
Flying Squad
Landelijk experteam aanpak verwarde

personen met een veiligheidsrisico 

De Zorg en Veiligheidshuizen hebben ieder op een eigen gebied binnen deze
aanpak kennis en ervaring opgedaan en methodieken ontwikkeld, die door
andere ZVH-en ingezet kunnen worden. 

Het Flying Squad heeft als taak te zorgen voor kennisdeling t.a.v. de
ontwikkelde systemen en methodieken rondom de aanpak en opvang verwarde
personen met een veiligheidsrisico. Dit doen de leden vraaggericht waarbij ze
vanuit een adviserende rol pragmatische ondersteuning bieden. 

Stimuleren van
kennisuitwisseling

Ondersteunen,
meedenken en

ontwikkelen

Het vraagstuk van mensen met verward gedrag is van alle tijden. Een aantal
heftige incidenten en signalen uit de praktijk heeft binnen de ministeries van
JenV en VWS de noodzaak om te komen tot een goede aanpak rondom
personen met verward en zeer risicovol gedrag extra benadrukt. 

 1500 personen met
ernstig verward,
gevaarlijk en/of

ontwrichtend gedrag

Er is een groep van ongeveer 1500 personen met ernstig verward, gevaarlijk en/of
ontwrichtend gedrag. Uit de praktijk komt regelmatig het signaal dat het voor veel van deze
personen lastig blijkt om tijdig de passende zorg, hulp en ondersteuning op de juiste plek te
krijgen. Ondanks eerder ingezet beleid blijven deze mensen vaak te lang zonder de
noodzakelijke zorg en begeleiding in de maatschappij bewegen, met alle risico’s die daarbij
horen.

Vanwege de complexiteit van de doelgroep vindt de (proces)regie van de aanpak van deze
doelgroep veelal plaats vanuit de Zorg en Veiligheidshuizen (ZVH-en). De ZVH-en faciliteren
en bevorderen de samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid, die beide van groot
belang zijn voor de aanpak van deze doelgroep.

In samenspraak met de ZVH-en en in lijn met de meerjarenagenda ZVH heeft het ministerie van
Justitie en Veiligheid het Flying Squad opgericht om die ontwikkeling, de dagelijkse
taakuitvoering en de kennisuitwisseling pragmatisch te ondersteunen.

Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van een Persoonsgerichte Aanpak (PGA), het 
uitvoeren van een gemeenschappelijke analyse, inventariseren en ontwikkelen
van beschikbare voorzieningen en het creëren van breed draagvlak voor een aanpak van de
doelgroep.

De leden van het Flying Squad bieden hun expertise met betrekking tot:

ondersteuning en meedenkkracht bij vastgelopen casuïstiek;
signalering en adressering van trends bij de landelijke partijen;
verbinding met andere programma’s die zich richten op de aanpak van de doelgroep
(Ketenvelnorm, dashboard beveiligde bedden, VLOT);
het organiseren van themabijeenkomsten / webinars over bijvoorbeeld gestructureerde
risicotaxatie, de levensloopaanpak, aanpak woonproblematiek, registratie- en
monitoringsystemen en het creëren van een breed bestuurlijk draagvlak voor de aanpak;
periodiek contact met de ministeries van JenV en VWS over landelijke en regionale
ontwikkelingen.

Werkwijze en
Methodiek



Anne Judith Apeldoorn - Storm van Leeuwen
Anne Judith heeft een opleiding- en werk achtergrond in zowel hulpverlening als de commerciële sector. 
Door haar ervaring als regiomanager van een groot uitzendbureau, manager van de maatschappelijke
opvang in Noord-Holland Noord  en haar netwerk binnen zowel zorgpartijen, woningcorporaties en
gemeentebestuur is zij aangesloten als  projectleider Maatwerkvoorzieningen in de aanpak verwarde
personen met een ernstig veiligheidsrisico van de regio Noord- Holland Noord. In die hoedanigheid is
Anne Judith verantwoordelijk voor het in kaart brengen en ontwikkelen van woon- opvang- en
verblijfsvoorzieningen voor de doelgroep verwarde personen met een veiligheidsrisico. 
Contact: aapeldoorn@vrnhn.nl 06-30638160

Arjen Witteveen
Arjen  is afgestudeerd maatschappelijk werker, toegepast psycholoog en bestuurs- en
organisatiewetenschapper. Door zijn werk bij de verslavingsreclassering en het NIFP/Pieter Baan Centrum
heeft hij ruime praktijkervaring met complexe casuïstiek. Van 2016 - 2018 was Arjen
beleidsadviseur/projectleider ‘Aanpak personen met verward gedrag’ bij het ministerie van Justitie en
Veiligheid en lid van het kernteam van het landelijk Schakelteam personen met verward gedrag. Sinds eind
2018 is hij projectleider ‘Aanpak verwarde personen met een hoog veiligheidsrisico’ voor de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vanuit die hoedanigheid is hij aangesloten bij het Flying Squad. 
Contact: awitteveen@vrnhn.nl  06-82957914 

Rob Ducaneaux
Rob is sinds 1992 opgegroeid en opgeleid binnen het Openbaar Ministerie tot senior+ secretaris. Daarna
vanaf 2007heeft Rob in de rollen van coördinator PGA bureau (OM) en Procesregisseur veelplegers
(ZVHRR) veel ervaring opgedaan op het gebied van persoonsgerichte aanpak van personen met complexe
problematiek en direct betrokken bij de oprichting van het ZVHRR. Vervolgens in 2012 gestart als
Procesregisseur ZSM (gevestigd binnen het ZVHRR) en vanuit dit rol zorg gedragen voor een nauwe
verbinden en samenwerking met het ZVHRR en ZVHZHZ. In 2016 heeft Rob samen met collega Els Smits
een advies- en triagepunt (ATP) opgericht en een (risico)selectie instrument ontwikkeld en zijn zij samen
Teamleider van het Advies & Triagepunt (ATP) geworden. Daarbij hebben we ook alle screenings- en
risicotaxatie instrumenten die door de ketenpartners worden gebruikt geïnventariseerd.
Contact: r.ducaneaux@rotterdam.nl 06-12690612

Monique van der Werf - Kooij
Monique is een bruggenbouwer en aanjager in de rol van opgaveregisseur bij het ministerie van Justitie en
Veiligheid voor de aanpak van personen met ernstig verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Vanaf
het rapport van de Commissie Hoekstra (2015) betrokken bij dit vraagstuk in verschillende rollen zoals
opdrachtgever van het Aanjaagteam, het Schakelteam en lid van het kernteam van het Verbindend
Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) en voor het ministerie van Justitie en Veiligheid het eerste
aanspreekpunt. Het verbinden van de werelden van zorg en veiligheid maar ook het betrekken van
ervaringen uit de praktijk bij het maken en bepalen van beleid is haar drijfveer. Monique wil een bijdrage
leveren aan het oplossen van knelpunten bij de toeleiding naar zorg, hulp en ondersteuning van deze
complexe doelgroep. Dat is in het belang van betrokkenen zelf en in het belang van de samenleving omdat
daarmee onnodige maatschappelijke risico’s worden voorkomen. 
Contact: mv.van.der.werf1@minjenv.nl 06-52877183.

De leden van het Flying Squad

Els Smits
Els is na het volgen van een opleiding HBO pedagogiek, vanuit het bedrijfsleven, overgestapt naar de
sociale Sector in dienst bij de GGD Rotterdam-Rijnmond waar zij destijds o.a. betrokken was bij het
opzetten van de vaccinatiecampagnes. Vanaf de oprichting in 2007 is Els met veel plezier werkzaam in het
Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond in verschillende taken en rollen. Van Procesregisseur,
teamleider administratieve ondersteuning, criminologen en analist, tot projectleider. Met wisselende
portefeuilles waaronder, Informatie & Onderzoek ihkv “meten=weten”, Privacy (trekker regionale privacy
werkgroep), Proces- & casusregie ZVHRR, Personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico (en
dan met name de procesmatige kant, verbinding doelgroep versus gebieds- en themagericht werken in het
ZVHRR. Vanaf de start is Els betrokken bij het ontwikkelen van het persoonsgerichte registratiesysteem v-
PGA en het (risico) selectie instrument, samen met collega Rob Ducaneaux.
Contact: e.smits@rotterdam.nl 06-13322746

Coriene Pot (coördinator) 
Coriene is afgestudeerd Sociaal Pedagogische Hulpverlener en daarnaast Begeleidingskundige en
geregistreerd binnen de LVSC (Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider). Door
haar rijke ervaring binnen het Gedwongen Kader (TBS, jeugdbescherming en Reclassering) en de daarbij
behorende verschillende functies op lagen binnen de verschillende organisaties, heeft ze zicht op
processen zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Vanuit deze achtergrond en haar functie
als procesmanager (vanaf 2018) binnen de Top x Zorg en Veiligheid (ZVHRU: expertise tafel Verward en
Gevaarlijk) heeft ze een groot netwerk en is ze in staat een verbindende schakel te zijn binnen het domein
Zorg & Veiligheid.
Contact: c.pot@utrecht.nl 06-18205635
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