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Met	de	NVSI	sta	je	er	niet	alleen	voor.	
Dat	scheelt	tijd	en	geld	



De	Nederlandse	Vereniging	voor	Sociale	Innovatie	is	opgericht	door	
Divosa	en	enkele	gemeenten.		
	
Meer	samenhang	tussen	werk,	inkomen	en	zorg,	dát	is	de	uitdaging.	
	
Wij	delen	kennis	en	innovatieve	oplossingen	met	elkaar	en	andere	
organisaties	die	zich	inzetten	voor	vernieuwingen	in	het	sociaal	domein.	
	
De	innovaties	hebben	als	doel	de	gemeentelijke	dienstverlening	
samenhangender,	klantgerichter	en	(kosten)	effectiever	maken.	



De uitdaging waar we nu voor staan is om per 1 oktober klaar 
te zijn voor  “regie op personen met verward gedrag” 



Op basis van de negen bouwstenen  
die het aanjaagteam benoemd heeft is er beleid 
opgesteld en zijn de taken benoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
Maar hoe is nu de praktische invulling, waar is 
het proces belegd en wie doet de uitvoering?  



Het Schakelteam werkt met deze negen bouwstenen voor 
de sluitende aanpak van personen met verward gedrag. 
 
Zie voor een toelichting op de bouwstenen 
www.vng.nl/personen-met-verward-gedrag 
 
 
Heeft u aandacht voor deze bouwsteen of dit onderwerp? 
 



Uitkomsten monitor rapportage door het Schakelteam, maart 2018 
 
Heeft u aandacht voor deze bouwsteen of dit onderwerp?  
Van de ondervraagden heeft 3% aandacht voor vroegsignalering en slechts 2% voor meldingen. 



Even voorstellen: 
 
Lizette Keijzer, projectregisseur regio Twente aanpak 
personen met verward gedrag 
 
 

Opdracht	VNG:	
Op	1	oktober	2018	beschikken	alle	gemeenten	en	regio’s	over	een	goed	werkend	
systeem	voor	de	ondersteuning	van	mensen	met	verward	gedrag	



E33 meldingen Twente 2325	totaal	



Politie	doet	melding	bij	gemeente	vanwege	buurtbewoners	die	melden,	dat	er	een	
man	in	een	auto	ligt	te	slapen.	Na	onderzoek	door	de	politie	blijkt	dat	de	vader	
regelmatig	het	huis	uit	gezet	wordt	door	dochter	als	hij	geen	drugs	voor	haar	wil/
kan	halen.	Dit	tafereel	vindt	al	gedurende	enkele	jaren	plaats.	In	het	verleden	is	de	
vader	via	het	Maatschappelijk	Werk	en	de	Woningcorporatie	geholpen	met	het	
verkrijgen	van	zelfstandige	woonruimte.	Van	deze	woonruimte	heeft	de	man	
echter	maar	weinig	gebruik	gemaakt	omdat	hij	na	korte	tijd	alweer	bij	zijn	dochter	
verbleef.	

Voorbeeld melding inwoners via politie 



Een nieuw netwerk bouwen, voor bijtijds de best passende actie 



14	gemeenten	colleges	 14	Burgemeesters 		Keten	partners	ambu-Oost,	
GGZ,	verslavingszorg,	lvb	..		

GGD	

Politie,	VHT,	OM,	
reclassering	

Niemand tussen wal en schip …. 



Waar zijn wij vanaf einde 2017 mee bezig 



Aandachtspunten voor gemeente 

•  Werkelijkheid	voorop:	zorg	dat	de	feiten	op	tafel	liggen	
•  Onderscheid	in	twee	risico’s	

1.  Vermijdbaar	–	casus	coördinatie,	rol	gemeente	
2.  Onvermijdbaar	–	proces	regie,	positie	gemeente	en	GGZ	–	Veiligheid	

•  Gedeelde	mentaliteit	–	niet	loslaten	voordat	beeld	compleet	is	
•  Ook	gebruik	maken	van	wat	er	goed	gaat	

Wat	vraagt	om	aandacht	
1.  Meldpunt	/	vervoer	
2.  Brede	triage	en	vervolg	aanpak	
3.  Informatie	uitwisseling	
4.  Onvermijdelijke	risico’s,	gekoppeld	aan	(beveiligde)	levensloop-zorg	



Veiligheid	
	

Werk	Geld	en	wonen		
Armoedepact	

School,	Zorg	Hulpverlening	en			
							en	begeleiding	

Wijkgericht	
systeemgericht	en	
Individuele	aanpak	

	ZAT	

CIMOT	

Meldpunt	Bemoeizorg	
= Functies 

= Bestaande  
    overlegvormen 

=Vroegsignalering, /   
   preventief 

THV	

TOPX,	Code	Rood,	ZVPO	en	RFPN		

Procesmanagement	en	casuscoördinatie	

Burgemeester 
(De Driehoek) 

Opschaling	bij	conflicten	in	aanpak	
en	escalatie	bij	onveiligheid	
 

Sociale	wijkteams	wijkcoaches	

SJO	beschermingsoverleg	en	JOR	

Professionals van	organisaties	

Jeugd	
wijk	
overleg	

JCO Schoolverzuim	

Trajectberaad	
MOS	

Burgers REGIE	BURGER	

REGIE		WIJKCOACHES		EN	
PROFESSIONALS		

REGIE	GEMEENTE	

=Veiligheidshuis 
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16	Voorbeeld 
van proces-
model lokaal 

=Thema’s 
I:	Mensen	met	V	G		die	geen	

overlast	veroorzaken,	maar	wel	
persoonlijk	leed	kennen 

III:	Mensen	die	eerder	in	
aanraking	kwamen	met	

strafrecht	of	specialistische	
(gedwongen)	zorg 

IV:	Mensen	met	een	
strafrechtelijke	titel,	die	
(forensische)	zorg	nodig	

hebben 

II:	Mensen	die	hulp	of	zorg	
nodig	hebben,	overlast	
veroorzaken,	maar	niet	

gevaarlijk	zijn 

Zware	straf	zonder	zorg	



Een casus uit de praktijk: 
  
Tamara 
Tamara is een vrouw van 54 jaar oud. Zij is de afgelopen 10 jaar zo’n 4 keer verhuisd. Meerdere keren raakte ze verwikkeld in 
een buren ruzie, waardoor ze steeds genoodzaakt was te verhuizen.  
Tamara heeft de overtuiging ontwikkeld dat de buren bij haar inbreken en haar spullen kapot maken of stelen. Ze wordt hierdoor 
ernstig beperkt in haar functioneren, is er de hele dag door mee bezig, komt het huis bijna niet uit, slaapt heel slecht, heeft 
relatie met naaste(n) verbroken omdat die haar niet geloven en heeft het gevoel de controle over zichzelf kwijt te raken.  
Tamara heeft hoog oplopende ruzie met de buurt gehad, waarna er besloten is dat Tamara ergens zou moeten gaan wonen op 
een plek met weinig mensen om zich heen.  
Tamara is door de gemeente op meerdere huisjesparken geplaats in de buurt. Daar vindt er geen overlast in de directe omgeving 
plaats, maar het idee dat de buurvrouw spullen vernield en kapot maakt blijft bestaan.  
Tamara heeft een steunend netwerk van haar zus en zwager en moeder. Die houden het vol om met haar het contact te 
onderhouden, ondanks dat Tamara soms ook boos op hen is.  
  
Tamara haar ideeën blijven bestaan, kan ondertussen niet meer terug naar haar oude woning en heeft nog geen goed alternatief.  
  
Tamara is in zorg bij de GGZ en neemt medicatie, wel met enige weerstand, want met haar is niets aan de hand. 





















Na	bespreking	van	de	casus	“Tamara”	volgt	een	korte	presentatie	wat	er	nu	al	mogelijk	is	
	
•  Een	vroegsignalering	door	bijvoorbeeld	een	wijkteammedewerker	die	een	zaak	opstart	in																																						

Mens	Centraal.	Hoe	zo’n	zaak	er	uitziet	kan	iedere	gemeente	natuurlijk	zelf	bepalen.	

•  Daarna	volgt	een	“melding”.	Er	wordt	middels	een	e-formulier,	die	bijv.	op	de	website	van	
een	gemeente	kan	staan,	een	melding	gedaan	over	een	persoon	met	verward	gedrag.	

•  Deze	melding	wordt	nu	nog	als	mail	in	een	specifieke	mailbox	bezorgd	maar	kan	eventueel	
op	termijn	ook	als	melding	in	Mens	Centraal	landen.	

•  Het	“team	verward	gedrag”	kan	beoordelen	of	deze	melding	bij	een	bestaande	zaak	hoort	
of	dat	er	een	nieuwe	zaak	aangemaakt	moet	worden.		

	
	
	



•  Dan	volgt	het	proces	van	gesprek	aangaan	met	de	“	verwarde	persoon”	en	zijn	eventuele	
omgeving	zoals	familie	of	andere	relaties	erbij	betrekken.	Op	basis	van	dit	gesprek	wordt	
er	eventueel	professionele	hulp	ingezet	van	bijv.	dagbesteding.	Producten	kunnen	in	de	
productshop	besteld	worden.	

•  Opstellen	van	een	Plan	van	Aanpak	hebben	we	met	SmartDocuments	als	document	
generator	laten	zien.	

•  Dit	plan	van	aanpak	is	beschikbaar	gesteld	aan	betrokkene	door	het	te	delen	in	“mijn	
gemeente	portaal”.	Als	betrokkene	zelf	niet	digi	vaardig	is	kan	er	ook	gewerkt	worden	met	
een	machtiging	voor	dit	portaal.	

•  Betrokkene	of	zijn	gemachtigde	gaat	al	of	niet	akkoord	met	dit	plan	van	aanpak	en	maakt	
dit	kenbaar	in	“mijn	gemeente	portaal”.	

	
	
	



•  Het	antwoord	op	het	plan	van	aanpak	komt	weer	terug	bij	de	zaak	en	wordt	als	PDF	
toegevoegd.		

•  Hierna	kan	de	administratie	het	gekozen	product	administratief	afhandelen	door	gebruik	
te	maken	van	het	standaard	berichtenverkeer.	Dit	bericht	kan	vanuit	de	PDC	verzonden	
worden	naar	het	GGK	of	middels	een	koppeling	met	een	backoffice	applicatie	(GWS)	
uitgewisseld	worden.	

•  Hierna	volgt	het	proces	van	regievoering.	Daarvoor	kan	er	gerapporteerd	worden	in	Mens	
Centraal	en	eventuele	wijzigingen	of	voortgang	meegenomen	worden	in	een	Plan	van	
Aanpak	en	in	gesprek	blijven	met	betrokken	persoon.	

•  Registratie	van	personen	zonder	BSN	is	nu	nog	niet	mogelijk	maar	wordt	voor	dit	proces	
mogelijk	gemaakt.	In	Q3	is	het	mogelijk	om	personen	vast	te	leggen	zonder	dat	je	een	BSN	
verplicht	moet	gebruiken.	Ook	is	het	dan	mogelijk	om	een	zaak	te	starten	voor	een	
persoon	zonder	BSN.	Later	in	het	proces	kunnen	de	metagegevens	zoals	een	BSN	
toegevoegd	worden.	

	
	


