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Simulaties in ‘Overalstad’ werpen hun vruchten af  

 

‘Eén plan, één gezin, één casemanager, heel erg nodig’ 

 

Leren door te doen. Dat was de insteek van een tweedaagse cursus 

simulatie casemanagement op 4 en 5 februari. In het politiebureau van 

Kesteren kregen achttien deelnemers, waaronder enkele 

procesregisseurs in drie teams een zestal casussen voorgeschoteld. Elke 

deelnemer kon de rol van casemanager uitoefenen. Op dinsdag  

24 februari blikten managers van deelnemende organisaties terug op het 

‘leren door te doen’. Grootste winst: zien en zelf ervaren doet leren. 

 

De simulaties waren opgezet door Leon Delbressine, Arno Schilders en Leo van de 

Wouw namens Learning By Simulation, een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied uit 

Berlicum. Aangevuld met begeleiders vanuit de opdrachtgevers, te weten: Carmen 

Polman, Carla Bouman, Marjolein Paalman en Ed Jissink. Doel van de simulatie was 

om de deelnemers te laten oefenen met de rol en invulling van de functie 

casemanager nieuwe stijl. Om de verschillen op een pragmatische wijze tussen ‘het 

Rivierenlandse en het Nijmeegse’ te ondervangen, speelden de casussen zich af in ‘Overalstad’.   

 

Ziel en zaligheid 

Tijdens het managersoverleg kwam naar voren dat de twee dagen 

enorm veel hebben opgeleverd. Teammanager Jeugdbescherming 

Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid Werner Liebrand: “Ik 

ben erg enthousiast over de manier waarop het uitgevoerd is. 

Mede door de inbreng en de bevlogenheid van de deelnemers 

vloog de tijd om, kreeg ik terug van mijn medewerkers.” Carmen 

Polman: “Een van de aanleidingen voor de training was de 

verschillen in de werkwijzen. We willen toe naar meer uniformiteit 

in de rol en meer gemeenschappelijke taal spreken. Daarnaast is 

continuïteit liefst in persoon maar in ieder geval qua inhoud 

cruciaal.” Verschillende andere opmerkingen van de managers over 

de simulaties: ‘Intensief’, ‘met ziel en zaligheid gedaan’, ‘zien 

gebeuren doet leren’, ‘zorg over verbindingen in verband met 

privacy’. 

 

Vak 

Leon Delbressine over wat hem opviel: “De groep was enthousiast, leergierig, hardwerkend en gefocust op de inhoud.” Hij gaf 

ook een boodschappenmand met aandachtspunten mee: “Casemanagement is een vak. Het is een functie die je er niet zomaar 

even bij doet. Belangrijk dat we dat beseffen. Ik zag tijdens de twee dagen dat er meer begrip voor elkaars activiteiten en 

werkwijze ontstond.” 

mailto:g.j.van.eldik@om.nl


Praktische insteek 

Wat vonden een aantal deelnemers er zelf van? Noor Smits (Veiligheidscoördinator gemeente Tiel): “Om te kunnen verbinden 

en samen te brengen, moet je goed geoutilleerd zijn, en dat vraagt om goed gekwalificeerde mensen die goed opgeleid zijn. Die 

zijn er, maar iedereen kan zichzelf verbeteren.” Moustafa El Karouni (Casemanager Regieteam NIM Maatschappelijk Werk): “Ik 

vond de opzet intensief, mooi, goed. De training was praktisch. Niet vanuit een powerpoint, maar gericht op ‘doen’ en daar hou 

ik van.” Andere opmerkingen vanuit deelnemers: ‘Ik heb leuke cursusdagen gehad. Ik vind casemanagement een vak en hoop dat 

dat ook zo gefaciliteerd wordt.’ En: ‘Een plan, een gezin, een casemanagement, dat vind ik heel erg nodig.’ 

 

 

 

Themamiddag: De verbinding tussen Zorg en Veiligheid 

 

‘Hoe gaan we de kluwen ontrafelen? 

 

“Als wij goed verbinden, doen wij het goed voor de 

inwoners.” Een treffende uitspraak van burgemeester 

Miranda de Vries van Geldermalsen tijdens de 

drukbezochte themamiddag ‘De verbinding tussen 

Zorg en Veiligheid’ op donderdagmiddag 2 april jl. 

Meer dan 90 deelnemers kwamen op de bijeenkomst 

af. Er waren sprekers uit het werkveld en workshops. 

De middag stond vooral in het teken van ontmoeten 

en leren kennen. Hoe vinden we elkaar in de warwinkel 

van verbindingen?  

 

De middag vond plaats op initiatief van het Veiligheidshuis in 

Tiel en het regionale programma WMO-Jeugd. De deelnemers 

waren afkomstig uit alle geledingen die zorg en veiligheid raken: gemeentes, hulpverleningsinstanties, maatschappelijk werk, 

politie, justitie, woningbouwcorporaties. Voorafgaand aan de themamiddag lieten de deelnemers alvast hun verwachtingen 

optekenen. Een aantal hiervan in vogelvlucht: ‘aansluiting vinden’, ‘samen meer bereiken’, ‘goede samenwerking is betere 

kwaliteit’, ‘ieders expertise benutten’ en ‘goed netwerk maakt maatwerk’.  

 

Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen benadrukte in haar openingswoord het belang van een goede verbinding 

tussen alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg en veiligheid van de inwoners van Rivierenland. Als je weet wie wat 

kan, dan bevordert dat de kwaliteit, in het belang van de inwoners. 

 

Landschap 

Vervolgens vertelde Angela Koorevaar (Coördinator politieprocessen bij 

Huiselijk Geweld, politiedistrict Gelderland-Zuid) over het Tableau 

Sociaal Domein (door Fontys studenten samengesteld) met alle 

contactgegevens van de gebiedsteams in regio Rivierenland en de 

aangesloten partijen van het Veiligheidshuis. Daarbij toonde zij een 

treffende afbeelding van een doolhof. “Na 1 januari is het landschap 

compleet veranderd. Is het wel overzichtelijker geworden? De kern: hoe 

vinden we het juiste pad om bij de juiste persoon te komen.” Een 

boodschap die iedereen direct herkende, zo bleek in het vervolg van de 

middag. 

 

 



Bollen wol 

Daarna vertelde Johan Bakker (locatie- en ketenmanager van het Veiligheidshuis Gelderland Zuid) kernachtig over de functie 

van het Veiligheidshuis en vooral wat de meerwaarde is. “Verbinden en samenbrengen, daar geloof ik heilig in.” Hierna schetste 

op haar beurt Ilse Kunst van Veilig Thuis Gelderland Zuid betekenis en stand van zaken van haar organisatie en ook zij 

verduidelijkte het belang van een goede stroomlijning van de meldingen. Projectadviseur Veiligheidshuis Gelderland Zuid Ed 

Jissink en Regionaal projectleider transitie WMO /Jeugd Jannita van Swieten lieten de deelnemers op een ludieke manier zien 

dat er nog heel wat lijntjes te leggen zijn. “Gooi de bollen wol naar elkaar toe en ervaar zelf dat er nog heel wat kluwen te 

ontrafelen zijn”, nodigde Ed uit. Een mooie opmaat naar de vijf workshops die vervolgens van start gingen.  

 

Workshops 

Na het plenaire deel was het tijd voor de vijf workshops. De deelnemers 

mochten deze bij toerbeurt bijwonen, zodat ook hier indirect het 

verbindingsaspect de nodige aandacht kreeg. Zo vertelden de 

procesregisseurs Huibert van Egdom en Noor Smits over de methodiek 

TOP-X Volwassenen en Nazorg gedetineerden. Hierbij passeerden een 

aantal highlights de revue: complexiteit in leefgebieden plus het justitiële 

component, regie op herstel van veiligheid en leefbaarheid 

individu/slachtoffer/omgeving. En: Hoe wordt de hefboom van Zorg en 

Veiligheid benut? 

 

Bij de workshop over Huiselijk Geweld/Veilig Thuis gingen Angela Koorevaar, Marga Maarse (Regisseur screening + TOP-X 

Huiselijk Geweld Rivierenland) en Ilse Kunst (GGD Veilig Thuis) in op het centraal screenen van alle meldingen Huiselijk 

Geweld uit Rivierenland die bij de politie binnenkomen en aan Veilig Thuis worden gemeld. Al snel kwam ook hier het belang 

van ‘elkaar weten te vinden’ bovendrijven, zo bleek tijdens de workshop.  

 

Groepsproces beïnvloeden 

Hoe ga je om met hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugd? Hoe benader je die en zorg je voor tijdige interventie. 

Sterker nog, wanneer vindt ‘slimme’ vroegsignalering plaats? Chris van der Lande en Henriet Tibben, beiden houden zich bezig 

met de coördinatie van jeugdgroepen in Rivierenland, leidden deze workshop. Chris vertelde ook over leermomenten. 

Bijvoorbeeld in de situatie als de harde kern uit een criminele groep eruit wordt gehaald. Dan is het zaak om de overgebleven 

groep ook de nodige aandacht te blijven geven. Beïnvloed als professional het dynamische groepsproces, daar ligt de winst. 

 

Jannita van Swieten gaf ins en outs over de transformatie van WMO – 

Jeugd in regio Rivierenland. Als regionaal projectleider toonde zij een 

palet van 12 thema’s die voor doorontwikkeling in het Sociaal Domein in 

aanmerking komen. Deelnemers aan de workshop benadrukten zowel 

het gemis als het belang van verbinding tussen beleidsontwikkeling met 

‘het veld van uitvoerders’. Ria Kleyzen (Teamleider bureau 

Slachtofferhulp Rivierenland) verduidelijkte dat ‘Slachtofferschap’ niet per 

se justitieel gerelateerd hoeft te zijn. Anderen met een publieke taak 

hebben ook een rol in (h)erkennen van slachtofferschap en het duiden 

van een route om hier mee om te gaan. Ook hier kwam het verbinden 

en optimaliseren van onderlinge afstemming bij professionals ter sprake.  

 

 

 

 

  

 


