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Focus op regionale samenwerking  

Op maandag 11 juni organiseerde de VeiligheidsAlliantie 

regio Rotterdam (VAR) in opdracht van het Regionaal 

Schakelteam een bestuurlijke bijeenkomst in Sliedrecht over 

de aanpak voor Personen met Verward Gedrag. De 

afgelopen jaren is door alle partners in de regio 

(Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) op een aantal 

terreinen samengewerkt aan de hand van een regionale 

agenda. Daarbij lag de focus op die thema’s waarbij 

regionale samenwerking nodig is; inzetten Crisiskaart, 

indicatiestelling, aangifte doen van grensoverschrijdend 

gedrag in de zorg, casusoverleg voor mensen met een 



 

hoog-risicoprofiel, het inrichten van een keten voor 

hoogbeveiligde zorg en het ontwikkelen van een sluitende 

keten voor mensen met verminderde cognitieve 

vaardigheden. Onverminderde aandacht voor de mensen 

met  de meest complex problematiek is nodig om de 

succesvolle aanpak te bestendigen. Tegelijkertijd is het 

nodig om de focus te verder te verleggen naar 

vroegsignaleren en preventie, naar verbinden van zorg en 

veiligheid, en naar regie en samenwerking in buurt en wijk, 

waarmee voorkomen wordt dat kwetsbare mensen in de 

problemen komen en overlastgevend of gevaarlijk gedrag 

gaan vertonen. Deze zomer wordt gewerkt aan een nieuwe 

regionale agenda.  

 
 

 

Regel plek voor verwarde buurman 

Inwoners van de Rotterdamse regio weten vaak niet waar ze 

terechtkunnen als ze zich zorgen maken over hun verwarde 

buurman, familielid, vriend of teamgenoot. De nieuwe 

gemeentebesturen moeten hiermee aan de slag gaan. ,,Het 

is een mooi moment om nu het verschil te maken.’’ Lees 

verder ... 

 

 

 
 

 

 

 

 

Versterken lokale meld- en adviespunten voor mensen met een niet 

acute hulpbehoefte  
 

Deze zomer starten 8 projecten met het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande niet-

acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Ook het 

efficiënter inrichten van bestaande meldpunten staat in deze projecten centraal. Lees verder ... 

 

 

 
 

 

https://www.ad.nl/rotterdam/regel-plek-voor-zorgen-over-verwarde-buurman~ae78df22/
https://www.ad.nl/rotterdam/regel-plek-voor-zorgen-over-verwarde-buurman~ae78df22/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/versterken-lokale-meld-en-adviespunten-voor-mensen-met-een-niet-acute-hulpbehoefte/?utm_medium=email&utm_campaign=ggz&utm_content=nieuwsbrief+ggz&utm_term=NieuwsAVG8projectenMeldingNietAcuut&utm_source=nieuwsbrief


 

 

Doorontwikkeling samenwerking 

Molenwaard  

Om de risico’s van zowel de ‘crisis-casus’ als de meer 

reguliere en sluimerende casus proactief te kunnen 

beheersen, heeft de gemeente Molenwaard het initiatief 

genomen de huidige lokale ketenaanpak Personen met 

Verward gedrag samen met haar ketenpartners (o.a. GGZ, 

politie, huisartsen, woningbouwvereniging, GGD, sociaal 

team, vertegenwoordiger cliëntperspectief, regionale 

crisisdienst) door te ontwikkelen. Hierbij is gestart met het 

leren van exemplarische casuïstiek en het inventariseren 

van inrichtingsvraagstukken in de samenwerking. 

Vervolgens is een model ontwikkeld dat richting geeft aan 

de samenwerkingsactiviteiten in de praktijk. Dit heeft geleid 

tot een gemeenschappelijke taal en handelingsrepertoire 

onder professionals, doelgerichte regievoering en een 

ketenaanpak diede cliëntvraag centraal stelt. De 

samenvatting van de pilot is opgenomen in een factsheet. 

De komende periode staat in het teken van de aansluiting 

van de aanpak bij regionale initiatieven en het borgen van 

de aanpak bij de ketenpartners op strategisch niveau. Voor 

meer informatie over de aanpak kunt u contact opnemen 

met Bestuursadviseur van de gemeente 

Molenwaard en Giessenlanden, Marien Jongkind  

marien.jongkind@gemeentemolenwaard.nl 
 

 

  

 

 

Nieuws? 

Heeft u nieuws voor deze Nieuwsbrief? 

Deze kunt u mailen aan Esther Schaddelee van het 

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