Adviesaanvraag van de gemeente aan de Adviesraad Sociaal
Domein

Algemeen
Datum
Onderwerp
Contactpersoon
Agendapunt

:2 november
:NEO-aanpak Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag
:Dorina Wering
:

Doel
☐ Ter overleg/raadpleging
☒ Ter advisering
☐ Ter voorbereiding op participeren/coproduceren

Fase in het beleidsproces
☐ Agendavorming
☐ Beleidsontwikkeling
☐ Inspraak en advies
☐ Bestuurlijke besluitvorming
☐ Uitvoering
☐ Evaluatie

Reactie van Adviesraad Sociaal Domein uiterlijk: 1 januari 2018

Onderwerp van advies(aanvraag): Inventarisatie voor een sluitende
aanpak voor mensen met verward gedrag.
Achtergrond van de adviesaanvraag:
Samen met Nunspeet en Elburg is de gemeente Oldebroek aan de slag om een sluitende
aanpak voor mensen met verward gedrag te creëren. Sinds 2017 zijn er twee
bijeenkomsten in NEO-verband georganiseerd over dit onderwerp en is een projectteam
met verschillende partners aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde
inventarisatie met daarin actiepunten beschreven. Op woensdagavond 22 november
2017 willen we u informeren over de inhoud van de notitie en kunt u hierover vragen
stellen. Graag ontvangen wij een gezamenlijk advies van de adviesraden in de gemeente
Nunspeet, Elburg en Oldebroek over deze notitie.

Toelichting op de adviesaanvraag:
De afgelopen jaren worden landelijk steeds meer meldingen over personen met verward
gedrag bij de politie geregistreerd. Er hebben zich een aantal ernstige incidenten
voorgedaan. Ook in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (verder te noemen
NEO-gemeenten) wordt door politie en maatschappelijke organisaties aangegeven dat zij

te maken hebben met personen met verward gedrag, waarbij ook een toename wordt
ondervonden in de problematiek en overlast.
Deze ervaren toename van problematisch verward gedrag heeft de alarmbellen doen
rinkelen. De landelijke politiek heeft vanuit urgentiebesef in september 2015 een
aanjaagteam ingesteld. Het is de bedoeling dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober
2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.
De NEO-gemeenten zijn samen met betrokken organisaties van start gegaan om dit te
realiseren.
We gaan hierbij uit van de volgende definitie: “het gaat om mensen die grip op hun leven
(dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade
berokkenen”.

Concrete adviesvragen:
1. Kan de adviesraad instemmen met de beschreven inventarisatie en de
actiepunten die daaruit voortvloeien?
2. Zijn er nog punten die de adviesraad zou willen meegeven aan de gemeenten bij
het realiseren van de sluitende aanpak?

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein:
1. Kan de adviesraad instemmen met de beschreven inventarisatie en de
actiepunten die daaruit voortvloeien?
Antwoord: Ja
2. Zijn er nog punten die de adviesraad zou willen meegeven aan de gemeenten bij
het realiseren van de sluitende aanpak?
Antwoord: Ja (zie onderstaande toelichting).
In de aanpak voor personen met verward gedrag staan 9 zogenaamde bouwstenen
beschreven. Deze bouwstenen beschrijven de huidige stand van zaken op verschillende
gebieden van personen met verward gedrag in de genoemde gemeenten. Ook komen de
aandachtspunten die er zijn bij het formuleren van een sluitende aanpak voor personen
met verward gedrag zorgvuldig aanbod in de notitie. De bouwstenen staan voor;
1. Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving
2. Preventie en levensstructuur
3. Vroegtijdige signalering
4. Acute melding
5. Beoordeling en taxatie
6. Toeleiding
7. Passend vervoer
8. Passende ondersteuning
9. Informatie voorziening
1. Visie op inwoners
In de aanpak voor personen met verward gedrag staat de inwoner met verward gedrag
van de gemeente centraal. De raad is van mening dat door de onderverdeling van
inventarisatiegroepen maakt dat er geen burgers tussen wal en schip dreigen te raken
(als het gaat om zorg voor personen met verward gedrag). Vrijwel bij alle bouwstenen
staat de vraag centraal van de burger. Bouwsteen 2, 3, en 8 zijn gericht op participatie in
de samenleving, en dient daarmee tevens ook als preventie. De raad ziet dit als een

positieve ontwikkeling. De gemeente beschrijft concreet welke aandachtpunten liggen op
het draagvlak van het sociale netwerk van de persoon met verward gedrag.
2. Uitgangspunten voor de inwoners/klanten
In de aanpak voor personen met verward gedrag word er rekening gehouden met de
keuzevrijheid van de inwoners. Er is aandacht voor passende zorg voor personen met
verward gedrag, 1 centraal hulpverleningsplan met alle betrokkenen is hierin het doel.
Aanbod is gericht op kortdurende zorg met als uitgangspunt zorg en begeleiding dichtbij
huis. Dit maakt direct ook dat zorg en begeleiding zicht richt op mee doen in de
samenleving. Daarnaast bieden bouwsteen 2 en 3 ook mogelijkheid voor de inwoner om
iets terug te doen voor de samenleving.
3. Uitgangspunten voor organisaties
In de aanpak voor personen met verward gedrag staat een integrale samenwerking
tussen medisch domein, ggz, politie en het lokale werkveld centraal. De raad is van
mening dat de uitwering van bouwsteen 2 en 4 bijdragen aan een duurzame
samenleving. Daarnaast is de raad van mening dat deze aanpak ook een bijdrage levert
aan de kwaliteit van leven voor de inwoners op lange en korte termijn.
4. Uitgangspunten financiën
Een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag draagt bij aan het efficiënt(er)
gebruiken van gemeenschapsgelden. De raad heeft de wens om bij concretisering van
het plan van aanpak een vollediger financieel beeld hebben.
Handreikingen vanuit de raad;
• Belangrijk dat beleid schrijvers actief en op een brede schaal in gesprek gaan met het
lokale werk veld om zo een completer beeld te creëren van de huidige stand van
zaken. Daarnaast geeft dit ook de kans om te inventariseren welke behoeften er zijn
in de gemeenten.
•

Het onderwerp privacy van personen met verward gedrag en de mogelijkheden hierin
te concretiseren met alle betrokken partijen, daarnaast ook met deze partijen te
komen tot een convenant met als doel optimaliseren van zorg en hulpverlening, zodat
privacy niet een belemmering hoeft te zijn bij opstarten van zorg en begeleiding voor
personen met verward gedrag.

•

Bij het schrijven van beleid uit te gaan van eigen kracht denken van de persoon met
verward gedrag. Om daarom te spreken van support kaart in plaats van crisis kaart.

•

Aanbod van woonvoorzieningen voor complexe indicaties regionaal uit te breiden
zodat de doelstelling zorg dichtbij huis van kracht blijft.

•

Samen met professionals preventief investeren in vrijwilligers en het sociale netwerk
van personen met verward gedrag om zo bij te dragen aan vroeg signalering van
personen met verward gedrag.

•

Bouwsteen 5, beoordeling en taxatie van personen met verward gedrag is praktijk
een moeizaam proces, waarin betrokken organisaties en instanties vaak
verantwoordelijkheid afschuiven op andere betrokken partijen. De raad adviseert
hierin de gemeente een duidelijke rol in aan te nemen om zo duidelijkheid en
verantwoordelijkheid te creëren van en voor alle betrokken partijen.

•

Op pagina 7 staat de zin: “In alle gemeenten is sprake van een Wmo
Adviesraad/Adviesraad sociaal domein. Zij kunnen de belangen van personen met
verward gedrag vertegenwoordigen.” De adviesraden kunnen alleen in algemene zin
opkomen voor de belangen van personen met verward gedrag, niet in individuele
situaties (op casusniveau). We adviseren de gemeenten om de tekst aan te passen.

•

In de notitie wordt onvoldoende beschreven over de belangen van familie, partners,
buren etc. Hoe kunnen die een plaats krijgen in het plan van aanpak en wiens
verantwoordelijkheid is dat en wie stimuleert dat? Hier kan opnieuw de suggestie van
een supportkaart dienst doen in de optiek van de raad.

•

Tot slot wil de raad adviseren de notitie te gaan concretiseren. Wie is waar
verantwoordelijk voor? Wie gaat wat, wanneer oppakken?

Terugkoppeling:

