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Bestuurlijke bijeenkomst Aanpak Personen 

met Verward gedrag   

Op maandag 11 juni organiseert de VAR in opdracht van het 

Regionaal Schakelteam Personen met Verward gedrag een 

Bestuurlijke bijeenkomst over de aanpak voor Personen met 

Verward gedrag. Bestuurders uit de regio en met name de 

nieuwe Collegeleden zijn van harte uitgenodigd hierbij 



 

aanwezig te zijn van 12.00 - 18.00 uur in De Lockhorst 

Sliedrecht. De vorming van (nieuwe) Colleges en College-

programma's creëert een mooi moment om terug te blikken 

én vooruit te kijken op de aanpak voor Personen met 

Verward Gedrag in onze regio. Voor meer informatie over 

deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Annemieke 

Wierstra, secretaris Regionaal Schakelteam: 06 10385078. 

U kunt zich aanmelden via var@rijnmond.politie.nl  

 

 

  

 

  

 

 

In het tv-programma Pauw licht Onno Hoes toe hoe de Nederlandse gemeenten ervoor staan ten aanzien van hun 

aanpakken Personen met Verward gedrag  
 

 

Aanpak van mensen met verward gedrag voor 1 oktober 2018 in alle 

gemeenten 
 

De voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft begin deze maand een 

mailto:var@rijnmond.politie.nl


 

Tussenbericht gepresenteerd hoe gemeenten in Nederland ervoor staan in hun aanpakken voor 

Personen met Verward gedrag. Vele goede stappen zijn gezet, maar op cruciale punten is nog 

versnelling nodig. Ook in onze regio!  

In een brief aan de Voorzitter en de leden van alle gemeenteraden in Nederland doet Onno Hoes 

een dringende oproep om mensen met verward gedrag de komende jaren niet in de kou te laten 

staan. Iedere gemeente staat voor dezelfde moeilijke opgave om voor 1 oktober 2018 een goed 

werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te hebben. De focus voor de komende vier 

jaar is gericht op drie hoofdpunten: 

  

1. Investeren in een inclusieve en veilige wijk  

In elke gemeente – naast de aanwezige wijkagent – zijn ook voldoende ogen, oren en 

deskundigheid op het terrein van verwardheid in de wijk. Het gaat om professionals die weten 

wat er speelt, de eerste signalen herkennen, actief op mensen afstappen - ook als ze geen 

hulpvraag kunnen of willen stellen - én 24/7 voortvarend handelen. Voldoende en betaalbare 

plekken voor begeleid/beschermd wonen en passend aanbod van ondersteuning en zorg. Denk 

ook aan laagdrempelige voorzieningen en cliënt- en familie-initiatieven gericht op herstel en 

participatie; deze verdienen structurele (financiële) ondersteuning. Een goed 24/7 bereikbaar 

advies- en meldpunt waar bezorgde burgers terecht kunnen en van waaruit zo nodig snel de 

juiste hulp geregeld kan worden.  

  

2. Zorg en veiligheid  

Het helpt als zorg en sociaal domein in één portefeuille zitten en er een stevige verbinding met 

veiligheid is, want een relatief klein deel van de mensen met verward gedrag veroorzaakt 

overlast, brengt zichzelf of anderen in gevaar of pleegt misdrijven. Aanbeveling is om met 

regelmaat de wethouder sociaal domein en bestuurders uit de zorg bij de driehoek van 

burgemeester, Officier van Justitie en de politiechef aan te laten schuiven om deze thema’s 

gezamenlijk te bespreken. Ook de Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol; daar wordt 

vastgelopen casuïstiek besproken.  

  

3. Werk samen en investeer  

Mensen met verward gedrag hebben vaak meerdere problemen, waarbij veel instellingen en dus 

veel regels en financieringsstromen komen kijken. Maak afspraken over wie regie voert op een 

casus: iemand die het mandaat heeft om te doen wat nodig is en weet wanneer (bestuurlijk) te 

escaleren. En regel samen financiële ruimte om oplossingen op maat te kunnen financieren. Zorg 

eerst voor de mens die iets nodig heeft en wikkel daarna de administratie af. Dit lijkt 

vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  
 

 

 
 

 

 

Actieverklaring voor betere aanpak voor 

mensen met LVB  

MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Plus, de zorgkantoren 

Zilveren Kruis, VGZ, het Landelijk en Regionaal Schakelteam 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/tussenbericht-aanpak-verward-gedrag-weerbarstige-werkelijkheid


 

Mensen met Verward gedrag en het Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond organiseerden op 16 februari de 

Bestuurlijke dialoogconferentie ‘Wij doorbreken onze 

domeingrenzen’. In aanwezigheid van diverse gemeentes, 

politie, Openbaar Ministerie en ggz- en verstandelijk 

gehandicapten instellingen hebben de organisatoren de 

‘Actieverklaring van Lommerrijk’ opgesteld.  

 

 

 
 

 

Verward gedrag vaak door 

laag IQ 

 

Nog te vaak wordt over het hoofd gezien dat 

de oorzaak van verward gedrag mogelijk een 

laag IQ is. Tal van organisaties uit de 

Rotterdamse regio hebben tijdens de 

Bestuurlijke dialoogconferentie 'Wij 

doorbreken onze domeingrenzen' beloofd 

betere hulp te geven aan mensen met een 

licht verstandelijke beperking, om te 

voorkomen dat problemen escaleren tot een 

grote crisis. 

 

Wie op straat gekke dingen roept, of zijn 

huisraad uit het raam gooit, omdat z'n relatie 

uit is, wordt al snel weggezet als iemand die 

psychisch niet helemaal in orde is. "Maar 

achter verward gedrag blijkt ook regelmatig 

Schokkend 

Hemmen noemt het 'schokkend' dat nu soms 

pas na incidenten blijkt dat iemand door zijn 

lage IQ steeds in de problemen komt. "Dan 

heb je een man van 31 jaar, waarvan opeens 

wordt geroepen dat hij misschien licht 

verstandelijk beperkt is. Zo'n man heeft toch 

ook ooit op school gezeten?'" Volgens 

schattingen hebben mensen met een licht 

verstandelijke beperking in hun complete 

leven soms te maken met 2.000 

verschillende hulpverleners. "Niemand weet 

echt wat hij ermee moet. Maar ik weet zeker 

dat iemand minder overlastgevend gedrag 

veroorzaakt als de hulp beter is. Je moet ze 

helpen zodat ze in balans kunnen blijven.'' 

  

Een van de problemen is dat deze groep niet 

op de juiste plek zit in een psychiatrische 

kliniek, omdat ze een verstandelijke 



 

een licht verstandelijke beperking schuil te 

gaan'', zegt Bram van Hemmen, die als 

burgemeester van Sliedrecht namens zijn 

collega's uit de politieregio Rotterdam vol op 

de aanpak van verwarde personen zit. "Het 

zijn niet alleen psychiatrische patiënten.'' 

  

Volgens Van Hemmen moet iedereen zich er 

beter bewust van zijn dat een licht 

verstandelijke beperking de oorzaak kan zijn 

verward gedrag, net als van agressie, 

verslavingen en criminaliteit. In de 

gevangenis blijken vele criminelen te zitten 

die een IQ tussen de 50 en 75 hebben, daar 

waar 100 het gemiddelde is. 

  

Van Hemmen: "Als je niet begrijpt dat 

iemand een verstandelijke beperking heeft, 

dan kan iemand overbelast raken. Je krijgt 

brieven waar je niets van snapt, kunt niets 

met de vragen die hulpverleners je stellen. Je 

intellectuele vermogens zijn te laag om deze 

alsmaar complexere samenleving aan te 

kunnen, zeker als je geen netwerk om je 

heen hebt zoals familie of vrienden.''  

 

aandoening hebben en geen psychische 

stoornis. Het blijkt echter lastig om ze op de 

juiste plek te helpen, omdat de financiën in 

potjes is opgedeeld. Een actie van de hierbij 

betrokken organisaties is de versnipperde 

budgetten bijeenbrengen, zodat een persoon 

de juiste hulp kan krijgen. Ook moet 

duidelijk zijn hoe iemand alarm kan slaan als 

de problemen verergeren. Verder moeten de 

geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor 

verstandelijk gehandicapten elkaar vaker 

vinden, zodat ze van elkaar kunnen leren en 

weten wie wat doet. 

 

 

 

 

  

 

Training herkennen en omgaan 

met verward gedrag 

  

De gemeente Gorinchem is één van de 

dertien gemeenten in Nederland die meedoet 

aan een landelijke pilot die een wijk GGD’er 

inzet om een plaatselijke aanpak te 



 

In het kader van vroegsignalering 

ontwikkelde de gemeente Capelle aan den 

IJssel samen met het Veiligheidscollectief een 

training voor frontlijnmedewerkers 

(gemeentelijke baliemedewerkers, 

handhavers, maatschappelijk werkers en 

politie). Centraal in deze training staat het 

herkennen van en omgaan met verward 

gedrag. Tijdens de training leren de 

medewerkers ook waar zij een melding over 

verward gedrag kunnen doen. Mede dankzij 

subsidie van ZonMw heeft de gemeente 

Capelle aan den IJssel hiermee al 50 

frontlijnmedewerkers getraind. 

 

 

Gorinchem doet mee aan pilot 

project voor personen met 

verward gedrag 

 

In oktober 2018 moeten alle gemeenten een 

goed werkende aanpak hebben voor 

personen met verward gedrag.   

 

ontwikkelen. De Gorinchemse wijk GGD’ers 

zijn in januari 2018 van start gegaan 

  

Wethouder Eva Dansen ziet dat de inzet van 

een wijk GGD’er nu al loont. “Je gunt het je 

inwoner in een staat van verwarring, snel 

humane aandacht en professionele hulp te 

geven. Dat is waarom we deze pilot op maat 

naar Gorinchem hebben gehaald.” 

  

De pilot in Gorinchem wordt ingezet tot en 

met september 2018. Partners waarmee 

wordt samengewerkt zijn Politie Zuid-

Holland-Zuid en specifiek de wijkagenten in 

Gorinchem, Yulius Geestelijke 

Gezondheidszorg en GGD Zuid-Holland-

Zuid. Na september vindt een evaluatie plaats 

en wordt bekeken of de inzet van een wijk 

GGD’er structureel kan worden ingezet in de 

aanpak voor personen met verward gedrag.  

   

 

 

  

 



 
 

 

9 Bouwstenen 

 

Concrete handvatten in de vorm van 

bouwstenen voorzien van oplossings-

richtingen ter ondersteuning bij de opzet van 

een persoonsgerichte aanpak van mensen die 

verward gedrag vertonen. De 9 bouwstenen 

hangen onderling nauw samen en vormen 

gezamenlijk de basis voor eengoedwerkende 

aanpak. De via de bouwstenen geboden 

handvatten kunnen op verschillende 

manieren gebruikt worden. 

 

1. De persoon bepaalt zelf mee over welke 

aanpak hij/zij nodig heeft en stemt hiermee 

in. Er wordt geluisterd naar signalen, ook 

naar die van de familie. Er is aandacht voor 

verschillende belevingen en bejegeningen. 

5. Mensen met verward gedrag kunnen 24/7 

beoordeeld en opgevangen worden. 

Eenduidige, multidisciplinaire beoordeling en 

risicotaxatie van mensen die verward gedrag 

vertonen, ongeacht de locatie (o.a. politie, 

huisarts of spoedeisende hulp). 

  

6. Er kan passende zorg, begeleiding of 

ondersteuning geboden worden voor 

personen met verward gedrag. In geval van 

strafbare feiten is nadrukkelijk aandacht voor 

een goede combinatie van straf en/of 

zorgtraject. 

  

7. Er kan passend vervoer aangeboden 

worden om de persoon met verward gedrag 

naar een locatie te brengen. Voor verwarde 

mensen, die geen strafbare feiten hebben 

gepleegd, vindt geen vervoer door de politie 



 

 

2. Om goed te kunnen herstellen moet er 

voldoende aandacht zijn voor het gewone 

leven. Essentieel voor het herstel en het 

voorkomen van afglijden, is aandacht nodig 

voor het op orde brengen van het gewone 

leven. 

 

3. Door gezamenlijk signalen vroegtijdig te 

herkennen, kan er direct doorgepakt 

worden. De groep personen met verward 

gedrag is divers van aard en kan op meer 

leefgebieden problemen ervaren. Het plaatje 

is pas compleet als de signalen bij elkaar 

komen. 

 

4. De meldkamer kan herkennen dat er méér 

aan de hand is, waardoor de juiste 

professional tijdig ingeschakeld wordt. De 

meeste acute meldingen zoals overlast, 

gevaar voor zichzelf/anderen of strafbare 

feiten komen binnen bij de meldkamer.  

  
 

plaats. Er is alternatief vervoer beschikbaar. 

  

8. De persoon met verward gedrag krijgt 

passende zorg aangeboden, aansluitend bij 

zijn persoonlijke situatie. Ambulante zorg en 

ondersteuning is goed geregeld om te 

waarborgen dat mensen in hun eigen 

omgeving een gezond, veilig en sociaal leven 

kunnen leiden. 

  

9. Om verward gedrag tijdig te herkennen en 

passende zorg te bieden, is het van belang 

op het juiste moment over de juiste 

informatie te beschikken. Belangrijk hierbij 

zijn ook de terugkoppeling en persoonlijke 

overdracht.  

 

 

  

 

 

Ook een bericht plaatsen in deze Regionale Nieuwsbrief? 

Deze kunt u mailen aan Esther Schaddelee van het 

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: e.schaddelee@rotterdam.nl 

 

 

mailto:e.schaddelee@rotterdam.nl


 
 

 

 
 

 

 

Deze Regionale Nieuwsbrief verschijnt aan het eind van iedere kalendermaand. 

Afmelden voor deze Nieuwsbrief: e.schaddelee@rotterdam.nl  
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