Bouwsteen 6

Toeleiding

Personen met verward gedrag worden toegeleid
naar begeleiding, ondersteuning of zorg die past
bij hen. Er is gedeeld inzicht in beschikbaarheid
hiervan en de (financiële) drempels zijn zo laag
mogelijk.
Perspectief
•	Toeleiding naar begeleiding, ondersteuning of zorg, gebeurt
vanuit een passende, persoonsgerichte aanpak.
•	In geval van strafbare feiten is nadrukkelijk aandacht voor een
goede combinatie van de benodigde ondersteuning of zorg en
het straftraject. Een juiste afstemming tussen en uitwisseling
van informatie uit het strafrechtelijk en zorgkader is goed
geborgd.
•	(Financiële) drempels zijn zo laag mogelijk.
Minimale vereisten
•	De toeleiding naar begeleiding, ondersteuning of zorg sluit aan
bij de persoon en zo mogelijk wordt ook de directe omgeving
hierbij betrokken.
•	Er zijn geen bureaucratische barrières om voor hulp in
aanmerking te komen. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen
van formulieren of procedures of hulp daarbij. Bewindvoerders
en gemachtigden worden benoemd als de persoon zelf niet in
staat is formulieren in te vullen.
•	(Financiële) drempels voor het accepteren van ondersteuning
en zorg worden zo veel mogelijk verlaagd, denk bijvoorbeeld
aan collectieve verzekering en voorzieningen voor het betalen
van de eigen bijdrage of het eigen risico.
•	Zorgprofessionals zitten structureel aan tafel in de
Veiligheidshuizen en bij ZSM-tafels (Zorgvuldig, Snel en op
Maat).
•	Er is gedeeld inzicht in de beschikbare zorg- en
ondersteuningsvoorzieningen (sociale kaart) en de actuele
beschikbaarheid op lokaal en regionaal niveau.

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:
• Straatdokters, straatadvocaten.
• Bemoeizorgteams.
• Afdelingen burgerzaken van gemeenten.
Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een
aantal vragen te stellen:
•	Wie kunnen allemaal toeleiden naar passende ondersteuning
en/of zorg? Welke methode of aanpak hanteren zij daarbij?
Welke rol hebben mensen met verward gedrag en hun directe
omgeving hierin?
•	Hoe wordt deze toeleiding gemonitord? Komt de persoon daar
ook aan? Is de ondersteuning passend?
•	Is er bij de toeleiders voldoende zicht op het ondersteuningsen zorgaanbod? Past dit aanbod wat betreft mensen met
verward gedrag en hun directe omgeving voldoende bij hun
behoefte?
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•	Is de sociale kaart voldoende actueel, inzichtelijk en
beschikbaar voor alle partners?
•	Zijn er belemmeringen om voor ondersteuning/zorg in
aanmerking te komen? Zijn er maatregelen om deze drempels
te verlagen? Zijn die bij alle toeleiders bekend?
•	Hoe wordt omgegaan met zorgmijders of mensen die zelf niet
inzien dat ze gebaat zijn bij zorg of ondersteuning?
•	Hoe gaat de afstemming tussen zorg en veiligheid? Wordt
vanuit de zorgaanbieders en gemeenten deelgenomen aan
Zorg- en Veiligheidshuizen en ZSM tafels?
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.
Hulp voor personen die geen zorg willen
In een aantal regio’s zijn afspraken gemaakt over het inzetten van
professionals die zorgen dat personen die geen zorg willen, of die
niet inzien dat ze die nodig hebben, passende hulp krijgen.
Dit wordt gedaan door teams van de GGD (bv het team vangnet
en advies, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) of de GGZ
(in de vorm van FACT teams).
Casemanager dementie
Mensen met dementie en hun naasten zijn in veel gevallen gebaat
bij ondersteuning en begeleiding door een casemanager. Voor hen
zijn casemanagers een vast aanspreekpunt en een belangrijke
vertrouwenspersoon. Kenmerkend aan casemanagement
dementie is dat persoonlijke begeleiding en trajectbegeleiding
hand in hand gaan. Dit laatste betekent dat casemanagers ook
veel samenwerken met andere professionals en informele
netwerkleden.
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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.

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.
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