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Samenvatting

Diverse organisaties geven aan een toename te zien van problematiek van mensen die verward
gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht
gevraagd voor dit probleem.
Samen met de minister van VWS en de minister van Veiligheid en Justitie geef ik daarom steun
aan een plan om een sluitende persoonsgerichte aanpak voor deze mensen met verward gedrag
te stimuleren.
Een aanjaagteam onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies heeft een plan van aanpak
‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ geschreven,
op basis van signalen van verschillende partijen zoals gemeenten, OM, politie, ggz-instellingen en
cliëntenvertegenwoordiging. De activiteiten ondersteunen de ambitie om in het hele land een
sluitende aanpak van zorg en aanpak van verwarde personen op te zetten: van vroegsignalering
en triage naar hulp en ondersteuning, zo nodig in afstemming met de justitiële keten.
In deze brief geef ik een toelichting op de aanpak en de rol van gemeenten.
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Geacht college en gemeenteraad,
Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Diverse organisaties geven aan een
toename te zien van problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op
straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht gevraagd voor dit probleem.
Samen met de minister van VWS en de minister van Veiligheid en Justitie geef ik daarom steun
aan een plan om een sluitende persoonsgerichte aanpak voor deze mensen met verward gedrag
te stimuleren. In deze ledenbrief informeer ik u over deze aanpak.
Een aanjaagteam onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies heeft een plan van aanpak
‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ geschreven,
op basis van signalen van verschillende partijen zoals gemeenten, OM, politie, ggz-instellingen en
cliëntenvertegenwoordiging. De activiteiten ondersteunen de ambitie om in het hele land een
sluitende aanpak van zorg en aanpak van verwarde personen op te zetten: van vroegsignalering
en triage naar hulp en ondersteuning, zo nodig in afstemming met de justitiële keten.
Het aanjaagteam heeft de opdracht geconcretiseerd in een drietal hoofddoelstellingen:
1. Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod voor de mensen
die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk;
2. Bevorderen dat er een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg wordt geleverd door alle
gemeenten in de zomer van 2016;
3. Inzicht geven in de belemmeringen die de verschillende betrokkenen ervaren, die niet op
lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen worden, maar die om aanpassingen in de keten op
systeemniveau vragen en voor deze belemmeringen oplossingen aanreiken.
Deze driedeling waarborgt dat de mensen die verward gedrag vertonen en hun leefwereld centraal
staan, dat de gemeenten in staat worden gesteld de passende zorg en aandacht te organiseren of
te bieden en dat alle partners in de keten hun bijdrage effectief en efficiënt kunnen leveren. Dit
kan gestalte krijgen op gemeentelijk niveau, maar ook op bovenlokaal en systeemniveau.

Gemeenten vervullen een belangrijke rol om de ambities te bereiken. Door de decentralisaties in
het sociaal domein en de ontwikkelingen rond de langdurige zorg zullen gemeenten als eerste
overheid worden aangesproken op problematiek rond verwarde personen; overlast wordt immers
zichtbaar in woningen en op straat. Lokale en regionale partners, zoals ggz-instellingen, GGD,
politie, justitie en wijkteams zijn hierin essentiële samenwerkingspartners. Daarnaast heeft ook het
Rijk een rol om samen met landelijke partners thema’s op te pakken die lokaal niet opgelost
kunnen worden.
Wat kunt u van het aanjaagteam verwachten?
Het aanjaagteam begint niet bij nul; we weten dat gemeenten al enorm veel doen om de
problematiek van verwarde personen integraal en persoonsgericht aan te pakken. Zo hebben we
verschillende voorbeelden van regionale plannen mogen ontvangen. Ook weten gemeenten het
aanjaagteam al te vinden met suggesties en verbeterpunten.
Het aanjaagteam gaat gemeenten ondersteunen, door inventarisaties uit te voeren die zicht geven
op de huidige werkwijze in het land, knelpunten en lokale leerervaringen. Tegelijkertijd worden
onderzoeken gestart naar de meer ‘harde gegevens’ over aard en omvang, waaronder ook
business cases door de hele keten heen. Van een aantal onderwerpen weten we dat ze nog nader
uitgewerkt moeten worden, omdat gemeenten en partners hier handvatten voor nodig hebben.
Denk aan afspraken over informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen (waaronder ook de
familie), het verbeteren van de vroegsignalering, beoordeling en doorgeleiding, toegang tot
ondersteuning en zorg in acute en niet-acute situaties en het verbeteren van de acceptatie van
personen die verward gedrag vertonen in de samenleving. Huisvesting, participatie en
schuldhulpverlening kunnen ook deel gaan uitmaken van de oplossingen. Knelpunten die landelijk
op de agenda moeten komen, zal het aanjaagteam daar ook adresseren.
Wie vormen het aanjaagteam?
Het aanjaagteam onder voorzitterschap van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den
Rijn, bestaat uit de volgende personen:
 Heleen Rutgers, plv Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie
 Pieter Jaap Aalbersberg, Hoofdcommissaris Eenheid Amsterdam, Nationale Politie
 Sjef Czyzewski, voorzitter Raad van Bestuur van ggz-instelling Antes
 Lenie Scholten, wethouder Jeugd, welzijn en zorg in Eindhoven
 Anouk Mateijsen, senior manager inkoop Noord-West Nederland Achmea
 Leen van Leersum, vertegenwoordiger van cliënten- en familieperspectief
Wat vragen wij van gemeenten?
Wij vragen u om samen met betrokken organisaties én in samenspraak met een
vertegenwoordiging van verwarde personen toe te werken naar een sluitende aanpak van
vroegsignalering doorgeleiding, opvang en ondersteuning. Dit is belangrijk voor alle betrokkenen,
niet in de laatste plaats voor de persoon met verward gedrag. Wij doen tevens een appèl op u om
de zorg en (acute) opvang van verwarde personen in uw gemeenteraad, college en regionaal
overleg te agenderen, voor zover dat nog niet is gedaan.
Het kan zijn dat een onderzoeksbureau u namens het aanjaagteam benadert om informatie te
leveren resp. een interview te laten afnemen voor een van de inventarisaties. Wij vragen om uw
medewerking hierbij. Uiteraard letten wij erop dat de uitvragen op elkaar afgestemd zijn, zodat u
niet onnodig wordt belast.
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In het voorjaar van 2016 biedt het aanjaagteam regionale bijeenkomsten aan om de tussentijdse
bevindingen met u te delen en uw ervaringen hieraan te verbinden. Wij willen zoveel mogelijk
aansluiten bij bestaande netwerken en activiteiten. Graag horen wij hoe wij in uw regio dit het best
kunnen aanpakken.
Wat doet VNG?
VNG heeft een tweeledige functie. Als opdrachtgever voor het aanjaagteam voelen wij ons
verantwoordelijk voor de totstandkoming van activiteiten, die gemeenten, Rijk én partners helpen
om de sluitende aanpak tot stand te brengen. Wij zijn verheugd dat niet alleen burgemeester
Liesbeth Spies een prominente rol heeft in het aanjaagteam, maar ook wethouder Lenie Scholten
het gemeentelijk perspectief vertegenwoordigt in het team.
Daarnaast zal VNG als ledenorganisatie een rol (blijven) vervullen in de belangenbehartiging en
platformfunctie voor gemeenten. In onze verschillende adviescommissies zullen wij periodiek
verslag uitbrengen van ontwikkelingen rond het thema en reacties hierop mee terug brengen naar
het aanjaagteam. Op www.vng.nl en via de online fora zullen wij informatie verspreiden.
Heeft u vragen of suggesties?
U kunt het aanjaagteam bereiken via het emailadres aanjaagteam@vng.nl en per telefoon via het
informatiecentrum van de VNG (070) 373 83 93.
Hoogachtend,

Jantine Kriens,
Voorzitter directieraad

Bijlage:
Brief aan de Tweede Kamer 29 oktober 2015 incl. beknopte versie van het plan van aanpak

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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