
Telefoonnummer 
veiligheidshuis 
Het telefoonnummer van 
Veiligheidshuis Rivierenland is 

(0344) 638030.  
Bezoekadres: Kwelkade 2 
4001 RM Tiel 

Postadres: Postbus 6325 
4000 HH Tiel 

Afscheid Ed Jissink 
Ed Jissink, één van de 
kwartiermakers van ons 
veiligheidshuis heeft op 2 juni 
officieel afscheid genomen van 
de politie. Hij heeft gebruik 
gemaakt van een regeling om 
vervroegd uit te treden. 
Daarmee heeft hij ook officieel 
afscheid genomen van het 
veiligheidshuis. Ed blijft de 
komende tijd nog enkele 
werkzaamheden doen en werkt 
hij zijn opvolger Johan Bakker 
in.  

Ed heeft samen met Noor Smits 
(gemeente Tiel) en Wouter 
Gerretschen (OM) Veiligheids-
huis Rivierenland opgebouwd. In 
september 2009 met niets 
begonnen en op 9 december 
2009 was het Veiligheidshuis 
open. Vanaf januari 2010 begon 
het veiligheidshuis te draaien, 
steeds meer organisaties vinden 
er hun werkplek. Ed heeft veel 
tijd en energie in het 
veiligheidhuis gestoken. Mede 
dankzij hem staat het als een 
huis! 
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Goede resultaten eerste half jaar, bestuurlijke zorg over financiering 

In Veiligheidshuis Rivierenland valt 
niemand buiten de boot 

 
Het nieuwe Veiligheidshuis Rivierenland krijgt steeds meer vorm. Sinds 
december 2009 werkt vanuit het Tielse Gerechtsgebouw een toenemend aantal 
instanties gezamenlijk aan de aanpak en begeleiding van veelplegers, 
risicojongeren, ex-gedetineerden en daders en slachtoffers van huiselijk 
geweld. Inmiddels zijn al tientallen dossiers de revue gepasseerd. Hoewel niet 
alles in cijfers is uit te drukken, zijn de resultaten tot nu toe hoopgevend. 

 

“Het loopt goed, er is veelvuldig overleg tussen de verschillende partners die hier 
zitting houden,” zegt Noor Smits, veiligheidscoördinator van de gemeente Tiel en 
een van de ‘kwartiermakers’ die vanaf het prille begin bij het Veiligheidshuis 
Rivierenland is betrokken. “Omdat we nu op vaste tijden onder één dak zitten, 
zoeken mensen van verschillende instanties elkaar veel makkelijker op voor kort 
overleg of het uitwisselen van informatie. Dat is precies de bedoeling. Ook worden 
we als team bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen, waar we afzonderlijk anders 
ook wel mee te maken zouden krijgen. Zo heeft het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB), dat de boetes int, een presentatie gegeven. Het CJIB heeft een 
maatwerkoplossing voor gevallen van schuldhulpverlening waar ook openstaande 
boetes in het spel zijn. Dat kan ons prima van pas komen.” 
● vervolg: zie pagina 4 ● 

 
 Effectmeting Veiligheidshuis Rivierenland 

Op basis van de effectmeting ‘zeer actieve veelplegers’ (mei 2009), voert 
RadarAdvies ook voor de overige kamers (risicojongeren, huiselijk geweld en ex-
gedetineerden) zo'n meting uit. Deze nulmeting geeft voor ‘risico-jongeren’ en 
‘huiselijk geweld’ inzicht in de kwantitatieve gegevens, de kwalitatieve stand 
van samenwerking en afstemming van elkaars activiteiten. Ook worden 
indicatoren gezocht om in de evaluatie van 2011 de maatschappelijke 
meerwaarde van deze werkwijze inzichtelijk te krijgen. Bij ‘ex-gedetineerden’ 
ligt de focus meer op het inzichtelijk maken van kenmerken van de doelgroep, 
omdat een uitgewerkte aanpak nog in ontwikkeling is. De deelnemers aan de 
kamers worden hierbij betrokken. Volgend jaar wordt de meting herhaald, 
waardoor de effecten van de aanpak in het veiligheidshuis zichtbaar worden. 



Wie zijn er 
aangesloten bij 
Veiligheidshuis 
Rivierenland? 

Al vele organisaties hebben 
hun weg gevonden naar het 
veiligheidshuis en hebben zich 
aangesloten: 

- Gemeenten Buren, Tiel,  
  Culemborg, Geldermalsen, 
  Lingewaal, Maasdriel, Neder- 
  Betuwe, Neerijnen en  
  Zaltbommel 
- Politieregio Gelderland-Zuid 
- Openbaar Ministerie 
- Provincie Gelderland 
- Raad voor de Kinder- 
  bescherming 
- Bureau Jeugdzorg  
  Gelderland 
- Reclassering Nederland/  
  IrisZorg/Jeugdreclassering 
- Slachtofferhulp Nederland 
- GGZ-instellingen 
- Dienst Justitiële Inrichtingen 
- GGD/Meldpunt Geweld/  
  Meldpunt Bijzondere Zorg 
- Hera Vrouwenopvang 
- MEE Gelderse Poort 
- Patch 
- ROC Rivor 
- Piet Roordakliniek 
- Welzijnsorganisaties Mozaïek 
  en ELK 
- Rebound 
- Humanitas-DMH 
- MEE Gelderse Poort 
- Kairos 
- De Gelderse Roos 
- Iriszorg 
- Maatschappelijk Werk/STMR 
- Scholen 
- Reclassering Leger des Heils 

 

Even voorstellen: Johan Bakker  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 juli 2010 hebben we een nieuw gezicht in ons veiligheidshuis. Zijn 
naam is Johan Bakker. Hij is de opvolger van Ed Jissink en is samen met Wouter 
Gerretschen en Noor Smits verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
veiligheidshuis. Voor de collega’s van de politie is hij een bekend gezicht. Voor alle 
andere collega’s stelt Johan zich graag aan u voor! 
 
"Als de tweede nieuwsbrief verschijnt, ben ik net 55 jaar geworden. Ik ben getrouwd 
met Rita, ik heb twee dochters en ons gezin is al een aantal jaren uitgebreid met twee 
schoonzoons. Inmiddels ben ik de trotse opa van een kleindochter van bijna 3 jaar en in 
december hopen wij ons tweede kleinkind te mogen verwelkomen. Verder bestaat ons 
gezin nog uit twee honden. In mijn vrije tijd vermaak ik mij graag in de tuin, daar is 
altijd wel wat te doen. Daarnaast houd ik van reizen, een weekje naar de zon of een 
weekend in ons mooie, helaas soms regenachtige, kikkerlandje, daar geniet ik van. 
 
Vanaf mijn 16e jaar werk ik bij de politie, eerst een jaartje administratief en zodra ik 
17 jaar was ben ik naar de politieschool gegaan. Op 1 oktober 1973 ben ik begonnen als 
'wachtmeester der Rijkspolitie' in Diemen. In december 1981 zijn we verhuisd naar de 
Betuwe en daar woon ik nog steeds. Ik heb verschillende functies gehad binnen de 
politie, de laatste was chef team verkeershandhaving in Ewijk en ben ik nu dan 
kwartiermaker in Veiligheidshuis Rivierenland. Een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend 
veel zin in heb! Daarnaast draai ik nog diensten als officier van dienst (OvD). Verder 
ben ik binnen de politie regionaal projectleider van het project 'Justitiële 
Voorwaarden'. 
 
Ik heb, in de korte tijd dat ik nu bij het Veiligheidshuis werk, gemerkt met wat voor 
een enthousiasme iedereen samenwerkt. In korte tijd is er al sprake van een hechte 
samenwerking. Er is al veel gebeurd. Mijn doel is om samen met Noor Smits deze 
samenwerking met de partners voort te zetten en uit te breiden. De kamer 'Nazorg 
gedetineerden' verdient nog de nodige aandacht. 
 
Ook de politieprocessen hebben mijn aandacht. In de komende tijd houd ik deze samen 
met Angela Koorevaar en Henriette Tibben tegen het licht en waar nodig verbeteren. 
Belangrijk is dat er een goede (warme) communicatie komt over wat het 
Veiligheidshuis precies doet en wat zij voor de collega's kan betekenen." 



Nieuwe bewoner: 
Slachtofferhulp 
 
Sinds half juni heeft ons 
veiligheidshuis een nieuwe 
bewoner: slachtofferhulp 
Nederland. Er werken 
dagelijks drie medewerkers 
vanuit het veiligheidshuis en 
zij ontvangen hier ook hun 
cliënten.  
 
Slachtofferhulp Nederland 
helpt na een misdrijf of 
verkeersongeluk. Deze 
organisatie werkt landelijk 
met 1500 vrijwilligers die 
praktische- en juridische 
adviezen geven en emotionele 
steun bieden. Daarnaast 
zorgen 300 beroepskrachten 
voor professionele 
ondersteuning.  
 
Slachtofferhulp Nederland 
biedt gratis hulp aan slacht-
offers (waartoe ook 
nabestaanden, getuigen en 
betrokkenen worden 
gerekend) van misdrijven, 
verkeersongelukken en 
calamiteiten op praktisch, 
juridisch en psychosociaal 
gebied. Doel is om het 
slachtoffer te ondersteunen 
bij het verwerken van de 
gebeurtenis. Waar mogelijk, 
wordt ook de (im)materiële 
hersteld danwel verlicht. De 
zelfredzaamheid en weer-
baarheid van het slachtoffer 
zijn daarbij het uitgangspunt. 
Daarnaast spant Slachtoffer-
hulp Nederland zich in voor de 
verbetering van de positie van 
slachtoffers in het algemeen 
en stimuleert zij de kennis-
ontwikkeling op dit gebied. 
 
Slachtofferhulp heeft in het 
Veiligheidshuis een eigen 
telefoonlijn en is te bereiken 
op:(0344) 633008. 
 
 

 

 

Nieuws vanuit het Ketenoverleg 
 
Veelplegers 
Ook het Veiligheidshuis Rivierenland de definitie van het Ministerie van Justitie, dat 
iemand tegen wie in de achterliggende vijf jaar meer dan tien processen-verbaal 
voor een misdrijf is opgemaakt, wordt gezien als veelpleger. Gerekend op het 
peilmoment van begin dit jaar, telt het werkgebied van Veiligheidshuis Rivierenland 
186 veelplegers. Daarvan zijn er 33 zeer actief en die orden in het vierwekelijkse 
casusoverleg besproken. Van dit aantal zijn 23 in behandeling genomen, waarvan 4 in 
ISD (Instelling Stelselmatige Dader) en 10 in actieve begeleiding. Tussentijds 
ontmoeten relevante partners elkaar iedere woensdag in het veiligheidshuis. Die tijd 
wordt onder meer benut om de lijst van zeer actieve veelplegers te updaten. 
 
 
Risicojeugd 
Binnen de kamer risicojeugd is er elke week een Justitieel Casus Overleg (JCO) waar 
strafzaken worden afgedaan. Dit overleg is alleen met justitiepartners. In de situatie 
van ‘zorgsignalen’ van de betrokken jongere, wordt de zaak niet afgedaan door het 
JCO maar door het JOR (Justitieel Overleg Risicojongeren) Het JOR wordt om de vier 
weken gehouden en in dit overleg stemmen justitie, politie en gemeenten de aanpak 
en de afdoening met elkaar af. Indien nodig, worden ook de zorgpartners 
uitgenodigd.  
 
Tussentotaal JCO (32 jongeren) 
Geldermalsen (4), Tiel (13), Culemborg (9), Zaltbommel (4), Neerijnen (2) 
 
Tussentotaal JOR (13 jongeren) 
Geldermalsen (1), Tiel (8), Culemborg (3), Zaltbommel (1) 
 
 
Huiselijk Geweld 
Sinds begin april wordt er vanuit het veiligheidshuis de signaallijsten voor Huiselijk 
Geweld in Rivierenland bijgehouden. Begin juni overschreed de teller de 100. Door 
de samenwerking in het veiligheidshuis is de keten versterkt. 
 
 
Nazorg Gedetineerden  
Op dit moment worden bij de centrumgemeenten Nijmegen en Den Bosch de 
benodigde gelden opgevraagd voor de inrichting van de kamer Nazorg gedetineerden. 
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Veel dossiers 
Het Veiligheidshuis is er gekomen op initiatief van de 
minister van Justitie en heeft als doel de criminaliteits-
cijfers omlaag te brengen en maatschappelijk 
probleemgedrag terug te dringen. Er zijn 45 
Veiligheidshuizen door heel Nederland. De regio 
Rivierenland heeft met succes gepleit voor een eigen 
voorziening, omdat aansluiting bij het ‘verre’ Nijmegen 
onpraktisch en niet wenselijk was.  
 
Nadat toenmalig staatssecretaris Albayrak onder grote 
belangstelling dit nieuwe samenwerkingsverband op de 
benedenverdieping van het statige Gerechtsgebouw 
heeft geopend, zijn volgens Smits al veel dossiers 
behandeld. Daaronder die van zo’n veertig 
probleemjongeren uit Culemborg. Een aantal van hen 
was betrokken bij de ongeregeldheden begin dit jaar in 
de wijk Terweijde. Net als alle andere cliënten krijgen 
zij te maken met een traject waarin zowel de harde als 
de zachte kant van het Veiligheidshuis aan bod komen. 
Straf gaat vergezeld van preventie, hulp en begeleiding, 
om mensen op een beter spoor te brengen en zo de kans 
op herhaling van crimineel of overlastgevend gedrag 
sterk te verminderen. Daarmee is uiteindelijk iedereen 
gediend: de slachtoffers, de samenleving en ook de 
dader. 
 
Samen aan tafel 
Vanuit Veiligheidshuis Rivierenland werken de negen 
Rivierenland-gemeenten nauw samen met politie, 
Openbaar Ministerie, reclassering, slachtofferhulp en 
instanties als jeugdzorg, belastingdienst en 
woningcorporaties. Dat gebeurt door met zijn allen de 
dossiers te bespreken. Want het is gebleken dat mensen 
die een crimineel feit hebben begaan of overlastgevend 
gedrag vertonen, vaak gebukt gaan onder meerdere 
problemen. Met als gevolg dat ‘een sliert’ instanties zich 
afzonderlijk met één persoon of gezin bezighoudt. Met 
de beste bedoelingen, maar niet altijd effectief. Dat is 
verleden tijd, samenwerking en gegevensuitwisseling 
vormen voortaan de rode draad en per dossier waakt 
een ketenregisseur over de voortgang. 
 
Op volle sterkte 
In een tijd waarin steeds vaker digitaal wordt gewerkt, 
lijkt zo’n vergadering dan opeens hopeloos ouderwets. 
“Niets is minder waar,” stelt de Culemborgse 
burgemeester Roland van Schelven. Hij leidt namens de 
negen gemeentes van de regio Rivierenland de 
stuurgroep van het Veiligheidshuis. “Ik had aanvankelijk 
ook mijn bedenkingen. We leven in een virtuele wereld 
waar je schijnbaar moeiteloos allerlei gegevens 
uitwisselt. Dus waarom dan weer een nieuw fysiek 
gebouw inrichten? Maar ook ik kwam er al snel achter 
dat in veel gevallen niets gaat boven persoonlijk 
contact. Aan het digitaal uitwisselen van gegevens 
blijken nog veel haken en ogen te zitten.” 

Noor Smits kan dat beamen. “Een van de voorwaarden is 
dat alle deelnemende instanties en instellingen hun 
gegevens delen zodat iedereen op hetzelfde moment 
over dezelfde informatie kan beschikken. Pas dan kun je 
effectief te werk gaan. Maar de ICT van dit project is 
heel complex en nog niet alle systemen zijn op elkaar 
afgestemd. Daarom zijn de zorgpartijen bijvoorbeeld 
nog niet vertegenwoordigd. Daar wordt aan gewerkt en 
dan  zijn we op volle sterkte.” Toch heeft dit beperkte 
netwerk volgens Smits al tot verrassende inzichten 
geleid. “Opvallend is het aantal gevallen van huiselijk 
geweld dat door deze verbinding van gegevens aan het 
licht komt. Omdat je er vroeg op zit, kun je met zijn 
allen eerder in actie komen dan voorheen.” 
 
Effect preventie moeilijk meetbaar 
Ondanks dat het Veiligheidshuis nog in de aanloopfase 
zit, ziet stuurgroepvoorzitter Van Schelven wat moois 
ontstaan. “Ik ben beslist positief over de meerwaarde 
van wat we hiermee al hebben kunnen bereiken. De 
voordelen van de samenwerking zijn al merkbaar en ik 
ben dan ook benieuwd naar de cijfers over het eerste 
jaar. Alleen kun je niet alles meten. Het is heel moeilijk 
aan te geven welke problemen er NIET zijn ontstaan 
dankzij het preventieve werk dat in het Veiligheidshuis 
wordt gedaan.” 
 
Honderdduizenden euro’s 
Het project Veiligheidshuis Rivierenland heeft een 
looptijd van twee jaar. Daarvoor is een haalbare opzet 
gekozen, met zo helder mogelijke doelen. Na één jaar 
volgt een evaluatie waar ook uit moet blijken wat voor 
elk van de negen gemeenten de winst is. Volgens Van 
Schelven is er winst voor alle gemeenten, dus niet enkel 
die met veel probleemgevallen “Voor gemeentes met 
minder problemen zal het zeker minder merkbaar zijn, 
maar daartegenover staat dat binnen zo’n gemeente één 
individuele veelpleger al heel veel ellende kan 
veroorzaken. Pak je dat goed aan, dan is de winst 
enorm.’’ Een veelpleger, zo is berekend, kost de 
samenleving jaarlijks honderdduizenden euro’s aan 
schade en inzet van onder meer politie, justitie en zorg. 
 
Perspectief bieden 
Van Schelven, als burgemeester verantwoordelijk voor 
de openbare orde en veiligheid, ziet vooral praktische 
voordelen. Die gelden trouwens ook voor zijn collega’s. 
“Neem het geval van een ex-gedetineerde: die is vaak 
alles kwijt, van paspoort tot huisvesting. Als voor de 
vrijlating geen goede opvang en begeleiding is geregeld, 
gaat hij weer zwerven en vervalt in oud gedrag, met alle 
gevolgen van dien. Nu weet iedere partij, van gemeente 
en reclassering tot woningbouwcorporatie, wanneer 
iemand vrij komt. Zo kan tijdig een contract worden 
gemaakt, dat nog voor de vrijlating met iemand wordt 
afgesloten. De afspraak: jij houdt je aan de regels, wij  



Veilige haven 
De ruimtes van het Veiligheidshuis hebben stuk 
voor stuk bootnamen. Bezoekers zien eerst de 
‘loodsboot’, waar de receptie is gevestigd. Er 
wordt overlegd in de ‘tanker’, ‘vertrouwelijke 
gesprekken vinden plaats in de ‘fluisterboot’ 
terwijl de printer en kopieermachine in de 
‘sleepboot’ zijn te vinden. Verder zijn er een 
stoomboot, duwbak, rijnaak, viskotter, veerpont, 
roeiboot en kano. “We willen een ‘veilige haven’ 
zijn,” verklaart Noor Smits de tot in detail 
doorgevoerde beeldspraak. “Een plaats waar 
niemand buiten de boot valt.” 

geven je een eerlijke kans. Bij risicojongeren gebeurt 
hetzelfde. Soms blijkt het niet om één jongere te gaan, 
maar om het hele gezin waar hij uitkomt. Door daar 
zwaar op in te zetten, kun je veel leed voorkomen en 
mensen weer perspectief bieden.” 
 
 
Neuzen dezelfde kant op 
Als stuurgroepvoorzitter bemoeit Van Schelven zich niet 
met de inhoud van de zaken. “Zie mij als oliemannetje 
tussen de deelnemende partijen. Als ze er op een 
gegeven moment niet zelf uitkomen, is het mijn beurt. 
Instanties zijn zich soms niet bewust dat een proces niet 
loopt zoals het zou moeten. Geen onwil, maar 
gewenning. Als stuurgroep moeten we er voor waken dat 
we niet terugvallen in de klassieke situatie van ‘ieder 
voor zich’. Dan speel je de cliënten in de kaart, die gaan 
weer shopgedrag vertonen en ontglippen aan onze 
aandacht. Instanties hebben zich verbonden om samen 
te werken, maar vinden het niet altijd makkelijk om 
over de schutting te kijken. De uitdaging is om alle  
 
 

partijen zo ver te krijgen dat, nu er is getekend, de 
neuzen daadwerkelijk dezelfde kant op gaan staan.” 
 
Verdeling budgetten 
De organisatie van Veiligheidshuis Rivierenland is niet 
zijn grootste zorg, dat loopt wel. “De bereidheid tot 
gedeelde informatievoorziening en aanpak is prima. De 
koudwatervrees die je aantreft, is logisch. We doen niet 
kinderachtig als dingen niet meteen lukken. Waar ik me 
wel zorgen om maak is de financiering. We beginnen er 
nu aan, maar hoe zit het over twee jaar? Wat vast staat 
is dat er iets moet gebeuren met de verdeling van de 
budgetten. Die klopt niet. De negen gemeenten van het 
Rivierengebied hebben zo’n 250.000 inwoners. Evenveel 
als een grote stad dus. De probleemgevallen zijn hier in 
totaliteit zeker zo talrijk als in zo’n grote stad. Toch 
krijgt het Veiligheidshuis Rivierenland beduidend minder 
financiële middelen. Iets dergelijks zie je bij de 
politiebudgetten. De politie Gelderland-Zuid ontvangt 80 
miljoen, Amsterdam-Amstelland 400 miljoen, terwijl 
deze politieregio’s ongeveer evenveel inwoners hebben. 
Ik heb het gevoel dat daar iets heel erg scheef zit.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien instanties op één gezin 
Ketenregisseurs Mariëlle Hendriksen en Diana van Klinken 
coördineren in Culemborg de hulp bij multiprobleem-
gezinnen. Iemand binnen het gezin moet dan wel in 
aanraking zijn geweest met de politie. “De problemen 
binnen deze gezinnen zijn zo complex, dat hulpverleners 
van verschillende instanties contact met hen hebben”, 
vertelt Hendriksen. “De lijst met partners is lang en naast 
politie, OM, de woningcorporatie en welzijnsorganisatie 
ELK, staan daar bijvoorbeeld ook Raad voor de 
Kinderbescherming, de leerplichtambtenaar, MEE en de 
belastingdienst op. Het is namelijk geen uitzondering dat 
tien verschillende instanties bij een gezin betrokken zijn. 
Er kunnen problemen zijn met onder andere huisvesting, 
dagbesteding, financiën, gezondheid, psyche of taal. Het 
is onze taak die hulp te coördineren.” 
Het doel van de ketenregisseurs is om multiprobleem-
jongeren en hun gezinnen weer normaal te laten 
deelnemen aan de samenleving. Van Klinken: “Wij richten 
ons met onze werkwijze op het hele gezin. Want dat 
blijkt echt nodig.” Gezien de complexiteit van de 
multiprobleemgezinnen kunnen de ketenregisseurs 
maximaal vijf gezinnen tegelijkertijd begeleiden. De 
periode varieert van minimaal zes tot twaalf maanden. 
“Het kost tijd om alles over een gezin in kaart te brengen 
en een plan op maat te maken. Een goed registratie-
systeem is daarbij onmisbaar. Bovendien moet je het 
vertrouwen winnen, voordat je ‘achter de voordeur’ 
gaat,” is de ervaring van Van Klinken. 



5 november- Themabijeenkomst Privacy 

Op vrijdag 5 november organiseert Veiligheidshuis Rivierenland een themabijeenkomst over Privacy. Gastsprekers 
zijn mevrouw Van Boven (adviseur) en de heer De Boer (privacyadviseur politie Gelderland-Zuid). Mevrouw Van 
Boven richt zich in haar presentatie op het thema privacy in het algemeen, maar ook op de privacy-protocollen van 
ons veiligheidshuis. De heer De Boer is betrokken geweest bij het opstellen van de privacy-protocollen van het 
Veiligheidshuis Rivierenland en gaat hier op in. 

De bijeenkomst is bedoeld voor alle partners van het Veiligheidshuis Rivierenland, maar zeker ook voor de 
juridische medewerkers van de aangesloten organisaties. De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.00 uur en wordt 
gehouden in het Veiligheidshuis. Geïnteresseerden kunnen zich per mail of telefonisch aanmelden bij Geri van Eldik, 
g.j.van.eldik@om.nl, telefoon: (0344) 63 80 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen? 
De e-mail nieuwsbrief van Veiligheidshuis Rivierenland wordt één 
keer per kwartaal verstuurd naar betrokkenen van het veiligheids-
huis. Heeft u opmerkingen, suggesties of zelfs artikelen die wij in 
de nieuwsbrief kunnen plaatsen?  
Mail dan naar m.ter.hoeven@om.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres 
uzelf afmelden of collega’s en andere geïnteresseerden aanmelden 
voor deze nieuwsbrief. 
 
 
 

Bijeenkomst CJIB 
Op verzoek van de ketenregisseur veelplegers heeft Joost van 
Spronsen, accountmanager van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) op vrijdag 25 juni een presentatie gehouden in 
het Veiligheidshuis. Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van Justitie en heeft een coördinerende rol binnen de 
justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van 
opgelegde straffen, administratieve sancties en maatregelen. De 
grootste inningstaak van het CJIB is nog altijd het innen van 
verkeersboetes. Maar het CJIB doet nog veel meer! Zo int het CJIB 
bijvoorbeeld ook boetes die door de rechter zijn opgelegd en 
bedragen die de rechter voor schadevergoedingsmaatregelen en 
ontnemingsmaatregelen aan een veroordeelde oplegt. 
 
Het doel was om nader kennis te maken met het CJIB, wat kan het 
CJIB voor ons betekenen en hoe gaat het CJIB om met specifieke 
gevallen? Het gebeurt namelijk wel eens dat een veelpleger, die 
weer op de rit geholpen is met huis en werk, de achterstallige 
vorderingen van het CJIB gepresenteerd krijgt. Vaak betekent dat 
deze veepleger in hechtenis geplaatst wordt en hiermee zijn 
woning en/of baan weer kwijtraakt. Volgens de ketenregisseur 
moet dit anders kunnen en daarom kwam de accountmanager naar 
Tiel om van gedachten te wisselen. Er kwam een boeiende dialoog 
op gang, waarin Joost van Spronsen inging op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het CJIB. 

Boekje Wrap Around 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radar, een bureau voor sociale vraagstukken, 
geeft in eigen beheer boekjes uit, de 
zogeheten 'RadarReeks'. Eén boekje uit die 
reeks gaat over de 'Wrap around methode', de 
methode die in deze regio is toegepast om 
beter grip te krijgen op een veelpleger. Het is 
een integrale aanpak: professionals die met 
veelplegers te maken hebben werken op basis 
van één plan met één eigenaar. De keten-
regisseur veelplegers speelt daarbij een 
centrale rol. Een succesvolle aanpak! In het 
boekje van Radar wordt deze methode 
beschreven met de bedoeling de ervaringen te 
delen met gemeenten en samenwerkings-
verbanden. 
 
Wilt u een exemplaar hebben, mail of bel dan 
naar Geri van Eldik, g.j.van.eldik@om.nl, 
telefoon: (0344) 63 80 30. 

Veiligheidshuis Rivierenland: verbindt en brengt samen 


