
Door gezamenlijk, signalen vroegtijdig te 

herkennen, kan er direct doorgepakt worden. 

Rekening houdend met de balans tussen het 

belang van de samenleving en het individuele 

belang. Belangrijk daarbij is de mogelijkheid om 

dag en nacht signalen te kunnen melden en op 

te kunnen volgen. 
 
 
Perspectief 
•  Signalen van mogelijke verwarring worden in de volle breedte 

van het vraagstuk herkend. Of het nu gaat om de diverse groep 
van personen met verward gedrag of signalen vanuit de 
verschillende leefgebieden.

•  Al deze signalen komen bij elkaar. Signalen van de persoon zelf, 
van zijn directe omgeving zoals familie en/of uit de buurt en van 
professionals. Daardoor worden problemen vroegtijdig 
(h)erkend worden en kan er direct doorgepakt worden.

Minimale vereisten
•  Een fijnmazig netwerk in de wijk dat adequaat toegerust is 

met de benodigde expertise op het gebied van verwardheid.
•  Elke wijk heeft geregeld dat er snel beschikking is over een 

professional met expertise op het terrein van verwardheid. 
Bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de GGZ Praktijk 
Ondersteuning van de Huisartsen of een Sociaal Psychiatrische 
Verpleegkundige.

•  Het netwerk in de wijk is 24 uur per dag bereikbaar. Het 
netwerkt signaleert zelf, ontvangt signalen, brengt deze samen, 
voert risicoanalyses uit, handelt en schaalt – wanneer nodig – 
op om de benodigde ondersteuning of zorg te regelen. 
Helder is wie ‘eigenaar’ is en het geheel coördineert. 

•  Het netwerk is niet alleen beschikbaar voor mensen met 
verward gedrag, maar ook voor hun directe omgeving en 
anderen uit de wijk.

•  Er is terugkoppeling naar de melder dat het signaal serieus 
genomen is, zonder dat er ingegaan wordt op wat er precies 
is gedaan.

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 en collega’s.  
•  De mensen die werken en wonen in de  wijk: wijkbewoners, 

scholen, winkelpersoneel, sportverenigingen, postbodes. 
•  Professionals die kunnen signaleren op bepaalde 

levensdomeinen. Denk aan woningcorporaties, apothekers als 
het gaat om medicijngebruik (en het stoppen daarvan), 
de wijkagent en wijkverpleegkundigen. 

Bouwsteen 3 
 Vroegtijdige signalering 

3. Vroegtijdige
     signalering

2. Preventie en
     levensstructuur

5. Beoordeling en
     risicotaxatie6. Toeleiding

8. Passende
     ondersteuning,
     zorg en straf

7. Passend
     vervoer 4. Melding

1. Inbreng mensen
     met verward gedrag
     en omgeving

9. Informatie-
     voorziening



Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Kunnen mensen die zich zorgen morgen over een iemand of 

die overlast ervaren dag en nacht dit melden? Is dat bij hen 
ook bekend?

•  Worden meldingen vanuit diverse invalshoeken ingebracht en 
bekeken? Is er voldoende kennis om de signalen op hun waarde 
in te schatten? 

•  Is de opvolging van een melding goed geregeld? 
•  Wie zorgt ervoor dat de persoon niet uit het oog verloren wordt 

en dat de melder een terugkoppeling krijgt?
• Welke mogelijkheden voor uitbreiding van het netwerk zijn er? 

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 een voorbeeld uit de praktijk.

De wijk-GGD’er
Op meerdere plekken in het land wordt de wijk-GGD’er ingezet. 
Deze werkt intensief samen met de wijkagent. Een bundeling van 
wijkkennis op het gebied van veiligheid en van zorg, die kan 
zorgen voor een vroege signalering en snellere opvang voor 
verwarde mensen. Doel van de samenwerking tussen politie en 
GGD is dat meer mensen op tijd de benodigde zorg krijgen en 
er minder crisissituaties ontstaan. 

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. 
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