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Aanleiding Op 3 december 2014 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie 
(RBOP) ingestemd met het Integraal Regionaal Meerjarenbeleidsplan 

2015–2018 voor de eenheid Noord-Holland. Daarin zijn vijf thema’s 
geprioriteerd: 

- High Impact Crimes 
- Geweld 

- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) problematiek 
- Jeugd  
- Ondermijning 

Gezien de recente ontwikkelingen is ook prioriteit toegekend aan 
Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). 
 
Onder het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (SIV) worden 

ambtelijke multidisciplinaire projectgroepen gevormd voor alle 
prioriteiten/thema’s, daarbij is –naast de thema’s uit het 
meerjarenplan- ook  het thema VPT geprioriteerd. 

 
Met de grote veranderingen in het sociaal domein en de focus op het 
betaalbaar houden van de zorg, verandert ook de druk op de 
crisisketen. De hulp wordt dichter bij de patiënt georganiseerd en er 

wordt gekeken naar wat iemand zelf nog kan, al dan niet met behulp 
van de eigen omgeving. Dit betekent niet alleen een cultuuromslag voor 
de patiënten, zorgbehoevenden en de familie, vrienden en buren, maar 

deze ontwikkeling houdt vanzelfsprekend ook in dat de bestaande 
ketens, werkprocessen en instrumenten van de professionals onder de 
loep genomen moeten worden. Het uitgangspunt is dat patiënten zo 
lang en zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. In combinatie met 

bezuinigingen in de hulpverlening en de 24-uursopvang, betekent dit 
echter wel dat we opnieuw moeten kijken naar de crisisketen en het 
functioneren ervan. 

 
De afgelopen jaren is er sprake van een stijging van het aantal 
spoedopnames en meldingen van ernstige overlast door (zeer) 
verwarde personen. Het is moeilijk te achter halen of de toename van 

verwarde personen in de maatschappij te relateren is aan de afbouw 
van GGZ bedden. Mogelijk spelen de onrust in de wereld, de 
economische crisis, de aandacht in de media of onzekerheid over 

veranderingen in de langdurige zorg een rol, aldus minister Schippers 
naar aanleiding van het signaal van de politie dat er steeds meer 
verwarde mensen worden aangehouden.  Het betreft een hardnekkig 
probleem met vele verschillende oorzaken dat al jaren speelt. 

Betrouwbare cijfers over de omvang van de groep verwarde personen 
zijn nog niet beschikbaar. De groep is ook zeer divers. Het gaat om 
mensen die verward gedrag vertonen, vaak kwetsbaar zijn en die te 

kampen hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen 
(psychisch, licht verstandelijk beperkt, dementie of verslaving) of 



 Startnotitie OGGZ 

 

 

Onderwerp: Projectgroep OGGZ   2 

verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies van 
dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid of illegaliteit). 

Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. Door hun gedrag 
veroorzaken ze overlast en kunnen ze een (acuut) gevaar vormen voor 
zichzelf of hun omgeving. Voor veel verwarde mensen geldt dat zij niet 
makkelijk zelf de weg naar hulp weten te vinden, daarom vragen, of de 

zorg juist opzettelijk mijden.  
 
Het Ministerie van WVS heeft ook de signalen van de toename van het 

aantal toenemende verwarde personen opgepakt en minister Schippers 
heeft op 30 juni 2015 de hoofdlijnen van het plan van aanpak rond 
verwarde personen gepresenteerd, welke zeer relevant is voor onze 
projectgroep:  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/30/schippers-stuurt-
hoofdlijnen-plan-van-aanpak-verwarde-personen-naar-tweede-
kamer.html 

 
Voor het thema OGGZ is de bestuurlijk trekker burgemeester L.M.B.C. 
Wagenaar-Kroon en is  burgemeester D. Bijl de V10 woordvoerder.  
Vanuit NH is burgemeester J. Nawijn bestuurlijk trekker en er is geen 

specifieke vertegenwoordiging uit Kennemmerland (conform afspraak 
tussen de burgemeesters).    
 

doel en resultaten 
Doel projectgroep  Inzicht krijgen in de problematiek, waar komt de toename vandaan? 

Alle partijen geven aan dat zij zich zorgen maken over een toename, 

tegelijkertijd is het moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is. 

 Op basis van kennisverbreding en samenwerking tussen alle 
berokken partijen komen tot een gezamenlijk werkproces en een 
goed sluitende ketenaanpak in de eenheid.  

 

Pijlers Er zijn twee sporen waarop de doelen bereikt moet worden: 

 Vroegsignaleringsmogelijkheid faciliteren (ondersteunen project 
politie ‘vroegsignalering’ in de eenheid). 

 Mogelijkheden onderzoeken van inzet psycholance. 

 Aansluiten bij plan van aanpak Minister Schippers, hoofdlijnen: 
- beschikken over een triagevoorziening, 
- iedereen persoonlijke aanpak, 
- sluitende keten van verzekerde zorg. 

 

Te behalen resultaten Eind 2015: 
1. Overzicht van cijfers/omvang, aard en knelpunten van de 

problematiek in de eenheid. Wat is precies het probleem dat we 

willen oplossen en denken alle ketenpartners hier hetzelfde over? 
2. Overzicht van aanwezige vroegsignalerings-mogelijkheden in de 

eenheid. 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/30/schippers-stuurt-hoofdlijnen-plan-van-aanpak-verwarde-personen-naar-tweede-kamer.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/30/schippers-stuurt-hoofdlijnen-plan-van-aanpak-verwarde-personen-naar-tweede-kamer.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/30/schippers-stuurt-hoofdlijnen-plan-van-aanpak-verwarde-personen-naar-tweede-kamer.html
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3. Mogelijkheden onderzoeken van inzet psycholance en een 
overzicht van inzet psycholance. 

4. Overzicht relevante financiële stromingen in de keten. 
5. Overzicht mogelijke subsidiebijdragen en relevante lokale keuzes 

over de verdeling van beschikbare middelen (inkoop/WMO). 
6. Overzicht belangrijkste lokale knelpunten (o.a. in kader van 

vrijwilligheid vs dwang). 
7. Terugkoppeling met aanjaagteam Ministerie. 
8. Overzicht sterke lokale verbindingen zorg en veiligheid zowel met 

interne als externe partners met daarbij helder in beeld krijgen hoe 
de communicatielijnen in de regio verlopen. 

 
Resultaat 4 en 5 komen zijn vervolgstappen op de andere resultaten.  

 
2016: 
- Overzicht van de best practise in gemeenten in de eenheid, met 

   de belangrijkste spelers, wie doet wat en wat werkt goed. 
- Inventarisatie wat er nog op ons afkomt (wetgeving en 

maatschappelijk). 
- Handleiding/integraal plan van aanpak. 

 

Uitgangspunten  Benadering van de OGGZ problematiek vanuit het oogpunt van  
openbare orde en veiligheid, gericht op OGGZ cliënten. 

 

Bekende knel- en 
aandachtspunten 

 Herinrichting sociaal domein. 

 Geen uniforme registratie (meldcode 1). 

 Gewijzigde geldstroom (landelijk/gemeente) met wijziging van de 
aanpak, welke nog niet op orde is. 

 Wetswijzigingen in de toekomst(wet zorg en dwang en wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg en wetsvoorstel forensische 

opname) 

 Acceptatie/voorlichting/communicatie/24 uurs voorzieningen. 

 Informatiedeling en privacy 

 Financiële stromen (wmo/zorgverzekeraar/eigen bijdrage, signaal 
ministerie, ketenfinanciering in de toekomst) 

 Veranderende rol van de centrumgemeente: na 2017 wordt de OGGZ 
centrumgemeente los gelaten. 

 

Relevante initiatieven 
 

 OGGZ project NH (politie). ‘Uniforme integrale aanpak OGGZ’   ‘klein, 
snel en samen’   (vroegsignalering). 

 Pilot Purmerend. 

 Plan van aanpak problematiek rond verwarde personen, van 
Ministerie van VWZ. Dit plan gaat erin voorzien dat op lokaal niveau, 

onder regie van de gemeenten, een sluitende aanpak voor de 
problematiek komt. 

 Monitor sociaal kwetsbare groepen (Tranzo). 
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 Ypsilon, belangenvereniging. 
 

Kaders 
Financieel  Uit de middelen van de partners. Indien nodig toestemming bestuur. 

 Werkgroep geen extra budget. 

 Actief op zoek naar subsidiemogelijkheden. 
 

Beleidskaders  Lokale gemeentelijke beleidsregels (visie verdeling beschikbare 
middelen in gemeente? wijziging centrumgemeenten, stedelijk 
kompas) 

 Wet Bopz en toekomstige wetswijziging 

 WMO/IBS/wet zorg en dwang 

 Privacy 

 Convenant ggz politie landelijk 
 

Leden, organisatie 
Projectgroep 
 

Projectleiders: 
Marloes van Eijsden (Zaanstad) 
Bart Kaasbergen (Purmerend) 
   

Leden: 
Jurien Zondervan, Politie  
Anita Roosendaal, Medemblik 
Ramona Verhoef,  Schagen 

Gabie Ingelse, Den Helder 
Monique Verschuur, Alkmaar 
Sacha Ellerbeck, Haarlem 

Marijke Schrier, GGD Hollands noorden 
Ghislaine van Nooijen-Kooij, GGD ZW 
Linda Pastor,  GGD Kennemerland 
Annemarie Visser, GGZ Ingeest/Kennemerland 

Elly vd Geest, GGZ Ingeest/Kennemereland 
Hans van Veller, GGZ NHN 
Linda de Haas, OM 

Frederik Onvlee, OM 
Maura Timmer, VH ZaWa 
Anton Wildeboer, VH NHN 
Marije van Barlingen , VH Knml 

Govert van Opbergen, GGZ Ingeest 
Erwin Matthijsen, GGZ Ingeest 
Masha Wight, gemeente Haarlem WWGZ 

Fred de Meijer, GGZ Z/W 
Sandra van Dalen, Waterland 
 
Agendaleden: 

Gerben van Doesburg, Beverwijk 
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Jonneke van Broekhoven, Zandvoort  
Lisan Adolf, gemeente Zaanstad MO 

Jeannette Nieuwenhuijsen, politie 
 

Besluitvormingstraject 
Proces Dit document beschrijft op hoofdlijnen het doel, resultaten, kaders en 

de besluitvorming en wordt in de V10 van 8 oktober 2015 vastgesteld. 

Periodiek zal er een voortgangsrapportage worden opgesteld zodat de 
V10 in staat wordt gesteld richting te kunnen blijven geven.  
 

Mate van 

interactiviteit  

In 2015 zes bijeenkomsten met de werkgroep (mei/juni/september/ 

/november/december) 
 

Aanpak/ 

communicatie 
 Achterban committeren en informeren. 

 Advies wat we nodig hebben voor de komende drie jaren. 

 Actieplan opstellen. 
 

Vervolgproces  Juli: afstemming bestuurlijk trekker BGM Wagenaar-Kroon 

 Aug/Sep: Startnotitie in ambtelijke regionale platvormen (TKN) 

 Sep: in bestuurlijke regionale platvormen regio (TKN) 

 Sep: Startnotitie in SIV (TKN) 

 8 oktober 2015: Vaststelling startnotitie in de V10 

 19 november 2015: RBOP (staat in teken van OGGZ) 
 

 
 


