbeeld: Stagnerende samenwerking

Casus familie Jansen 
De zoon Björn van twaalf jaar, met een stoornis op 
het autismespectrum, zorgt de laatste twee jaar 
voor ontwrichting van het gezin (vader, moeder, 
zoon en dochter van 8 jaar). Moeder trekt zich deze 
situatie erg aan. Ze is niet stabiel en heeft suïcidale 
neigingen. Vader is al langere tijd werkloos en voelt 
zich onmachtig. Vanuit alle betrokken hulpverleners 
zijn er zorgen geuit over dit gezin, de communicatie 
onderling komt echter moeizaam op gang en de 
betrokken hulpverleners komen niet tot goede 
afspraken voor een gezamenlijk plan. Hierdoor is het 
niet duidelijk wie, wat precies doet.

Ondersteuning 
De gebiedsteam-medewerker kent het gezin en 
weet ook dat vanuit de GGZ aan Björn en zijn 
ouders ondersteuning wordt gegeven. Ook heeft 
het maatschappelijk werk regelmatig contact 
met moeder. De (basis) school van Björn heeft al 
een aantal keer contact gezocht met de gebieds-
teammedewerker. Er zijn zorgen over het gezin 
en school kan niet goed uit de voeten met de 
gedragsproblemen van Björn. 

Opschalen 
De gebiedsteammedewerker vindt dat het zo niet 
langer kan. Vanuit de gemeente ligt de regie bij het 
gebiedsteam, maar de medewerker heeft niet het 
idee dat hij een totaaloverzicht heeft. Wanneer hij 
contact opneemt met het maatschappelijk werk 
en de GGZ om informatie in te winnen, gaat dit 
moeizaam. Zij geven allen aan het idee te hebben de 
regie te hebben in deze casus. 

Toegevoegde waarde AVE-aanpak 
Deze casus speelt binnen AVE2. Het is voor de 
betrokken professionals echter niet helder wie de 
casusregie heeft. Ook ontbreekt er een gezamenlijk 
plan waarbij duidelijk is wie, wat doet binnen het 
gezin. Er wordt besloten om een procesregisseur 
te benoemen. Deze persoon roept de betrokken 
professionals bij elkaar voor een overleg. Gezamenlijk 
wordt er een plan gemaakt waarbij duidelijk is 
wie welke rol heeft. Ook wordt de gebiedsteam-



medewerker expliciet benoemd als casus-regisseur. 
Afgesproken wordt om over een maand weer bij 
elkaar te komen om te evalueren hoe het plan loopt. 
Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan 
is afgesproken dat de procesregisseur operationeel 
gaat opschalen.

Voorbeeld: Veiligheid is in het geding

Casus familie De Jong 
Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen 
(jonger dan twee jaar). Bij vader is er sprake van 
controleverlies in het gedrag en emoties. Er zijn in 
het gezin forse relatieproblemen; er is sprake van een 
vechtscheiding. Moeder heeft de relatie verbroken 
omdat er sprake was van huiselijk geweld. Het gezin 
heeft geen regie meer op de eigen situatie. Vader is 
een gevaar voor het gezin. Er zijn veel hulpverleners 
betrokken. Op verschillende domeinen zijn er 
problemen: financiën, werk, huiselijke relaties, 
geestelijke gezondheid, activiteiten dagelijks leven, 
justitie. 

Ondersteuning 
Het gebiedsteam was niet in beeld. Er is 
opgeschaald naar het veiligheidshuis en er is een 
veiligheidsplan met alle betrokkenen gemaakt. Vader 
is in behandeling bij de GGZ. De aanbieder biedt 
intensieve crisishulp. Moeder en kinderen wonen nu in 
een blijf-van-mijn-lijf huis. De kinderen staan onder 
toezicht (OTS). 

Opschalen 
De situatie escaleerde vrij plotseling. De directe 
aanleiding is niet bekend, maar vader is op enig 
moment zeer bedreigend geworden naar moeder 
en kind. De vader is aangehouden en kreeg 
een voorwaardelijke straf en een contact- en 
gebiedsverbod opgelegd. Het veiligheidshuis nam de 
procesregie over en startte de OTS procedure.

Toevoegde waarde AVE-aanpak 
Deze casus speelt op het grensvlak AVE2 en AVE 3. Bij 
opschalen is helder wie moeten worden betrokken en 
geïnformeerd. De problematiek vraagt om een goede 
samenwerking tussen zorg en veiligheid. Afspreken 
wie de casusregie heeft en waar de procesregie ligt 
is essentieel in een dergelijke situatie. Vroegtijdig 
moet worden onderkend en uitgesproken dat de hulp 
niet adequaat en effectief is. De opschaling naar AVE3 
heeft een verdere escalatie voorkomen en gezorgd 
dat moeder en de kinderen in veiligheid werden 
gebracht. De casusregie is door de gezinsvoogd 
opgepakt en de procesregie door het Veiligheidshuis. 
De volgende stap is de casusregie over te dragen naar 
het wijkteam.

7
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3. Leerpunten uit de AVE 
aanpak 

Ervaringen opgedaan bij de 
implementatie van AVE

• Draagvlak binnen de gemeente is essentieel. We 
adviseren dat de opdracht wordt verstrekt door 
B&W. Dit is niet in alle situaties het geval, maar 
we hebben gemerkt dat het voor de voortgang en 
prioritering wel bevorderlijk is. Hiermee komt het 
college ook in de positie om de escalatie afspraken 
in de zorg en veiligheidsketen vast te leggen. In 
de praktijk wordt de opdracht soms ook ambtelijk 
gegeven.

• Aanstellen van een projectleider van de gemeente 
die de kar gaat trekken is een aanbeveling. In de 
praktijk zien we verschillende varianten die goed 
werken. Bij de ontwikkeling van de lokale AVE 
aanpak is regie op het proces en eigenaarschap 
essentieel.

• Alle beschikbare documentatie, denk aan 
samenwerkingsafspraken, richtlijnen en protocollen 
worden verzameld door het projectteam. 

• De ervaring leert dat een vast team medewerkers 
betrokken is bij de inrichting van de AVE-aanpak. 
In de praktijk zien we de ideale combinatie: 
vertegenwoordiger Wmo, vertegenwoordiger Jeugd, 
vertegenwoordiger Veiligheid (ivz’er of oov), 
teamleider(s) gebiedsteam en met eventueel een 
vertegenwoordiger van het veiligheidshuis. 

• Beleggen van bijeenkomsten met overige 
betrokkenen (interne ambtenaren en 
vertegenwoordigers van aanbieders, onderwijs, 
OM, politie, Veiligheidshuis enzovoorts) om de 
vraagpunten, onduidelijkheden en inconsequenties 
te bespreken en tot verbeterde afspraken te 
komen. (Dit iteratief totdat men het eens is: 
mogelijk in verschillende samenstelling). 

• Het invullen van de AVE-kapstok doe je samen, 
iedereen vanuit zijn eigen expertise. Het is hierbij 
van belang om oog te hebben voor de positie 
van het veiligheidshuis in de regio en andere 
ketenpartners.

• Uitwerken van een lokale AVE-aanpak (op 
hoofdlijnen) en proces (eventueel per doelgroep) 
en dit door bestuurders laten fiatteren (convenant 
en of contracten en financiële afspraken).
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• Uitwerken van protocollen en werkafspraken voor 
de professionals. Eventueel gefaseerd op basis van 
prioriteit. 

• Implementatietraject. Stappen zetten in het 
informeren van alle betrokkenen. Beschrijven hoe 
het traject op te volgen of bij te sturen. Hierbij 
moet aandacht zijn voor de borging in het primaire 
proces rondom verantwoordelijkheid. 

• De uitwerking van AVE is een programmatische 
aanpak met een bijbehorend proces, denk hierbij 
aan de PDCA cyclus. Er ligt een organisatievraagstuk 
onder, hoe zijn de werkprocessen ingeregeld etc. 
Het bij elkaar brengen van de zorg- en veiligheid 
domeinen is na de transitie een transformatie.

Het is mogelijk om met meerdere gemeenten 
gezamenlijk de AVE-aanpak uit te werken. Wanneer 
gemeenten op dit terrein graag willen samenwerken 
of dit al doen, leent AVE zich hier goed voor. De 
meerwaarde is dat men elkaar kent en hiermee 
de verbindingen met regionale partijen goed 
kan leggen. Het eindresultaat is altijd een eigen 
lokale aanpak, omdat iedere gemeente zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft. 

Als er sprake is van (ambtelijke) samenwerking met 
andere gemeente zijn er een aantal aanvullende 
stappen: 
• Ga na waar de verschillen en overeenkomsten 

zitten per gemeente. 
• Beoordeel of de naamgeving, semantiek gelijk 

getrokken kan worden. 
• Presenteer naar de ketenpartners een aanpak met 

minimale lokale verschillen. 
• Een belangrijke tip hierbij is: reserveer ruim tijd 

voor kennismaking.

Vertreksituatie: de inrichting van de 
lokale situatie

Het gaat hierbij om de lokale situatie zoals het 
sociaal domein is ingericht bij de start. Dit is de 
vertreksituatie. Het is van belang zicht te hebben op: 
• Interne gemeentelijke organisatie en de domeinen 

(3D-beleid) binnen de gemeente. 
• Aanwezigheid van gebieds- en/of sociale teams en 

hun rol en positie. 
• Aanwezigheid en functie van diverse 

casuïstiekbesprekingen. 
• Gemaakte samenwerkingsafspraken en afspraken 

over rollen en verantwoordelijkheden.

De ervaring leert dat wanneer het beleid of de 
inrichting van de zorg- en veiligheidsketen niet helder 
is, dit direct naar voren komt bij de uitwerking van 
de AVE-aanpak. De aanpak vraagt om het transparant 
maken van de afspraken. Als dit niet het geval is komt 
dit als een blokkade naar voren bij het invullen van 
de kapstok, omdat veel thema’s in het sociaal domein 
daar samenkomen. Dit kan gaan over inhoudelijke 
thema’s, onderlinge verhoudingen van rollen en 
functies en ook de wijze van inkoop. 

 
Invloed op inkoopproces

Iedere gemeente wil bij de inkoop zo goed mogelijk 
aansluiten bij de behoefte van haar burgers. Het is 
raadzaam om bij het inkoopproces stil te staan bij 
het effect van stagnerende samenwerking of onveilige 
situaties zoals deze worden blootgelegd door de 
toepassing van AVE. Door bewust hulpverlening in te 
kopen, sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. 
Door het vanuit de ‘AVE-bril’ te bekijken reduceer je 
het risico op hiaten in het aanbod. Casuïstiek rondom 
AVE kan input geven welk aanbod nodig is, maar 
bijvoorbeeld nog niet is ingekocht. Daarnaast is het 
ook van belang om de verwachtingen naar aanbieders 
over hun rol binnen AVE te concretiseren. 

Werken aan collectief geheugen

Het is raadzaam om het proces, na het invullen van 
de AVE-kapstok, als dynamisch te zien. Iedereen weet 
een specifiek stukje. Door open te staan voor elkaar, 
komen partijen nader tot elkaar. Door gezamenlijk 
casussen te bespreken, ontstaat een leercirkel die 
de dagelijkse praktijk ten goede komt. Het is aan te 
bevelen om frequent te evalueren om ervan te leren 
en de AVE kapstok zo nodig aan te passen. 

Wees alert op duidelijkheid rondom 
terminologie

Uit ervaring leren we dat snel verwarring kan 
ontstaan rondom de gebruikte terminologie. Partijen 
hebben een eigen referentiekader, hierdoor hebben 
ze andere beelden bij hetzelfde begrip. Bij een 
vermoeden van begripsverwarring, is het van belang 
om dit goed helder te maken met elkaar. In de bijlage 
is een begrippenlijst opgenomen.
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4. De praktijk en 
aandachtspunten per 
AVE-fase op een rij

Als gemeente wil je dat zoveel mogelijk inwoners 
binnen AVE 1 zitten, de burger redt zichzelf en de 
signalering is op orde. Het accent ligt binnen AVE op 
de route en de wijze waarop de betrokken partijen 
met elkaar samenwerken. Uitgangspunt is dat de 
aanpak ‘zo gewoon mogelijk moet zijn’. Maar ook 
dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over 
de wijze van op- en weer afschalen. Wie schaalt op 
en wanneer. Zie hiervoor het stroomschema in de 
bijlage.

Elke gemeente heeft haar 
inrichting van het sociaal 
domein gerealiseerd. 
Dit kan in een wijk- of 
gebiedsteam onder 
gemeentelijke regie of 

via inkoop bij een derde partij. De inrichting van 
het voorliggende veld en de toegang kan er op 
verschillende manieren uit zien, de verschillen zitten 
in de wijze waarop de volgende onderdelen zijn 
ingericht: 
• Signalering en preventie
• Toegang/toewijzing
• Uitvoering 

In de praktijk doen zich 
situaties voor waarbij 
medewerkers van een 
gebieds-¬ of wijkteam 
het lastig vinden om 
een situatie goed 

te beoordelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
situaties met kinderen in zorggezinnen waarbij 
een crisis dreigt. Veel gemeenten kiezen ervoor 
om de medewerkers van de gebiedsteams zelf 
verantwoordelijk te maken voor het opschalen naar 
AVE 3, eventueel in overleg met de eigen teamleider. 

Daarnaast is het van belang om binnen AVE 2 bij 
signalen gebruik te maken van consultatie in advies. 
Zo kan het zijn dat de casus nog in AVE 2 blijft, maar 
er wel advies bij specifieke deskundigen of binnen 
AVE 3 wordt opgehaald. 

In implementatietool 2: stroomschema, is deze 
toevoeging van consultatie en advies verwerkt.
In de praktijk heeft een aantal gemeenten ervoor 
gekozen om een AVE-medewerker of procesregisseur 
binnen de gemeente aan te stellen. Deze medewerker 
komt in beeld bij stagnerende samenwerking. 
Het doel hierbij is om te leren van de situaties en 
gebieds-teammedewerkers te faciliteren. Het is in 
deze situaties van belang om te investeren om het 
proces zo goed mogelijk te faciliteren binnen de 
domeinen van de gemeente. In de toekomst is de AVE-
medewerker dan mogelijk overbodig. Het is ook van 
belang om de risico’s en stagnerende samenwerking 
voor de eigen (gemeentelijke) organisatie te 
definiëren. 

De positie van het 
veiligheidshuis is per 
gemeente verschillend. 
Wat de positie ook is, 
het is van belang dat de 
afbakening helder is. Het 

veiligheidshuis kan ook consulterend worden ingezet, 
zoals bij AVE2 is beschreven. Het veiligheidshuis kijkt 
dan over de schouder mee met de casus, maar neemt 
niet de procesregie over. 

Deze fase blijkt in de 
praktijk vaak helder te 
zijn. Voor de partijen is 
het in deze fase duidelijk 
wie waar verantwoordelijk 
voor is. De ivz-ers zijn 

‘gepokt en gemazeld’. Van oudsher is de gemeente al 
betrokken en is het proces volledig ingeregeld in de 
gemeente. 

Niet elke crisis is een AVE 3 of AVE 4. Ook in AVE 2 
komt complexe problematiek voor. Het gaat om de 
uitgangssituatie. Is er sprake van goede samenwerking 
en effectief handelen dan is opschalen niet nodig. 
Dan vindt inschakeling of consultatie van de juiste 
partijen plaats die nodig zijn in de betreffende 
situatie.
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5. AVE vanuit 
transformatieperspectief

Consultatie en advies

De AVE-aanpak biedt houvast om samen afspraken 
te maken over de inrichting van de zorg- en 
veiligheidsketen. Het is van belang dat gebiedsteams 
en ketenpartners duidelijke samenwerkingsafspraken 
hebben. Zo weten ze wie wanneer aan zet is, maar 
ook wie ze kunnen inschakelen voor specifieke kennis. 
Consultatie en advies zal met name binnen AVE 2 
en tussen fase AVE 2 en AVE 3 van toepassing zijn. 
Het tijdig inschakelen van consulatie kan opschaling 
voorkomen. 

Privacy

In de praktijk blijkt dat het thema privacy een 
essentieel onderdeel is van een goede samenwerking. 
Goede overdracht van informatie is nodig om vanuit 
‘één gezin, één regisseur, één aanpak’ te kunnen 
werken. Deze aanpak moet de zorg en veiligheid 
verbeteren, maar brengt tegelijk bepaalde privacy-
risico’s. Het is noodzakelijk dat een gemeente de 
gegevens van burgers kan delen binnen en indien 
nodig ook over domeinen heen. Burgers moeten erop 
kunnen vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan 
met persoonsgegevens wanneer zij bepaalde zorg- of 
dienstverlening ontvangen. 

Privacyfunctionaris

Het aanstellen van een privacyfunctionaris laat zien 
dat je werkt aan good governance en de kwaliteit van 
het waarborgen van privacy. De functionaris opereert 
onafhankelijk en bewaakt of de gemeente zich houdt 
aan de kwaliteitseisen en formele verplichtingen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
In de relatie tussen de gemeente en het College 
bescherming persoonsgegevens (Cbp) vervult de 
privacyfunctionaris een bufferrol. 

Het mogen verwerken van gegevens door de 
gemeente is gebaseerd op de uitvoering van een 
publiekrechtelijke taak, dan wel de wettelijke 
verplichting conform de Wmo2015 en Jeugdwet. 
Vanuit de wettelijke opgave hebben gemeenten 
toestemming om gegevens in te zien van cliënten. 
Het is van belang om transparant naar de burger te 
zijn en hem te infomeren over waarom bepaalde 
gegevens nodig zijn en wat ermee wordt gedaan. 
Soms kan uit het oogpunt van veiligheid een andere 

afweging gemaakt worden. In alle gevallen geldt dat 
de professional een bewuste afweging moet maken 
waarom hij de gegevens nodig heeft (noodzaak, 
proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding). 

Het thema privacy vraagt binnen het sociaal domein 
om een professionele afweging. De professional 
moet bewust afwegen in het kader van de zorg en 
veiligheid welke gegevens hij nodig heeft en vast 
moet leggen (Wbp): 
• Heb ik dit gegeven over deze cliënt echt nodig om 

mijn taak uit te kunnen voeren (noodzaak)? 
• Heb ik alle gegevens nodig of alleen een gedeelte 

(proportionaliteit)? 
• Moet ik het weten of is het handig om te weten 

(subsidiariteit)? 
• Mag ik de gegevens inzien of mogen die alleen voor 

een ander doel gebruikt worden (doelbinding)? 
Er is dus niet altijd sprake een juridische afweging. 

Op de site van de VNG en VISD (www.vng.nl en 
www.visd.nl) staat meer informatie over het thema 
privacy.

Positie van sociaal team

Gemeenten hadden vaak al een sociaal team vóór de 
transitie. In veel gevallen hebben ze het sociaal team 
in stand gehouden om een goede overgangssituatie 
te creëren. We zien dat er intern een discussie kan 
ontstaat om het sociaal team in de huidige vorm te 
continueren of op te laten gaan in de nieuwe situatie. 
Het advies is om een concrete en bewuste keuze over 
de positionering te maken anders blijft er onduidelijk 
bestaan.

Structurele borging 

Wanneer de AVE-aanpak helder is, is het van belang 
oog te hebben voor een structurele borging van 
de afgesproken aanpak. Het periodiek toetsen en 
evalueren en zo nodig bijstellen van de aanpak is 
belangrijk (PDCA). Communiceer de wijzigingen 
zorgvuldig aan alle betrokkenen. 
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6. Mandatering en 
belemmerende wet- en 
regelgeving

Mandatering en doorzettingsmacht

Een belangrijke vraag over mandatering kan vanuit 
de praktijk die tot nu toe is opgedaan beantwoord 
worden. Een extra mandaat of doorzettingsmacht 
voor bijvoorbeeld de procesregisseur, treedt in de 
professionele verantwoordelijkheid van de werker en 
is niet wenselijk of nodig. Mandaat is oud denken. In 
het huidige denken is de dialoog en de samenwerking 
veel belangrijker. AVE is immers het organiseren 
van horizontale verhoudingen door middel van 
afspraken met de partners om vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid en deskundigheid samen te 
werken. 

Privacy

Privacy en uitwisseling van informatie is in de praktijk 
soms weerbarstig. De bescherming van de privacy 
is en blijft een belangrijk goed. Vaak gaat het om 
gedrag; hoe ga ik hiermee om hoe weeg ik af en wat 
is er wel mogelijk. De Wbp biedt hiervoor voldoende 
mogelijkheden en houvast.



13

Implementatietool 1: 
Begrippenkader en 
definities

De verwachting is dat niet alle betrokkenen thuis zijn 
in het complete sociale en veiligheidsdomein. Daarom 
in deze handreiking definities en links naar handige 
en belangrijke websites. 

Sites voor achtergrondinformatie: 
• Veiligheidshuis: www.veiligheidshuizen.nl
• Veilig thuis – AMHK: www.vooreenveiligthuis.nl
• Reclassering: www.reclassering.nl
• Raad voor de kinderbescherming: 
 www.kinderbescherming.nl
• Spoed4jeugd: www.spoed4jeugd.nl
• Verwijsindex Risicojongeren (VIR): 
 www.voordejeugd.nl 
• Meldcode: www.voordejeugd.nl

Voogdij

Gezag over een minderjarige en diens goederen, 
van rechtswege of op beslissing van de rechter 
aan een ouder of een derde opgedragen, wanneer 
het ouderlijk gezag niet over het kind wordt 
uitgeoefend2.
 

Uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing betekent dat een jeugdige 
voor korte of langere tijd niet opgroeit in zijn eigen 
gezin, maar in een andere leefomgeving. Het kan 
zijn dat een jeugdige in een ander gezin verblijft bij 
uithuisplaatsing, een pleeggezin. Het kan ook zijn dat 
een jeugdige in een leefgroep van een instelling voor 
intramurale of residentiële zorg terechtkomt.

Er zijn verschillende redenen om jeugdigen uit huis 
te plaatsen. Het kan zijn dat een jeugdige (ernstige) 
gedrags- of ontwikkelingsproblemen heeft, waardoor 
de situatie thuis voor de ouders onhoudbaar is. De 
ouders en jeugdige stemmen dan veelal zelf in met 
de uithuisplaatsing.

Daarnaast komt het voor dat een jeugdige uit huis 
geplaatst wordt om zijn veiligheid te waarborgen en 
eventuele kindermishandeling te stoppen. Dit kan 
in een vrijwillig kader, maar vindt meestal plaats in 
een gedwongen kader. Dit kan een open of gesloten 
plaatsing betreffen in een Jeugdzorg plus

2 Bron: CBS

instelling. Voor het laatste is een machtiging gesloten 
uithuisplaatsing nodig van de Kinderrechter. 

Soms moet de beslissing tot uithuisplaatsing onder 
hoge tijdsdruk genomen worden, bijvoorbeeld 
doordat er plotseling een crisis in het gezin is 
ontstaan. Dan is snel optreden noodzakelijk. Als er 
sprake is van een acute noodsituatie, waarbij het 
kind onmiddellijk uit huis moet worden geplaatst, 
is sprake van een crisisplaatsing. Een crisisplaatsing 
verloopt niet via reguliere intake en indicatiestelling. 
Een kinderrechter kan in zo’n situatie nog dezelfde 
dag een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken 
en tegelijkertijd een machtiging voor uithuisplaatsing 
afgeven3.

OTS (ondertoezichtstelling)

Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende 
maatregel waarbij de ouders hulp en steun krijgen 
bij de opvoeding van een gezinsvoogd van een 
gecertificeerde instelling voor (gezins)voogdij. Het 
kind kan thuis blijven wonen of het kan uit huis 
worden geplaatst, maar de ouders behouden het 
gezag over het kind. Zij zijn daarbij wel verplicht 
de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen4. 
Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Tijdelijk huisverbod 

Een huisverbod is een maatregel waarbij iemand 
gedurende een korte periode zijn eigen huis niet 
mag betreden. Deze maatregel kan worden opgelegd 
bij dreiging van huiselijk geweld voor tien dagen. 
Een tijdelijk huisverbod kan sinds 1 januari 2009 in 
Nederland worden opgelegd door de Burgemeester5. 

Casusregie

• De casusregisseur heeft de regie over de dagelijkse 
ondersteuning van een persoon of gezin.

• De casusregisseur is de contactpersoon voor het 
cliënt(systeem) en is steeds degene die met de 
klant communiceert. Ook indien er sprake is van 
een benoemde procesregisseur.

• In geval van hulp en ondersteuning aan een 
individu of gezin moet er altijd een casus-regisseur 
expliciet worden benoemd; ook indien er meerdere 
hulpverleners vanuit meerdere hulpverlenende 
organisatie betrokken zijn. 

3 Bron: Nji
4 Bron: Rijksoverheid
5 Bron: Overheid.nl
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Toelichting op casusregie

• Er is sprake van casusregie door een professional 
bij AVE2, AVE3 en AVE4. Deze ligt bij het wijk- en 
gebiedsteam of een organisatie. Dit kan per casus 
verschillen. 

• Maak afspraken over de situaties waarin de 
casusregisseur tevens procesregisseur kan zijn. 

• Bevoegdheden van de casusregisseur liggen 
besloten in het professioneel handelen en het 
mandaat dat daarbij hoort. Bij casusregie behoort 
in ieder geval de bevoegdheid om het handelen 
van alle betrokken professionals op elkaar af te 
stemmen, met als doel één goed samenhangend 
traject aan zorg voor de cliënt of het cliëntsysteem 
te realiseren. 

• De casusregisseur is ook verantwoordelijk voor het 
herkennen van - en adequaat reageren op externe 
zorgsignalen (bijvoorbeeld van politie, buren, 
scholen, woningcorporatie, energiebedrijven)

• De casusregisseur heeft de taak om indien 
noodzakelijk tijdig te escaleren. 

• Indien escalatie nodig wordt geacht, wordt 
geëscaleerd conform een vastgelegde route. 

Behandelregie

• Wanneer sprake is van een behandeling dan heeft 
de behandelaar de regie over de behandeling 
(hoofdbehandelaarschap). De behandelaar kan 
tevens casusregisseur zijn, maar dit hoeft niet. 

• De taken/rol van het hoofdbehandelaarschap 
(behandelregie) zijn vastgelegd in de registratie 
vereisten van de professionalisering jeugdzorg, de 
nieuwe jeugdwet en het hoofdbehandelaarschap 
vanuit de specialistische GGZ (volwassenzorg).

Procesregie

• De procesregie ligt op het niveau van de 
samenwerkende professionals van meerdere 
organisaties en stuurt op het resultaat van de hulp.

• De procesregisseur treedt niet in de professionele 
verantwoordelijkheid van de betrokken 
hulpverleners, maar draagt zorg voor een integrale 
aanpak die effectief is. Hij/zij is bevoegd om in 
overleg met de casusregisseur betrokken partijen 
bijeen te roepen voor overleg en afstemming en 
hakt bij stagnatie indien nodig knopen door.

• De procesregisseur wordt telkens expliciet 
benoemd. 

• Bij complexe problematiek kan dit een specifieke 
professional zijn met ervaring op het betreffende 
terrein. Bij een (dreigende) onveilige situatie zal 
de procesregie door-gaans komen te liggen bij een 
professional vanuit het Veiligheidshuis. In sommige 

 gevallen wordt de procesregie bij de reclassering 
gelegd.

Toelichting op procesregie

• In AVE2 ligt de procesregie doorgaans bij het 
wijkteam, een teamleider of een hulpverlener 
vanuit bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg. 
Naast de procesregie blijft er altijd sprake van 
casusregie.

• In (de overgang naar) AVE3 is sprake van een 
(dreigende) escalatie of stagnerende samenwerking 
en/of als de hulpverlening niet effectief is. Dan ligt 
de procesregie doorgaans bij het veiligheidshuis. 

• Binnen het kader jeugd kan er ook een 
‘drang-maatregel’ zijn, die op verzoek van de 
casusregisseur uit het lokale gebiedsteam tijdelijk 
samenwerkt met de casusregisseur om onveiligheid 
i.c. ontwikkelingsbedreiging minderjarige weg te 
nemen. 

• Binnen het kader jeugd heeft een eventuele 
gezinsvoogd/jeugdbeschermer een specifieke rol 
en bevoegdheden. Dit speelt bij een (V)OTS of 
reclasseringsmaatregel. Dan is er een nauwe (werk)
relatie met de procesregisseur. Ook in deze situatie 
is er een casusregisseur, doorgaans uit het lokale 
gebiedsteam en is de procesregisseur aanvullend op 
beide rollen.

• De procesregisseur schaalt op bij stagnatie naar het 
management of indien nodig naar bestuur van de 
zorgorganisatie. Bij AVE3 is IVZ’er van de gemeente 
(of beleidsadviseur Welzijn) de link met bestuur van 
de gemeente, wethouder(s) en burgemeester.

• Maak afspraken over de procesregie door het 
Veiligheidshuis. In een aantal gevallen is er verschil 
tussen consultatie en maatwerk. Bij maatwerk ligt 
de procesregie altijd bij het Veiligheidshuis, bij 
consultatie hoeft dat niet.

                      

OOV (Openbare Orde en Veiligheid)

De gemeente heeft de regierol op het integraal 
veiligheidsbeleid. Deze regierol betekent onder 
andere inhoud en vorm geven aan de strategische 
keuzes, de samenwerking met zowel interne als 
externe partners, coördinatietaken rondom de 
uitvoering. In plaats van OOV kan er binnen een 
gemeente ook worden gesproken over Integrale 
Veiligheidszorg (IVZ). 

OM (openbaar ministerie) 

Rechterlijke macht in relatie tot jeugdzaken 
en volwassenzaken en samenhang met partijen 
als Politie, Voogdij, Reclassering, Raad voor de 
Kinderbescherming. 



Implementatietool 2: 
Stroomschema
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Implementatietool 3: 
Invulschema voorbeeld

Problemen worden 
voorkomen door preventie 
en tijdig gesignaleerd als 
ze zich voordoen.

Casusregie
-

Procesregie
-

In overleg met
Civil society

Operationeel 
verantwoordelijk
Diverse organisaties

Bestuurlijk 
verantwoordelijk
Wethouder

Casusregie
Wijkteam

Procesregie
MDO wijkteam/teamleider

In overleg met
Zorgaanbieders, 
specialisten, Sociale 
teams, Save-teams, 
Factteams, spoed, crisis, 
Veilig Thuis

Operationeel 
verantwoordelijk
Management van 
wijkteam

Bestuurlijk 
verantwoordelijk
Wethouder

Casusregie
Wijkteam of andere 
organisatie

Procesregie
Veiligheidshuis

In overleg met
IVZ/OOV
Betrokken partijen

Operationeel 
verantwoordelijk
Management van 
organisaties

Bestuurlijk 
verantwoordelijk
College van B & W

Casusregie
Diverse organisaties

Procesregie
Scenarioteam

In overleg met
Driehoek:
politie, OM, 
burgemeester,
communicatieadviseur

Operationeel 
verantwoordelijk
IVZ-coördinator 

Bestuurlijk 
verantwoordelijk
Burgemeester

Mensen hebben hulp nodig. 
In de reguliere 3D-aanpak 
wordt samen een plan 
gemaakt en uitgevoerd.

Complexe 
domeinoverstijgende 
problematiek. 
Samenwerking is niet 
effectief of stagneert. De 
veiligheid is in gevaar.

Totale escalatie. Dreiging 
maatschappelijke onrust. 
Mogelijke aandacht media.






	AVE17_omslag
	AVE17_binnenwerk

