
De persoon met verward gedrag krijgt een 

passende combinatie ondersteuning, zorg of straf. 

Deze is 24/7 beschikbaar. De ondersteuning of 

zorg sluit aan bij zijn persoonlijke situatie. Daarbij is 

aandacht voor de continuïteit daarvan, ook in het 

geval van een strafrechtelijk traject. 

Perspectief
•  Passend ondersteuning, zorg of straf sluit aan bij de persoonlijke 

situatie van de persoon met verward gedrag. Het gaat om 
maatwerk voor de unieke persoon, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met de (etnische) achtergrond.

•  Er is een kwalitatief goed, kwantitatief voldoende en flexibele 
infrastructuur van passende ondersteuning en zorg.

•  Ambulante zorg en ondersteuning is goed geregeld om te 
waarborgen dat mensen in hun eigen omgeving een gezond, 
veilig en sociaal leven kunnen leiden.

•  In de directe omgeving zijn laagdrempelige voorzieningen 
aanwezig om er even tijdelijk tussenuit te kunnen en 
laagdrempelige voorzieningen voor nachtopvang.

•  Er zijn voldoende voorzieningen voor (crisis) zorg in instellingen, 
vormen van beschermd of begeleid wonen en voldoende 
passende en betaalbare woningen voor zelfstandig wonen. 
Er is daarbij aandacht voor de in-, door- en uitstroom.

Minimale vereisten
•  Aan de hand van informatie van de gemeente, 

zorgverzekeraars, GGZ, politie, en anderen is er een 
gezamenlijk beeld van de benodigde en passende zorg- en 
ondersteuningsinfrastructuur binnen de regio. Op basis daarvan 
wordt zorg en ondersteuning geregeld/ingekocht.

•  In het geval van acute problematiek, is er een gedeelde norm 
over wat acuut is en is de toegang tot crisisopvang goed 
geregeld. 

•  Crisisopvang is aanwezig in de regio en kan rechtstreeks 
plaatsvinden. De crisisopvang beperkt zich niet tot een 
gedwongen opname, in bewaringstelling of een rechtelijke 
machtiging. 

•  De opvang voor lichamelijke crisis (spoedeisende hulp), 
geestelijke crisis (crisisdienst GGZ) en verslavingszorg liggen 
dicht bij elkaar of zijn anderszins inhoudelijk aan elkaar 
verbonden.

•  Als er sprake is van een strafrechtelijk traject (al dan niet met 
detentie) en het nodig is, wordt er ook een zorgtraject gestart.
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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:
• Zelfhulpgroepen, eigen kracht conferenties.
• Laagdrempelige voorzieningen.
•  Verslavingszorg, psycho-geriatrie en Licht Verstandelijke 

Beperking.

Welke vragen kun je stellen?
Bij het werken met deze bouwsteen, kan het helpen samen een 
aantal vragen te stellen:
•  Wat zijn de wensen van mensen met verward gedrag en hun 

directe omgeving? Wat hebben zij nodig als het gaat om 
passende ondersteuning en zorg? 

•  Is er sprake van een passende infrastructuur voor 
ondersteuning en zorg, aansluitend op de behoefte van de 
mensen met verward gedrag? 

•  Is de sociale kaart voldoende actueel en inzichtelijk voor alle 
partners?

•  Hoe is de doorstroming in intramurale setting, beschermd 
wonen, begeleid wonen en zelfstandig wonen? Zijn er 
voldoende, betaalbare woningen aanwezig? 

•  Wordt tussentijds gecheckt of de ondersteuning of zorg nog 
steeds passend is en wie is daarvoor verantwoordelijk?

•  Hoe wordt omgegaan met mensen die zelf niet (h)erkennen dat 
ze hulp nodig hebben? 

•  Is er een vloeiende schakeling tussen ondersteuning, zorg en 
straftraject? Hoe is de overgang van veiligheid naar zorg 
geregeld? Hoe is de overgang van lichte ondersteuning, naar 
zwaardere ondersteuning of zorg geregeld? En andersom?

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.

Bed op recept
Er zijn diverse laagdrempelige voorzieningen, die mensen helpen 
om een acute situatie te voorkomen. Bijvoorbeeld ‘bed op recept’ 
en ‘telefoon op recept’.

Inloopvoorzieningen
Laagdrempelige inloopfuncties zoals huiskamers voor mensen 
met verward gedrag. In deze huiskamers zijn ook 
ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig.

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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