U heeft gehoord dat wij uw situatie in
het zorg- en veiligheidshuis gaan bespreken.
In deze folder leggen wij uit wat dit voor u betekent.

 Waarom praten wij
over u?
Eén of meerdere organisaties maken
zich zorgen over uw situatie. Dit kunnen zorgen zijn over uw gezin, schulden, huiselijk geweld of overlast. Maar
het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u een
strafbaar feit heeft gepleegd of hiervan
wordt verdacht. Dan is het belangrijk
dat er goede afspraken worden gemaakt.

 Wat doet het zorg- en

 Hoe zit het met uw rechten?

veiligheidshuis?

Om u te kunnen helpen, leggen we gegevens
over u (en uw gezin) vast in ons registratiesysteem. Ook de afspraken die gemaakt zijn,
staan hierin. U heeft het recht om te vragen
welke informatie wij over u hebben vastgelegd. Bent u het niet eens met de gegevens?
Dan mag u uw eigen mening toevoegen.

Soms zijn problemen zo ingewikkeld dat
hulpverlening niet meer helpt en straf
alleen niets oplost. Wanneer dat zo is,
gaan organisaties samen op zoek naar
een oplossing. Dit gebeurt in overleggen die georganiseerd worden door het
zorg- en veiligheidshuis.

 Wie werken samen in
het zorg- en veiligheidshuis?
In het zorg- en veiligheidshuis werken
verschillende organisaties samen zoals
bijvoorbeeld de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, reclassering, zorginstellingen en hulpverlenende organisaties.
Wie er met elkaar samenwerken hangt af
van uw situatie.

 Wat gaat er gebeuren?
In het zorg- en veiligheidshuis maken
we een plan om de problemen aan te
pakken. In dit plan staat in elk geval hoe
wij u willen helpen. Soms is een (voorwaardelijke) straf, hulpverlening of behandeling onderdeel van dat plan. Als
uw situatie is verbeterd, wordt u niet
meer besproken in het zorg- en veiligheidshuis. Het kan wel zijn dat u langere
tijd hulp krijgt.

Heeft u vragen of
wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op
of kijk op onze website: www.zvhd.nl
e-mail: info@zvhd.nl
telefoonnummer: 088-246 02 64
postadres: Postbus 402, 9400 ak assen

