
Om echt te werken vanuit de leefwereld van 

mensen met verward gedrag is het belangrijk hun 

inbreng te borgen. De persoon beslist zelf mee 

over welke aanpak hij nodig heeft en stemt 

hiermee in. De inbreng van mensen met ervaring 

met verwardheid in de uitvoering en het beleid is 

structureel geborgd. 

Perspectief
•  De inbreng van mensen met verward gedrag en hun directe 

omgeving (bijvoorbeeld familie) heeft een gelijkwaardige positie 
bij het bepalen van de persoonsgerichte aanpak.

•  De aanpak bestaat uit toeleiding naar zorg en ondersteuning, 
beoordeling, op- en afschalen van zorg en bepalen van de 
passende strafrechtelijke maatregelen waar relevant en mogelijk.

Minimale vereisten
•  De professional staat naast de personen met verward gedrag 

en hun directe omgeving.
•  Signalen, ook die van de directe omgeving, worden serieus 

genomen. 
•  Er is aandacht voor verschillende belevingen en bejegeningen 

op grond van verschillen in etnische achtergronden.
•  De directe omgeving is van belang voor zowel vroegtijdige 

signalering als de weg naar herstel. Terugkoppeling aan de 
directe omgeving vindt plaats, mits de persoon met verward 
gedrag daar toestemming voor geeft.

•  Bij het maken van beleid, in wijkteams en in zorginstellingen, 
is er sprake van gestructureerde inbreng van cliënt- en 
familieorganisaties.

Betrokken partners
Bij een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen die 
(soms) verward gedrag vertonen, hebben vele partners een rol en 
verantwoordelijkheid. Voor deze bouwsteen is het in ieder geval 
belangrijk ook te denken aan:
•  De persoon zelf en zijn of haar directe omgeving, zoals familie, 

vrienden, buren en collega’s.
•  Ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen.
• Cliënt- en familieorganisaties.
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Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Gaan we in onze aanpak echt uit van de persoon en zijn 

beleving? Kijken we gewoon en zonder waardeoordeel naar 
de persoon?

•  Op welke manier betrekken we mensen met ervaring met 
verwardheid bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij 
de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag? 
Hoe ervaren ze dat?

•  Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij 
ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van 
beleid? Hoe ervaren ze dat?

•  Zijn mensen met ervaring of cliënt- en familieorganisaties 
betrokken bij het komen tot een plan van aanpak voor een 
sluitende aanpak?

Voorbeeld uit de praktijk
Hoe de inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving 
precies wordt meegenomen in de sluitende aanpak kan per regio 
verschillen. Het is aan de lokaal samenwerkende partners, 
onder regie van de gemeenten om hier invulling aan te geven. 
Ter illustratie en inspiratie een voorbeeld uit de praktijk.

De Crisiskaart
De crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje van het formaat 
bankpas. Het is bedoeld voor mensen die weten dat ze in een 
psychische crisis kunnen komen. Aan de hand hiervan kunnen 
professionals tijdens een crisis zien wat op dat moment helpt, 
wat juist niet en met wie contact opgenomen kan worden. 
www.crisiskaartggz.nl

Een project van:

In ontwikkeling
(Lokaal) samenwerkende partners doen steeds meer 
ervaring op met het werken met de negen bouwstenen en 
werken ondertussen ook aan randvoorwaarden voor nog 
effectievere en efficiëntere inzet ervan. De bouwstenen zijn 
daardoor continu in ontwikkeling

Deel uw kennis
Heeft u ervaring met deze of andere bouwstenen of met 
de sluitende aanpak? Geef het door aan het aanjaagteam. 
Zo kunnen ook anderen zich daardoor laten inspireren en 
ervan leren. 

Meer informatie
Kijk voor meer praktijkvoorbeelden, betrokken partners en 
meer informatie over de verschillende bouwstenen op  
www.aanjaagteam.nl. Daar zullen ook actualisaties op 
de bouwstenen worden doorgevoerd.

Samen doorpakken
Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en 
met mensen met verward gedrag

Een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen die 
(soms) verward gedrag vertonen heeft vele facetten. Het is 
daarbij belangrijk dat alle betrokken partners samen werken 
aan een sluitende aanpak. Het aanjaagteam biedt hiervoor 
concrete handvatten in de vorm van negen bouwstenen.

Deze bouwstenen geven aan wat minimaal nodig is voor 
een sluitende aanpak, vanuit het perspectief van mensen 
met verward gedrag zelf én de samenleving. 

Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435  |  2500 GK Den Haag
070 373 83 93 | aanjaagteam@vng.nl 
aanjaagteam.nl |  linkedin.com/groups/8513917/
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