Donderdag 22 september 2022
13:30 tot 18:30 uur
(inclusief netwerkborrel)

Programma

Programma
Tijdstip

Programmaonderdeel

13:30 – 14:00

Inloop

14:00 – 14:40

Plenaire opening met bijdragen van Marja van Bijsterveldt
en Kavita Parbhudayal (voorzitters van het bestuurlijk
overleg Zorg en Veiligheid Haaglanden), Reggery Gravenbeek (ervaringsdeskundige (jeugd)criminaliteit) en
Johan Bac (algemeen directeur, Reclassering Nederland)

14:40 – 14:55

Naar de workshops van ronde 1

14:55 – 15:50

Start workshops ronde 1
1. Top X-Team Den Haag: voorkomen jonge aanwas in de
drugscriminaliteit f
2. Mensen met een licht verstandelijke beperking in het
zorg- en veiligheidsdomein f
3. De praktijk van de Intensieve Levensloopaanpak
Risicovol en Verward gedrag f
4. Huiselijk geweld: een publieke zaak f

15:50 – 16:05

Naar de workshops van ronde 2

16:05 – 17:00

Start workshops ronde 2
5. Voorkómen is beter dan vóórkomen f
6. Naar meer grip op verward gedrag f
7. De aanpak van rivaliserende jeugdgroepen in de
praktijk f
8. Vijftig tinten grijs f

17:00 – 17:15

Plenaire afsluiting met o.a. een muzikaal optreden van
jongerenplatform The Movement

Vanaf 17:15

Netwerkborrel

Workshops in ronde 1
Top X-team Den Haag: voorkomen jonge aanwas in

1 de drugscriminaliteit

Drugscriminaliteit heeft aantrekkingskracht op jongeren en jongvolwassenen. Bij uitstek in de kwetsbare wijken, waar rijkdom en status van criminele kopstukken goed
zichtbaar zijn. Den Haag presenteert in deze workshop haar Top X-team. Dit nieuw
opgerichte interventieteam is samengesteld uit verschillende disciplines en zet zich
in op de aanwas van jonge criminelen in de georganiseerde, ondermijnende drugscriminaliteit. Benieuwd naar de methodiek van werken? Professionals uit het Top X-team
vertellen het u zelf aan de hand van alledaagse voorbeelden uit de praktijk.

Mensen met een licht verstandelijke beperking

2 in het zorg- en veiligheidsdomein

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn oververtegenwoordigd in
de strafrechtketen. Maar vaak wordt de LVB pas laat of niet herkend. Door middel van
een virtual reality-simulatie ervaart u hoe het is om te leven met LVB in een steeds
complexere samenleving. Kees van Ooijen (regiodirecteur Den Haag en expertisegebied LVB, Middin), Ilse van Esch (directeur Volwassenenzorg, Ipse de Bruggen) en
Aagje aan de Stegge (rayondirecteur Midden-Nederland, Humanitas DMH) gaan graag
met u in gesprek over deze kwetsbare doelgroep. Hoe gaan we om met mensen met
LVB in het zorg- en veiligheidsdomein? Wat is nodig om aan hen de juiste hulp en
ondersteuning te kunnen geven?

h 3 f

Workshops in ronde 1
De praktijk van de Intensieve Levensloopaanpak

3 Risicovol en Verward gedrag

Bent u vastberaden en creatief? Sluit u dan aan bij de wondere wereld van de professionals in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH)! ZVHH is in de regio
dé netwerksamenwerking voor multiprobleemcasuïstiek op het snijvlak van zorg,
veiligheid en gemeenten. In deze workshop nemen professionals u op een interactieve
en creatieve manier mee op hun pad om tot duurzame oplossingen te komen voor de
casuïstiek van personen met risicovol en verward gedrag. Welke dilemma’s ervaren
zij? En wat zijn de versterkende factoren bij het helpen van deze doelgroep? Ook deelt
men met u hoe de succesfactoren geborgd kunnen worden in de taken van ZVHH in
de vorm van de Intensieve Levensloopaanpak Risicovol en Verward gedrag.

4 Huiselijk geweld: een publieke zaak
In Nederland hebben jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met
ernstig of herhaald huiselijk geweld. Daarmee is het de meest voorkomende vorm
van geweld. In deze interactieve sessie gaat u in gesprek met voormalig pleger René
Haring en voormalig slachtoffer Hameeda Lakho. Ze nemen u mee in de dynamiek
tussen plegers en slachtoffers. Wat zijn gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling op de korte en lange termijn? Wat hebben plegers en slachtoffers nodig?
En hoe doorbreken we intergenerationele overdracht? Er is genoeg om te bespreken.
Uw vragen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in regio
Haaglanden kunnen worden gesteld aan gedragswetenschapper Janny Metz (Veilig
Thuis) en officier van justitie Anne-Nicole de l’Isle (Openbaar Ministerie), die ook bij
deze sessie aanwezig zijn.

h 4 f

Workshops in ronde 2
5 Voorkómen is beter dan vóórkomen!
Er bestaan grote zorgen over de verontrustende stijging van het aantal jonge
minderjarigen dat betrokken is bij ernstige (drugs)criminaliteit. Hoe voorkomen we
dat deze specifieke (kleine) groep uitgroeit tot harde, geroutineerde criminelen?
Op welke momenten in de ontwikkeling van het opgroeiende kind kunt u het beste
interveniëren? In deze workshop deelt Prof. Dr. Hanna Swaab (hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden) haar inzichten uit neurologisch onderzoek bij risicokinderen. Ook neemt zij u mee in hoe we deze inzichten
kunnen toepassen in de praktijk. Chrissie van der Meijden (projectleider, RIEC) slaat
vervolgens de brug naar het project Dealbreakers in onze eenheid. Hierin werken vijf
gemeenten, RIEC, RSIV, OM en de Zorg- en Veiligheidshuizen samen ter voorkoming
dat jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit belanden. Benieuwd naar de
pijlers van de aanpak en naar hoe deze partijen werken aan een verbetering tussen
het sociaal-, onderwijs- en veiligheidsdomein? U bent van harte welkom bij deze
workshop!

6 Naar meer grip op verward gedrag
De aanpak van personen met verward gedrag is een weerbarstig fenomeen en vraagt
om goede samenwerking tussen o.a. politie, gemeente(n) en de niet acute en acute
GGZ. In deze workshop nemen Anna van Galen en Mariska Dukker (casuscoördinatoren, Meldpunt Bezorgd Delft), Arno Wortman (operationeel specialist, Politie-eenheid
Den Haag), Anke Spuijbroek (psychiater en leidinggevende zorg Ambulante Acute
Keten, Parnassia Haaglanden) en Anastasia Lim (psychiater en leidinggevende Klinisch
Centrum Acute Psychiatrie, Parnassia Haaglanden) u aan de hand van casuïstiek mee
in de praktijk. Zij staan stil bij wie wat in de keten doet, hoe de samenwerking eruitziet en hoe ze die ervaren. Wat is er volgens hen aanvullend nodig? Vervolgens gaan
we graag het gesprek met u als bestuurder aan: wat wilt u bereiken voor deze groep
inwoners?

h 5 f

Workshops in ronde 2
De aanpak van rivaliserende jeugdgroepen

7 in de praktijk

Er is een toename van het aantal jongeren in bezit van (steek)wapens, betrokken bij
incidenten en/of horend tot rivaliserende jeugdgroepen. Vetes die online beginnen
en op straat worden uitgevochten. Vaak opereren deze jeugdgroepen over gemeentegrenzen heen. Dat zien we ook terug in onze regio. In deze workshop nemen
gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer u mee in de integrale aanpak van rivaliserende jeugdgroepen. (Jongeren)coaches gaan met u in gesprek over de begeleiding
van rivaliserende jeugd. Waar zetten zij op in? Wat is belangrijk in de aanpak? En hoe
bieden we deze jongeren weer perspectief? Uiteraard is er ook ruimte om uw eigen
vragen te stellen!

8 Vijftig tinten grijs
Stoornissen zijn niet zo zwart wit, de wetten zijn dit echter wel. In een interactieve
sessie onder leiding van Kirsten van Tongeren (regionaal coördinator Intensieve
Levensloopaanpak, Fivoor) wordt u aan de hand van een casus meegenomen in de
verschillende dilemma’s waar professionals tegenaanlopen in het werken met de
Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Een panel met deskundigen, bestaande uit Susanne van Dongen (officier van justitie Verplichte Zorg,
Openbaar Ministerie), Femke Kruithof (geneesheer-directeur en psychiater, Parnassia
Haaglanden), Marieke Freriks (behandelcoördinator, Ipse de Bruggen) en Jorien van
Lieshout (operationeel manager, Ipse de Bruggen), brengt praktijkervaringen in en
nodigt u uit dit ook te doen.

h 6

