
Om goed te kunnen herstellen en te voorkomen 

dat een (psychische) crisis erger wordt, is 

voldoende aandacht voor het dagelijkse leven 

en een stabiele levensstructuur nodig.

Perspectief 
•  Bij het bevorderen van herstel en het voorkomen van afglijden 

staat het op orde brengen van het gewone leven centraal. 
Daarin is aandacht voor sociale contacten, zinvol (vrijwilligers)
werk of dagbesteding, een passende en betaalbare woning, 
financieel de zaken op orde en een goede structuur met weinig 
stress.

•  Uitgangspunt is de kracht van de persoon zelf en het sociale 
systeem van de persoon, of wat daar nog van over is. De mens 
als geheel staat centraal.

•  Er is sprake van continuïteit in de ondersteuning en zorg die de 
persoon nodig heeft.

Minimale vereisten
•   De leefwereld van de persoon met verward gedrag en zijn 

directe omgeving staat centraal.
•  Er is aansluiting bij de eigen kracht van mensen en (h)erkenning 

van het feit dat de directe omgeving een belangrijke factor is. 
De omgeving ziet vaak als eerste dat het niet goed gaat en/of 
vangt hen op.

•  Er is aandacht voor de directe omgeving en/of de andere 
gezinsleden. Aan hun hulp zitten ook grenzen, soms financieel, 
soms mentaal of fysiek.

•  Op basis van gezamenlijke informatie hebben gemeente en 
ketenpartners zicht op de personen om wie het gaat. 

•  De gemeente neemt de regie en brengt relevante partners 
bijeen om te zorgen voor een integrale, persoonsgerichte 
aanpak met aandacht voor een stabiele levensstructuur.

•  De aanpak kenmerkt zich door continuïteit. Als een zorg- of 
straftraject is afgesloten, is warme overdracht naar de wijk of 
naar passende ondersteuning nodig, zodat de persoon in het 

zicht blijft en de benodigde vervolgondersteuning ontvangt.
•  De vervolgondersteuning kent geen einddatum. Sommige 

mensen hebben hun leven lang zorg en ondersteuning nodig.

Betrokken partners
Bij een 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 of collega’s.  
• Ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen.
• Cliënt- en familieorganisaties.
•  Professionals die werken aan de verschillende levensdomeinen. 

Denk bijvoorbeeld ook aan woningcorporaties. 

Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
• Richten we ons op alle levensgebieden? 
•  Zetten we maximaal in op het betrekken en versterken van het 

sociale netwerk van de persoon? 

Bouwsteen 2 
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•  Wat vinden mensen met verward gedrag en hun directe 
omgeving belangrijk? 

•  Zijn er voldoende woningen en voorzieningen? Welke vormen 
van dagbesteding zijn er bijvoorbeeld voor mensen met verward 
gedrag? Zijn er voldoende time-out voorzieningen in de buurt?

Voorbeeld uit de praktijk
Hoe deze bouwsteen precies uitgewerkt wordt, 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 enkele voorbeelden uit de praktijk.

Het Passion
Het Passion is een 24/7 opvangvoorziening die een tijdelijke 
rustperiode biedt aan haar gasten, voornamelijk bestaande uit 
dak- en thuislozen. In het prachtige landschap van de Achterhoek 
vinden de gasten van het Passion nieuwe energie om zinvolle 
vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele 
begeleiding om die stap ook daadwerkelijk te nemen. 
www.hetpassion.nl

Individuele plaatsing en Steun (IPS)
Het doel van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is mensen met 
ernstige psychische aandoeningen te laten integreren in regulier, 
betaald werk. Behandeling is geïntegreerd bij IPS en er wordt 
langdurige ondersteuning geboden aan zowel de persoon als de 
werkomgeving.

IPS werkt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken 
in een reguliere arbeidsplaats. Deelnemers worden snel in de 
gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de 
benodigde werkvaardigheden. 

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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