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Werkwijze Tilburg 

• Start analyse cijfers 

• Ophalen ervaren knelpunten bij stakeholders 

• Focus 

• Formuleren concrete projecten 

• Commitment stakeholders 

• Aan de Slag!  

• Vasthouden en doorpakken! 



Doelgroep 

 

Een ieder die vanwege zijn of haar - al dan niet 
tijdelijk - verstoorde oordeelsvermogen gedrag 
vertoont, waardoor het risico aanwezig is dat hij 
of zij zichzelf of iemand anders in gevaar brengt 
en / of een bedreiging vormt voor de openbare 
orde en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Doelstellingen 

 

1. Sluitende werkafspraken bij incidenten 

 

2. Afname aantal incidenten met verwarde 
personen 

 

3. Zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en 
ondersteuning 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



10 Projecten 

1. Eerste Opvang, Time out en vervoer 

2. Triage: verbeteren informatie uitwisseling en toeleiding 

3. Crisiskaart 

4. Sluitende verzekerde zorg 

5. Uitbreiding Sociaal Medisch Model 

6. Signalering en samenwerking 

7. Vergroten tolerantie 

8. Zicht op wachtlijst problematiek 

9. Skaeve Huse / prikkelarm wonen 

10. Regionale samenwerking  

 

 



 1.Sluitende afspraken bij incidenten 

 

Onderscheid: zorg/overlast/strafrecht 

Geen verwarde personen onnodig in de 
politiecel 

Passend Vervoer  

Voldoende Time Out- mogelijkheden 

Heldere Triage afspraken 

Multidisciplinaire beoordeling 

 



1.Sluitende afspraken bij incidenten 
 

1. Eerste Opvang, Time out en vervoer 

2. Triage: verbeteren informatie 

uitwisseling en toeleiding 

 



 2. Afname aantal incidenten 

Korte lijnen tussen cliënten, familie, politie, 
corporaties, Toegangsteams & specialisten  

Overgang van kliniek naar wijk verbeteren 

Vroegsignalering en preventie  

Heldere meldroutes 

 



2. Afname aantal incidenten 
 

1. Preventie en Vroegsignalering 

2. Crisiskaart/preventieplan 

3. Uitbreiding Sociaal Medisch Model 

4. Vergroten tolerantie 

 



3. Zo snel mogelijk de juiste opvang, 
zorg en ondersteuning 

Randvoorwaarden:  

• Cliënt krijgt de zorg die hij/zij op dat moment 
nodig heeft 

• Afspraken tussen gemeenten, PI en 
zorgverzekeraars in het voorkomen van 
discontinuïteit van zorg en zorgverzekering 

• Voldoende woon-variatie 

 

 



3. Zo snel mogelijk de juiste opvang,  
zorg en ondersteuning 

 

1. Sluitende verzekerde zorg 

2. Grip op wachtlijstproblematiek 

3. Skaeve Huse / prikkelarm wonen 

 


