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1. INLEIDING 
 
 

1.1. Aanleiding 

 
De landelijke aanpak voor Personen met Verward Gedrag (PmVG) sluit aan bij de 
transformatieopgave in het sociaal domein waarbij gemeenten in toenemende mate 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dit in nauwe 
samenwerking met o.a. zorgaanbieders, GGZ, GGD, politie, woningcorporaties, 
cliëntvertegenwoordiging, Veiligheidshuis en de zorgverzekeraar. De Friese 
gemeenten hebben daarom gezamenlijk besloten om vanuit hun regierol een 
projectleider aan te stellen die een provinciaal Plan van Aanpak opstelt en daar 
uitvoering aangeeft. ZonMW heeft de aanvraag voor het opstellen en uitvoeren van 
een Plan van Aanpak gehonoreerd. Daarnaast dient dit PvA ter ondersteuning van het 
indienen van pilotprojecten bij ZonMW en andere initiatieven in de provincie te 
verbinden. 
 
De prioriteiten die in dit plan worden geformuleerd sluiten goed aan bij de laatste 
tussenrapportage van het Schakelteam en de monitor Stand van het Land (oktober 
2017 – Annex 1). Uit dit rapport komen vier focuspunten naar voren: een veilige en 
passende woonomgeving voor PmVG, betere en meer beveiligde zorg, centrale 
beoordelingslocatie inclusief passend vervoer en structurele borging van (bestuurlijke) 
samenhang tussen het sociaal domein, zorg en veiligheid. Ook in het nieuwe 
regeerakkoord staan veel aanknopingspunten om de zorg en ondersteuning voor 
PmVG goed op orde te brengen.   
 

1.2. Doel van Plan van Aanpak 

 

Dit PvA heef tot doel, om in samenwerking met bovengenoemde partijen, een aantal 
provinciale voorzieningen te realiseren die mede moeten zorgen voor een 
goedwerkende aanpak voor PmVG waarbij sprake is van overlastgevend en gevaarlijk 
gedrag. Het sluit aan bij bestaande en nieuwe initiatieven rond PmVG in Friesland 
zoals de Keten Acute Psychiatrie en de uitrol van de Aanpak Voorkoming Escalatie.  
Het plan is gebaseerd op de negen bouwstenen van het landelijke Schakelteam. Het 
zorgt voor verbindingen tussen partijen en stelt deze in staat om hun taken en 
dienstverlening aan te laten sluiten op de provinciale voorzieningen. Het PvA is 
opgedeeld in vier fasen en moet eind 2018 grotendeels klaar zijn.  

 Fase 1: Inzicht 
 Fase 2: Opstellen Plan 
 Fase 3: Realisatie 
 Fase 4: Borging 

 

1.3. Een korte toelichting op de landelijke aanpak PmVG 

 
Op 3 september 2015 hebben de ministers van VWS, V&J en de VNG het 
Aanjaagteam – inmiddels omgevormd tot Schakelteam - Verwarde Personen 
geïnstalleerd. Aanleiding was een aantal ernstige incidenten (Bart van U, Tristan V) 
rond personen met verward gedrag, de jaarlijkse toename van meldingen hierover en 
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debatten in de Tweede Kamer daarover. Het team kreeg destijds drie doelstellingen 
mee:  

1. Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod 
voor de mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk;  

2. Bevorderen dat er een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg wordt 
geleverd door alle gemeenten;  

3. Inzicht geven in de belemmeringen die de verschillende betrokkenen ervaren, 
die niet op lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen worden, maar die 
aanpassingen in de keten op systeemniveau vragen en voor deze 
belemmeringen oplossingen aanreiken.   
 

Het Schakelteam heeft een centrale boodschap: stel de personen die verward gedrag 
vertonen en hun leefwereld centraal. In veel gevallen gaat het om multiproblematiek  
waarbij gelijktijdig sprake kan zijn van bijv. psychische stoornis, verslaving, LVB en een 
strafrechtelijke overtreding. Het Schakelteam hanteert daarom een brede definitie van 
verwardheid: het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Dit 
verlies kan eenmalig of chronisch zijn.  
Binnen de groep van PmVG kan er sprake van zijn van (verdenking van) acute 
psychiatrie. Uit onderzoek van het Trimbos blijkt dat bij alle meldingen aangaande 
PmVG in circa 30% van de gevallen sprake is van een psychische stoornis. 
 
Het samenhangend perspectief 
De decentralisaties in het sociaal domein die in 2015 van start zijn gegaan kenmerken 
zich door een aantal uitgangspunten. Ten eerste moet de zorg en ondersteuning 
dichter bij de burger worden georganiseerd. Ten tweede moet er meer worden ingezet 
op de betrokkenheid c.q. zelfredzaamheid van de hulpbehoevende burger. Ten derde 
moet de vraag van de burger centraal staan en niet meer het zorg- en 
ondersteuningsaanbod van instellingen. Ten vierde moet er vooral worden ingezet op 
preventie. Ten vijfde is de opdracht aan gemeenten om de zorg en ondersteuning met 
aanzienlijk minder geld toch efficiënt en effectief te organiseren en dus minder 
bureaucratie. Deze uitgangspunten gelden in principe voor iedere hulpvraag en dus 
ook voor die van PmVG. Het succesvol vertalen van deze uitgangspunten in beleid en 
uitvoering hangt in sterke mate af van de complexiteit van de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte.  

Om de negen bouwstenen, de onderscheiden categorieën PmVG en het 
samenhangende perspectief in beeld te brengen staat op de volgende pagina een 
infographic. Er zijn drie verbindende ringen: de ketenpartners, de wetgeving en de 
financiering. Als laatste worden aantal factoren te onderscheiden die (gezamenlijk) 
invloed kunnen hebben op het ontstaan van verward gedrag. Deze worden aangeduid 
met wolkjes.   
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2. Provinciale voorzieningen - acht prioriteiten 

Sinds de installatie van het landelijke Aanjaagteam in 2015 heeft het Veiligheidshuis 
Fryslân in opdracht van zijn bestuurscommissie zich beziggehouden met het in kaart 
brengen van problematiek rond personen met verward gedrag. De focus lag daarbij op 
de groep mensen die voortdurend overlast geeft en/of een veiligheidsrisico vorm en 
moeilijk plaatsbaar is in een voorziening of woning.  

De tweede tussenrapportage (2e tussenrapportage Verkenning, Knelpunten en 
Oplossingsrichtingen) van het programma geeft een goed beeld van de gesignaleerde 
knelpunten en voorgestelde oplossingsrichtingen. De rapportage bespreekt de 
volgende onderwerpen:  

 Eerste opvang bij spoed en vervoer hiernaartoe (melding, 
crisisbeoordelingslocatie en vervoer) 

 Een time-out voorziening (zie aparte notitie van Veiligheidshuis) 
 Opname mensen met agressie, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag 
 24/7 Duurzaam Verblijf met BOPZ-kader 
 24/7 langdurig begeleid wonen en leven zonder kader 
 Langdurig prikkelarm zelfstandig bijzonder wonen. 

 

Om de verdere verkenning en praktische uitwerking van deze onderwerpen in een 
breder perspectief te plaatsen en te laten aansluiten bij de negen landelijke 
bouwstenen is het ketenproces in kaart is gebracht (zie pagina 7).  
Na consultatie van gemeenten, GGZ, GGD, betrokken (zorg)organisaties, politie, 
corporaties en zorgverzekeraar is een prioriteitenlijst opgesteld die aansluit bij de 
bouwstenen. Dit PvA werkt de volgende acht prioriteiten verder uit:  
 

1) Verbetering van Melding en 1e triage (Bouwsteen Melding) 
2) Opzet ACT team (BS beoordeling, BS toeleiding en BS passende zorg) 

3) Inrichten crisisbeoordelingslocatie (BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding) 
4) Organiseren alternatief vervoer  (BS passend vervoer) 
5) Opzet Time-Out voorziening (BS toeleiding en BS passende zorg) 
6) Betere uitstroommogelijkheden Wonen (BS passende zorg en ondersteuning) 
7) Regietafel PmVG (BS beoordeling, BS toeleiding en BS passende zorg) 

8) Inrichten centrale toegang voor PmVG en andere moeilijk plaatsbare 
doelgroepen (BS melding, BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding) 

 
Het is belangrijk op te merken dat een aantal prioriteiten worden uitgewerkt in 
pilotprojecten (ACT team, Vervoer, Time-out voorziening, Onconventioneel Wonen). 
Voor een aantal pilots is financiering nodig. Dit zal een combinatie zijn van ZonMW 
fondsen, zorgverzekeraar, gemeenten en bijdragen van zorginstellingen Na afloop van 
de pilots zal bij bewezen succes naar structurele financiering moeten worden gezocht.  
 
Op sommige bouwstenen lopen al pilots in Noordelijk (Friesland, Groningen en 
Drenthe) verband, het gaat hier om bijvoorbeeld Melding en Vervoer. De uitkomsten 
van deze pilots worden meegenomen in de Friese aanpak. Voor Melding geldt dat dit 
voor de acute meldingen wel móet worden opgepakt in regionaal verband omdat de 
Noordelijke drie provincies met één gezamenlijke meldkamer werken. De bouwstenen 
1 (inbreng), 2 (preventie en levensstructuur), 3 (vroegtijdige signalering) en 9 
(informatiedeling) zijn momenteel geen expliciete provinciale prioriteiten. Dat betekent 
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niet dat er op deze onderdelen niets gebeurd. In tegendeel, in Friesland wordt zowel 
door sociale wijk- en gebiedsteams van de gemeenten in samenwerking met zorg- en 
welzijnspartners en bijv. woningcorporaties veel gedaan om te voorkomen dat er 
problemen ontstaan.  
 
Om de acht prioriteiten in de ‘keten van handelingen’ te kunnen plaatsen volgt 
hieronder een overzicht. Er is voor gekozen om de 9 bouwstenen iets anders te 
presenteren dan in de infographic.  
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2.1. Toelichting op de prioriteiten 

 
De acht prioriteiten zijn gekoppeld aan de bouwstenen (BS). Zoals eerder aangegeven 
gaat dit PvA over het realiseren van provinciale voorzieningen in Friesland. Bij de 
uitwerking van de prioriteiten wordt rekening gehouden met de minimale vereisten die 
voortvloeien uit de landelijke aanpak. Bij elke prioriteit worden een aantal partners 
genoemd die zijn betrokken of nog worden betrokken bij de verder ontwikkeling.    
 

1. Verbetering van Melding en 1e triage (BS melding) 
De Meldkamer Noord-Nederland, GGZ en RAV zijn na de zomer 2017 gestart met 
een pilot om de Meldkamer te ondersteunen bij de triage van meldingen ‘verward 
gedrag’, hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw screeningsinstrument.  Acute 
melding komt meestal binnen bij politie (lokaal en meldkamer), Dokterswacht 
Fryslân of GGZ. Het desbetreffende meldpunt triageert de melding voor inzet van 
de juiste zorg, ondersteuning en vervoer.  Daarnaast zijn er de niet-acute 
meldingen die naast bovengenoemde partijen ook bij bijv. de sociale wijk- en 
gebiedsteams, de GGD of de huisarts binnen kunnen komen. Er zal een 
inventarisatie worden uitgevoerd of de bestaande meldpunten voorzien in de 
behoefte en of er voldoende doorverwijsmogelijkheden zijn (zie ook prioriteit 8 – 
inrichten centrale toegang) 
 
Betrokken partijen: o.a. Meldkamer Noord-Nederland, GGZ Friesland, RAV, GGD 
en Dokterswacht Fryslân. 

 
2. Opzet ACT team (BS beoordeling en taxatie, BS toeleiding en BS passende 

zorg) 
Een samenwerkingsverband van GGZ Friesland, ZIENN (maatschappelijke 
opvang) en Verslavingszorg Noord-Nederland gaan samen een ACT team 
(Assertive Community Treatment) opzetten voor de beoordeling en toeleiding van 
zorgwekkende zorgmijders richting passend zorg en ondersteuning. In eerste 
instantie zal de focus liggen op de OGGZ doelgroep in Leeuwarden (personen die 
veelal op straat verblijven en te maken hebben met zware multiproblematiek). Het 
ACT team zal o.a. voor een afname van overlast bij de nachtopvang en verlichting 
van de werkdruk bij de FACT team moeten leiden. Er zal nauw worden 
samengewerkt met de sociale wijk- en gebiedsteams en politie om eventuele 
afschalen vanuit het ACT team mogelijk te maken. Het Veiligheidshuis Friesland 
voert momenteel een pilot uit onder de naam Maatwerk in Verbinding.  Met behulp 
van maatwerkoverleggen wordt gewerkt aan duurzame toeleiding naar benodigde 
zorg en ondersteuning voor de personen in de pilot. De uitkomsten van deze pilot 
zullen worden meegenomen in opzet van het ACT team.  
 
Betrokken partijen: o.a. GGZ Friesland, ZIENN, VNN, Zorgverzekeraar De 
Friesland. 
 
3. Inrichten crisisbeoordelingslocatie (BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding) 
In Friesland zal er in het eerste kwartaal van 2018 bij de SEH van Medisch 
Centrum Leeuwarden een SEH Psychiatrie worden geopend voor personen met 
(acuut) verward gedrag op basis van psychiatrische aandoeningen. In samenhang 
daarmee zal een beoordelingslocatie ingericht worden voor die personen met 
verward gedrag waarbij psychiatrie niet voorop staat. Momenteel wordt de 
beoordeling nog gedaan door de huisarts/Dokterswacht, de crisisdienst GGZ in de 
thuissituatie of het cellencomplex van de politie en door de GGD in de openbare 
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ruimte. Op de Spoedeisende Eerste Hulp en de Huisartsenpost in Friesland komen 
steeds vaker mensen met verward gedrag binnen. Vanuit de 
crisisbeoordelingslocatie kan na beoordeling een eventuele doorverwijzing naar 
achterliggende voorzieningen plaatsvinden. Groningen (Lentis) en Drenthe (GGZ 
Drenthe) hebben een crisisbeoordelingslocaties gerealiseerd op het GGZ-terrein. 
De ervaringen van deze pilots worden meegenomen.Het is wel belangrijk dat er 
passend vervoer beschikbaar is voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar 
de crisisbeoordelingslocatie kunnen komen (zie ook prioriteit 4). 
 
Betrokken partijen: o.a. GGZ Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, 
Dokterswacht Fryslân en Zorgverzekeraar De Friesland. 

 
4. Organiseren alternatief vervoer (BS passend vervoer) 
Passend vervoer is nodig omdat de afspraak is gemaakt dat de politie per 1 juli 
2018 stopt met het vervoer van PmVG waarbij geen sprake is van overlast, 
overtredingen of criminaliteit. In Drenthe is een pilot gestart met een Psycholance. 
In Groningen is geen pilot met een alternatief vervoersmiddel maar wordt vanuit de 
crisisbeoordelingslocatie bijgehouden op welke wijze mensen naar deze locatie 
komen. De voorlopige resultaten van deze pilot worden nauw gevolgd. Bij passend 
vervoer gaat het om een drietal vervoersbewegingen. A) naar de 
crisisbeoordelingslocatie, B) van de crisisbeoordelingslocatie naar huis of een 
vervolgvoorziening en C) vervoer tussen voorzieningen (besteld vervoer). Samen 
met RAV Friesland, GGZ Friesland en zorgverzekeraar De Friesland wordt een 
pilot uitgewerkt voor vervoersbeweging A waarbij ook vooral de-escalatie van de 
acute melding centraal staat.  
 
Betrokken partijen: o.a. GGZ Friesland, RAV Friesland, Politie en Zorgverzekeraar 
De Friesland. 

 
5. Opzet Time-out voorziening (BS toeleiding en BS passende zorg) 
Het aanbod voor zorg en ondersteuning voor PmVG dat Friese gemeenten (WMO) 
en de zorgverzekeraar (WLZ, ZVW) inkopen is in de meeste gevallen toereikend. 
Echter, een voorziening die nog mist in dit aanbod is een zogenaamde Time Out 
voorziening waar personen met contra-indicaties – vrijwillig- terecht kunnen. Het 
gaat hierbij om mensen waarbij: 

 Diagnostiek onduidelijk is; 
 Financiering niet goed is geregeld; 
 Waarvoor geen plek in bestaande voorzieningen (door contra-indicaties van 

bijvoorbeeld psychiatrie, verslaving en verstandelijke beperking); 
 De omgeving prikkelarm nodig hebben met en 24/7 zorg; 
 Sprake is van multidisciplinaire aanpak die regulier niet voorhanden is. 

 
In het programma van het Veiligheidshuis is destijds een startnotitie geschreven 
waarin de contouren van een time-out voorziening zijn besproken. Er wordt 
momenteel met een aantal partijen gewerkt aan een voorstel om een pilot op te 
zetten. Deze voorziening is additioneel aan de al bestaande crisisopvangplekken.   
 
Betrokken partijen: o.a. Limor, Zorgverzekeraar De Friesland, GGD) 
 
6. Beter uitstroommogelijkheden Wonen (BS passende zorg) 
De tweede tussenrapportage van het Veiligheidshuis noemt ook het knelpunt van 
ontoereikend woonaanbod voor PmVG. Het gaat hier om de zogenoemde 
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‘woondrop-outs’ die door hun aandoening en/of gedrag niet meer in reguliere 
huisvesting kunnen wonen. Voor deze groep mensen zijn onconventionele 
woonvormen nodig. Samen met woningcorporaties (o.a. Elkien en Accolade) wordt 
er met een aantal gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en 
DDFK) een pilot opgezet om woondrop-outs onconventioneel te huisvesten. Er 
wordt ook gekeken in deze pilot of er een combinatie kan worden gemaakt met 
aangepast werk of dagbesteding.  
 
Betrokken partijen: o.a. Woningcorporaties, aantal Friese gemeenten en Alliade. 

 
7. Regietafel PmVG (BS beoordeling, BS toeleiding en BS passende zorg)  
In een recente bijeenkomst van het Veiligheidshuis bleek er onder Friese 
gemeenten een grote behoefte te zijn aan een regietafel voor PmVG. De huidige 
situatie laat zien dat PmVG op verschillende ‘tafels’ terecht komen waarbij het 
onduidelijke is welke partij nu het voortouw neemt in de beoordeling en verdere 
toeleiding naar passend zorg en ondersteuning. Een multidisciplinaire aanpak is 
nodig om mensen niet tussen de wal en het schip te laten vallen. Bij het 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid wordt al succesvol gewerkt met de 
MDA++ methodiek. Deze prioriteit heeft een centrale plaats in het hele PvA en sluit 
goed aan bij de laatste prioriteit. De regietafel kan ook een belangrijke rol spelen in 
de warme overdracht tussen de acute zorg en de niet-zorg.  
 
Betrokken partijen: o.a. Veiligheidshuis, sociale wijk- en gebiedsteams, 
zorgaanbieders, zorgverzekeraar, GGZ, GGD) 

 
8. Inrichten van een centrale toegang voor PmVG en andere moeilijke plaatsbare 

doelgroepen (BS melding, BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding) 
Veel gemeenten in Nederland werken samen in een vorm van centrale toegang 
voor WMO-voorzieningen zoals maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van GGD Haaglanden bijvoorbeeld 
coördineert zorg en opvang voor dakloze, sociaal kwetsbare mensen in de regio 
Haaglanden. Vaak zijn er meerdere problemen, bijvoorbeeld geen inkomen, geen 
woning een verslaving en/of psychische problematiek. Wanneer iemand deze 
problemen niet (voldoende) zelf kan oplossen, zorgt de centrale toegang voor 
toeleiding naar de juiste zorg en hulp. Dichter bij huis voert Zwolle namens een 
aantal gemeenten de centrale toegang uit de opvang en BW.  
 
De centrale toegang bestaat uit een multidisciplinair team (o.a. GGD, GGZ, sociale 
wijk en gebiedsteams en zorgverzekeraar) en regelt een aantal zaken: 
 Voert het onderzoek uit en geeft namens de gemeenten de beschikkingen af;  
 Bewaakt de door- en uitstroom bij maatschappelijke opvang en andere crisis en 

woonvoorzieningen. De Centrale Toegang heeft hierdoor zicht op de populatie 
en bezettingsgraad in deze voorzieningen; 

 Houdt toezicht op de afspraken over regiobinding; 
 Organiseert periodieke overleggen tussen betrokken instellingen over 

knelpunten en trends.  
 

In aansluiting op prioriteit 7 (regietafel PmVG) kan een centrale toegang een 
belangrijke bijdrage leveren aan een efficiëntere en effectiever beoordeling en 
toeleiding van PmVG naar passende zorg, ondersteuning, wonen en werk. Om de 
opzet en vormgeving van deze voorziening verder te verkennen wordt een 
projectgroep opgericht. De centrale toegang kan ook een belangrijke rol spelen in 
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de warme overdracht tussen de acute zorg (vanuit o.a. Keten Acute psychiatrie) en 
de niet-acute zorg.  
 
Betrokken partijen: o.a. GGD, GGZ, sociale wijk- en gebiedsteam, Veiligheidshuis, 
woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.  
 

2.2. Begrenzingen van het Plan van Aanpak 

 

Het landelijke Schakelteam onderscheidt een viertal categorieën voor personen met 
verward gedrag (zie infographic pag. 5). Dit plan van aanpak sluit aan bij de focus die 
het Veiligheidshuis Fryslân destijds heeft gelegd op het realiseren van provinciale 
voorzieningen en samenwerkingsafspraken. Het gaat daarbij om de categorieën II, III 
en IV. De zorg en ondersteuning voor Categorie I (mensen met verward gedrag die 
geen last veroorzaken maar wel persoonlijk leed kennen) ligt in eerste instantie vooral 
bij de sociale wijk- en gebiedsteam en de eerstelijns gezondheidszorg.  
 

2.3. Raakvlakken met andere projecten en initiatieven  

Dit PvA sluit aan bij lopende projecten en bestaande voorzieningen en werkafspraken 
op provinciaal niveau. Twee voorbeelden. In de Keten Acute Psychiatrie hebben een 
groot aantal partijen in Friesland afspraken gemaakt over de zorg voor personen met 
(verdenking van) acute psychiatrie. Hierbij is vooral de warme overdracht tussen de 
acute en niet-acute zorg en ondersteuning een belangrijk aandachtspunt.  
 
AVE staat voor Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende 
problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigende en escalerende situatie, 
het beperken en beëindigen van een escalerende situatie en het doorbreken van de 
stagnerende samenwerking tussen betrokken partijen. De AVE-aanpak wordt 
momenteel uitgerold bij alle Friese gemeenten en dat biedt veel mogelijkheden om de 
aanpak voor PmVG hierop aan te laten sluiten. AVE heeft een duidelijke structuur van 
op- en afschalen tussen lokaal en provinciaal organisaties en daarmee ook de 
verantwoordelijkheden.  
 

 

 

3. ACTIVITEITEN EN MIJLPALEN  
 

De activiteiten zijn onderverdeeld in de vier fase van het PvA. Voor de uitvoering 
daarvan wordt samengewerkt met een groot aantal partijen. Een gedetailleerde 
planning wordt gemaakt voor de acht prioriteiten inclusief een risico- en issue lijst.  

3.1. Op te leveren (tussen)producten: 

 

hoofdactiviteit product/resultaat/mijlpaal door wie  Deadline 

FASE 1: Inzicht Samenstellen ambtelijke projectgroep  SDF (Evert 
Boomsma) 

Juni 2017 

Infographic sluitende aanpak PmVG 
(deze moet nog verder worden ingevuld, 
liefst via web-based) 

SDF Juni 2017 
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Opzet stroomschema ketenproces 
PmVG  

SDF Juni 2017 

Factsheet realisatie bouwstenen  Onderzoeksbureau 
Significant 

Sept. 2017 

FASE 2: PvA Plan van Aanpak SDF Oktober 
2017 

Structureel overleg met 
ervaringsdeskundigen / 
cliëntvertegenwoordiging  

SDF Oktober 
2017 

Uitwerking van de acht prioriteiten in 
gedetailleerde planning  

SDF December 
2017 

Aanvragen ZonMW subsidies (ACT, 
Time-out,Vervoer) 

SDF in 
samenwerking met 
zorgorganisaties en 
zorgverzekeraar 

December 
2017 

Opstellen communicatieplan  SDF Januari 
2018 

FASE 3: Realisatie Uitvraag meldpunten (acute en niet-
acute) 

SDF Februari 

Operationeel zijn van het ACT team – 
start pilotproject 

Zorgorganisaties, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Februari 
2018 

Ingebruikname van time-out 
voorzieningen – start pilotproject 

Zorgorganisaties, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Eerste/twee
de kwartaal 
2018 

Ingebruikname crisisbeoordelingslocatie Zorgorganisaties, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Eerste/twee
de kwartaal 
2018 

Regeling voor passend (niet acuut) 
vervoer -  start pilotproject 

Vervoersbedrijven, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Eerste 
Kwartaal 
2018 

Regietafel PmVG is opgestart Zorgorganisaties, 
VH en SDF 

Eerste 
Kwartaal 
2018 

Verbeteringen melding en 1
e
 triage  Politie, SDF, 

gemeenten en 
zorgorganisaties 

Tweede 
Kwartaal 
2018 

Gedifferentieerd aanbod onconventioneel 
wonen – start pilotproject  

Zorgorganisaties, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Eerste 
kwartaal 
2018 

Operationeel zijn van centrale toegang 
voor moeilijke doelgroepen. 
 

Zorgorganisaties, 
zorgverzekeraar en 
SDF 

Derde 
kwartaal 
2018 

FASE 4: Borging Structurele inbedding in de AVE dat is 
ondergebracht bij de veiligheidsregio 

Zorgorganisaties, 
Veiligheidsregio en 
SDF 

Derde 
kwartaal 
2018 

Aansluiting aanpak bij doorontwikkeling 
van Veiligheidshuis  

Veiligheidshuis en 
SDF 

Derde 
kwartaal 
2018 

Platform voor informatievoorziening en 
het delen van kennis en ervaring 

Alle 
bovengenoemde 
partijen. 

Derde 
kwartaal 
2018 

 Structurele financiering voor continuering 
succesvolle pilots 

Zorgorganisaties, 
SDF en 
zorgverzekeraar. 

Derde 
kwartaal 
2018 
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3.2. Consultatie en besluitvorming 

 

De realisatie van de provinciale voorzieningen vraagt om draagkracht. Dit PvA wordt 
ter informatie aangeboden aan de colleges van B&W van alle Friese gemeenten en 
aan betrokken ketenpartners. Het is voorbesproken in provinciaal ambtelijk overleg BW 
en Opvang. Op 9 november is het PvA ter informatie besproken op het PO Sociaal 
Domein van SDF. Het concept plan van aanpak is besproken in de bestuurlijke 
aanjaagteam PmVG waarna er een bredere consultatie heeft plaatsgevonden met o.a. 
zorg- en cliëntorganisaties en de zorgverzekeraar. Besluitvorming over praktische 
zaken vindt plaats in het bestuurlijke aanjaagteam.  
 
 

4. PROJECTORGANISATIE 
 

4.1. Projectorganisatie 

De projectleider voor de Friese aanpak is onderdeel van de organisatie van Sociaal 
Domein Fryslân. Sociaal Domein Fryslân is de samenwerkingsorganisatie van de 24 
Friese gemeenten. SDF is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet 
en de Wmo. Deze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten. SDF heeft een 
centrale rol in het netwerk van aanbieders en kopen ondersteuning effectief, efficiënt 
en toekomstbestendig in.  
 
Er is een ambtelijke projectgroep ingericht met adviseurs vanuit zowel het sociaal- als 
veiligheidsdomein. Daarnaast sluit de procesregisseur van de Keten Acute Psychiatrie 
aan bij de projectgroep evenals de manager van het Veiligheidshuis. Momenteel wordt 
gekeken hoe een klankbordgroep kan worden opgezet met (een vertegenwoordiging) 
van ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders. Hierbij wel de opmerking dat er al heel 
veel overleggen plaatsvinden en dat dubbelingen zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen.  
 
Een bestuurlijk Aanjaagteam is ingesteld om ervoor te zorgen dat er op bestuurlijk 
niveau een goede samenwerking en uitwisseling van informatie plaatvind. Het Friese 
aanjaagteam bestaat uit de volgende personen: 

 Ferd Crone - burgemeester Leeuwarden 
 Roel Sluiter - burgemeester Harlingen 
 Andries Ekhart - wethouder Leeuwarden  
 Hans Broekhuizen - wethouder Heerenveen  
 Sylvia ter Wierik – districtschef politie  
 Ton Dhondt - lid RvB GGZ Friesland 
 Margreet de Graaf - directeur GGD Friesland 
 Wendie Zwart - Zorgverzekeraar De Friesland 
 Evert Boomsma - projectleider PmVG 

 
 
Ook vindt er afstemming plaats tussen de drie Noordelijke provincies in het Bestuurlijk 
afstemmingsoverleg voortgang verwarde personen Noord-Nederland. Op basis van 
een voorgangsdocument wordt de stand van zaken rond de negen bouwstenen 
besproken. Personen met Verward Gedrag is ook een onderwerp op de agenda van 
het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg  
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4.2. Overlegstructuren 

 
De overlegstructuur ziet er als volgt uit: 
 

Overleg Doel Frequentie 

Provinciaal Ambtelijk Overleg 
BW en Opvang  

Brede klankbordgroep van Friese 
gemeenten voor PmVG. 

1 keer per zes weken 

Projectgroep PmVG Advisering van de projectleider en 
voorbereiding van de agenda en 
stukken van het bestuurlijk 
Aanjaagteam 

1 keer per zes weken 

Bestuurlijk Aanjaagteam Zorgen voor goede samenwerking en 
uitwisseling van informatie tussen 
partijen en waar nodig onderwerpen 
bestuurlijk agenderen.  

1 keer per vier weken 

Bestuurlijk 
afstemmingsoverleg 
voortgang verwarde personen 
Noord-Nederland. 

Zorgen voor goede samenwerking en 
uitwisseling van informatie tussen 
partijen en waar nodig onderwerpen 
bestuurlijk agenderen. 

1 keer per twee 
maanden 

 
 
 

5. FINANCIËN 
 

5.1. Financiën 

 

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is geen vastgesteld budget beschikbaar. 
De kosten van de projectleider zijn gedekt vanuit SDF en ZonMW. Voor de 
pilotprojecten zal financiering moeten worden gevonden. Dit zal een combinatie zijn 
van ZonMW fondsen, zorgverzekeraar, SDF-middelen en bijdragen van 
zorginstellingen. Na het eindigen van de pilot periode zal bij bewezen succes naar 
structurele financiering moeten worden gezocht. Hierbij is samenwerking tussen SDF, 
zorgorganisaties en de zorgverzekeraar wederom van groot belang.  
 
 

6. COMMUNICATIE 
 

Om goed draagvlak te houden is het van groot belang om op heldere wijze alle 
stakeholder op informeren over dit PvA en de vorderingen die worden gemaakt. De 
volgende zaken zullen worden ingezet voor communicatie: 

 Nieuwsbrief SDF 
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en wordt wijdverspreid in Friesland 
en goed gelezen. 
 

 Linkedin profiel Aanpak PMvG.  
Naast berichtgeving over vorderingen op de bouwstenen is er allerlei 
aanverwante en interessante informatie over het thema PmVG. Het kan hierbij 
gaan om nieuwsberichten van het Schakel team, initiatieven uit gemeenten en 
zorgaanbieders etc. 
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 Website 
De infographic zal worden omgezet in een interactieve website. Dit maakt het 
mogelijk om alle informatie bij elkaar te zetten en ook bij elkaar te houden. Het 
biedt mogelijkheden voor een online platform voor ideeën en consultatie. De 
NHL wordt benaderd om studenten als opdracht een site te laten ontwerpen en 
te bouwen. 

 
 

met wie door wie inhoud frequentie/com
municatie-
momenten/  

vorm/medium 

Gemeenten (B&W 
en raden) 
ketenpartners 

SDF Algemene 
toelichting op PvA 
en vorderingen 
op de 
bouwstenen 

Continue Site SDF  
Linkedin profiel 
PmVG 
Nieuwsbief SDF 
Brief aan B&W’s 
en raden 

Clientorganisaties SDF Algemene 
toelichting op PvA 
en vorderingen 
op de 
bouwstenen 

Continue Site SDF  
Linkedin profiel 
PmVG 
Nieuwsbief SDF 

Burgers SDF Algemene 
toelichting op PvA 

Half jaarlijks Via regionale 
dagbladen en 
website  

 

7. ANNEXEN 
 

Annex 1: Monitor Friesland landelijk onderzoek naar Stand van Zaken PmVG 
 

 


