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Meerdere ernstige incidenten in Twente: 
 

 
• Verhaal van de wijkagent in Borne  

 Tien in Twente 
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BEELD PROBLEMATIEK OOST NEDERLAND
 Verwarde personen zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen,  

met het risico dat ze zichzelf of anderen schade toebrengen… 

 

 Toename tussen 40-45% van geregistreerde incidenten bij politie; 

 Ernst van incidenten neemt toe; 

 Urgentiebesef bij alle partners; 

 Toename overlast doordat  
o De zorg nog niet is ingespeeld op nieuwe wetgeving; 

• O.a. WMO (Gemeente); 

• Ambulantisering in kinderschoenen  

o De zorgverzekeraar bepaalt   

• Huidige aanpak is niet altijd in belang van patiënt of omgeving; 

 Veel aandacht voor crisissituaties, minder oog voor preventie. 

                                        … Dus het was tijd voor een structurele aanpak. 

     10 in Twente 



 

Gestart vanaf 2013 zijn, een pakket aan maatregelen 

 

 Pilot gedragsaanwijzing huurrecht en woonoverlast; 

 

 

 Beoordelingskamer Dimence (GGZ) 

 

 

 Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost Nederland; 

 

 Een jaar lang de Pilot ‘10 in Twente’: Samenwerking van 14 Twentse gemeentes, GGZ 
(Dimence en Mediant), Politie, Veiligheidshuis Twente, Transfore, Veiligheidsregio Twente; 

 

 

 

 
 

 

           10 in Twente 



 Op tijd er bij zijn door  
• Verbeteren van vroegsignalering, beoordeling en doorgeleiding; 

• Vroegtijdig ingrijpen; 

• Op basis van een persoonlijk profiel het handelingsperspectief  vergroten. 

    

 ‘10 in Twente’ heeft hiervoor een aanzet gegeven, vanaf 1 september 2016 gaan we 
verder! 
 Afspraken met GGZ en partners over casus coördinatie en een aansluitende aanpak en 

informatiedeling; 

 Versterken zelfregie, Eigen kracht en inzet ervaringsdeskundigen. 

 Maatwerk gerealiseerd voor risicopersonen op lokaal niveau door betere regie 

• Gemeente – Veiligheidshuis – GGZ 

 

Casus van Hans        10 in Twente 



OPZET ‘10 IN TWENTE’ 

 Het hele proces is vanuit de samenwerking met betrokkenen ontwikkeld en 
opgezet. Het is geen blauwdruk! 

 Structureel garanderen van zaken als privacy en deskundigheid door het 
aanstellen van  vaste casus coördinatoren (GGZ); 

 Verbeteren van het delen van actuele kennis door het gebruiken van een 
telefonische Backoffice; 

 Culturen en verschillende perspectieven bij elkaar brengen binnen de 
samenwerking. 

 Focus op cliënt en omgeving 

 

 

           10 in Twente 



LESSONS LEARNED 

 Zicht op risicopersonen is versnipperd en verkokerd. 

  Het ontbreekt aan:  

• Een feitelijk actueel beeld/informatie over de cijfers; 

• Vroegsignalering; 

• Langdurige regie; 

• Monitoring van gedrag en omstandigheden. 

 Extramuralisering van de zorg  
• Meer appèl op eigen kracht van burger en omgeving. 

• Organisaties zin niet geambulantiseerd 

 Veel verwarde personen zijn zorgmijders, veel organisaties zijn cliënt 
mijdend;  

 Handelingsverlegenheid bij professionals en gemeente. 

 Het vraagt een cultuurverandering 

               10 in Twente 



HOE GAAN WE VERDER? 

 

 Subsidie 2016-2018 

 

 Door ontwikkelen van preventief model naar de 14 Twentse gemeenten; 

 

 Versterken zelfregie en eigen kracht van cliënt, familie en buren, inzet 
ervaringsdeskundigen; 

 

 Verbeteren informatie uitwisseling met justitiële keten; 

 

 Meer sturen op de inhoud 

 

 

 

      10 in Twente 



    10 in 
Twente 

Dilemma’s : 
 
 
Hoe ga je om met het 
spanningsveld van de belangen van 
de cliënt versus de belangen van de 
omgeving? 
 
Regie voeren is een 
containerbegrip geworden. Hoe 
zorg je er nou voor dat organisaties 
en professionals doen wat ze 
moeten doen? 

https://www.youtube.com/watch?v=a3BBnnytmX0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a3BBnnytmX0

