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Kennisnemen van
Het plan "Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag" (bijlage 1).

lnleiding
De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat er op 1 oktober 2018 in alle

gemeenten een sluitend plan van aanpak moet liggen voor de problematiek voor mensen met verward gedrag. ln de

afgelopen tweeënhalf jaar is hieraan door alle betrokken partijen in West-Brabant hard gewerkt.

lnformatie/kernboodschap
ln elke gemeente moet een sluitend plan van aanpak liggen. Het is een lokale verantwoordelijkheid om dat te

realiseren. Dat neemt niet weg dat er ook op andere niveaus actie nodig is. Diverse knelpunten doen zich voor op

landelijk niveau (zoals de problematiek van onverzekerden). Daarnaast kunnen diverse oplossingen in onze regio niet

op lokaal niveau georganiseerd worden (zoals een Spoedeisende psychiatrische Onderzoeksruimte), of is dat totaal
inefficiënt (zoals een 24-uurs meldpunt voor niet spoedeisende meldingen). Ook moet voorkomen worden dat in alle

gemeenten hetzelfde wiel opnieuw uitgevonden wordt.

Het plan "Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag" is de lokale Roosendaalse

uitwerking van een brede samenwerking in West-Brabant tussen gemeenten en partners in de domeinen zorg en

veiligheid.

Consequenties
Het plan is geen eindstation maar een blauwdruk voor de benodigde voorzieningen en ontwikkeling in het sociale en

veiligheidsdomein die bijdragen aan het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

De aanpak moet crisissituaties die leiden tot verward gedrag zo veel mogelijk voorkomen. Mocht er toch sprake zijn

van verward gedrag dan voorziet de aanpak in het adequaat en met zorg handelen van professionals in het zorg- en

veiligheidsdomein. Uiteindelijk zal dit ook resulteren in het terugdringen van de overlast in het publieke domein door

personen met verward gedrag.

Een groot deel van de aanpak is gerealiseerd. Sommige onderdelen, zoals een centrum voor

zelfregie/ervaringsdeskundigheid, de uitrol van de crisiskaart en de-escaleren dienen echter nog verder ontwikkeld

en/of geïmplementeerd te worden.

Communicatie
Het plan is het resultaat van een intensieve samenwerking met onder andere de centrumgemeenten Bergen op Zoom

en Breda, GGZWNB, GGD West Brabant, IMW crisisdienst maatschappelijk werk, Politie, Torg- en veiligheidshuis

Markiezaten, RAV, zorgverzekeraars en ervaringsdeskundigen. Communicatiemomenten zullen aansluiten bij

ontwikkelingen op de onderdelen van het plan en worden daar waar mogelijk gezamenlijk bepaald.



Vervolg(procedurel
Het college stelt voor uw raad voor het zomerreces van 2019 op de hoogte te brengen van de stand van zaken van de
realisatie van de sluitende aanpak.

Bijlagen
L. Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag
2. Factsheet West-Brabant aanpak personen met verward gedrag juni 2018
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Hoofdstuk 1: Inleiding
De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat er op 1 oktober 2018 in alle 
gemeenten een sluitend plan van aanpak moet liggen voor de problematiek voor mensen met verward gedrag. In 
de afgelopen tweeënhalf jaar is hieraan door alle betrokken partijen in West-Brabant hard gewerkt. Er is voor 
gekozen om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren/ voorzieningen. 

Om te voorkomen dat achttien keer het wiel opnieuw uitgevonden werd, is er nauw samengewerkt tussen de 
centrumregio’s Bergen op Zoom en Breda. Daarnaast zijn er veel zaken afgestemd met de regio’s Tilburg en 
Zeeland.

1.1. Doel van dit document
Het doel van dit document is tweeledig:

1. Een overzicht geven van wat er op dit moment bovenlokaal al georganiseerd is en hoe er bovenlokaal 
samengewerkt wordt.  

2. Een overzicht geven van wat de lokale verantwoordelijkheid inhoudt en wat er nog georganiseerd moet 
worden. 

1.2. Definities
Omdat de groep mensen met verward gedrag (in de media steevast verwarde personen genoemd) heel 
verschillend is, heeft het schakelteam voor de aanpak verward gedrag gekozen voor de volgende definitie:

het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf 
of anderen schade berokkenen. 

In West Brabant is deze definitie overgenomen om te voorkomen dat we in ellenlange discussies terecht komen 
over wie er nu precies verward is.

1.3. Sluitende aanpak
Het landelijk schakelteam heeft negen bouwstenen ontwikkeld die de basis moeten vormen voor een sluitende 
aanpak. Deze bouwstenen zijn in West-Brabant gebruikt om in de afgelopen jaren de aanpak vorm te geven. De 
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onderdelen van de in dit document opgenomen plan van aanpak relateren soms aan één, vaak aan meer dan één 
bouwsteen. Hieronder staan de bouwstenen schematisch weergegeven.  

1.4. Een aanpak op meerdere niveaus
Uiteindelijk moet elke gemeente een sluitend plan van aanpak liggen. Het is een lokale verantwoordelijkheid om 
dat te realiseren. Dat neemt niet weg dat er ook op andere niveaus actie nodig is. Diverse knelpunten doen zich 
voor op landelijk niveau (zoals de problematiek van onverzekerden). Daarnaast kunnen diverse oplossingen in 
onze regio niet op lokaal niveau georganiseerd worden (zoals een Spoedeisende psychiatrische 
Onderzoeksruimte), of is dat totaal inefficiënt (zoals een 24-uurs meldpunt voor niet spoedeisende meldingen).  
Ook moet voorkomen worden dat in alle gemeenten hetzelfde wiel opnieuw uitgevonden wordt.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de aanpak en ontwikkelingen in het bovenlokale niveau.
Hoofdstuk 3 geeft de lokale uitwerking weer. In hoofdstuk 4 worden de financiën behandeld.
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Hoofdstuk 2: Bovenlokaal

Voor een goede sluitende aanpak zijn meerdere (bestuurlijke) niveaus nodig. Voor onze gemeente betreft dit in 
ieder geval:

 Landelijk niveau
 Regionaal Niveau (39 gemeenten = politieregio)
 Regionaal Niveau (18/19 gemeenten = GGD regio + Tholen)
 Sub regionaal niveau:

o Het niveau van de centrumgemeenten Bergen op Zoom en Breda (6 en 12 gemeenten)
o Het niveau van de politiedistricten de Markiezaten en de Baronie (8 en 11 gemeenten) 

 Lokaal niveau.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de elementen in de aanpak die een bovenlokale oorsprong kennen.

2.1 Landelijk niveau/ zorgverzekeraars
De rijksoverheid is, onder andere, verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 Oplossing voor de problematiek voor onverzekerden. Hiervoor heeft het ministerie van VWS een 
regeling opgesteld. (https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerde-
verzekeringsplichtigen)

 Het oplossen van problematiek die ontstaat doordat wetgeving niet goed op elkaar aansluit. 
 Het oplossen van de wachtlijstproblematiek in de GGZ.
 Het financieren van voldoende bedden met een hoog beveiligingsniveau voor mensen die verward zijn, 

gevaarlijk zijn, maar die geen forensische titel hebben. Per 1 januari 2019 start een nieuwe bekostiging 
van de acute psychiatrie. Hierin worden dit soort bedden meegenomen. 

 Het financieel mogelijk maken van de aanpak voor verward gedrag. Hoewel het geen nieuwe groep 
mensen betreft, gaat de sluitende aanpak verder dan de oorspronkelijke taken. Nu financiert VWS 
innovatieve projecten via ZonMW. Het in standhouden van deze nieuwe projecten na de pilotfase kost 
echter ook geld. Hier zijn tot nog toe geen extra middelen voor beschikbaar gesteld.1 

2.2 Regionaal niveau: Zeeland West-Brabant (= politieregio)
De aard en de omvang van de problematiek verschilt per gemeente. Bovendien verschilt het ook per gemeente 
en per subregio wat er al georganiseerd is/ was. Daarom is niet wenselijk om op het niveau van de politieregio 
(=39 gemeenten) tot één plan te komen. 

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben de projectleiders van de regio’s Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en 
Zeeland regelmatig afstemming gezocht. Informatie uit projecten werd en wordt onderling gedeeld. Naast de 
afstemming tussen de subregio’s is er één belangrijk onderdeel wat wel op het niveau van de politieregio 
georganiseerd is en dat is het vervoer van mensen met verward gedrag. Er is een convenant opgesteld en 
ondertekend door de politie, de Regionale Ambulance Voorziening, GGZ WNB, GGZ Breburg, Emergis en 
Novadic Kentron. Hiermee wordt een passende invulling gegeven aan bouwsteen 7. 

1 Rijk en gemeenten hebben het Interbestuurlijk Programma (IBP) vastgesteld. Hierin worden tal van doelgroepen benoemd 
waar extra aandacht voor is, waaronder personen met verward gedrag. Gemeenten krijgen extra geld vanaf 2018 middels het 
accres  (meer dan het werkelijke acres). De verwachting is dat het Rijk hier naar zal verwijzen als er een claim voor extra 
middelen gedaan wordt.
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2.3 Regionaal niveau: West-Brabant (= GGD regio = regio samenwerkende centrumgemeenten Bergen op Zoom 
en Breda)

De centrumgemeenten Bergen op Zoom en Breda hebben elkaar al in een vroeg stadium opgezocht om samen 
belangrijke elementen van de aanpak voor verward gedrag op te zetten. Hiervoor hebben beide 
centrumgemeenten een subsidie aangevraagd bij ZonMW. Deze subsidie hebben we gekregen (looptijd: voorjaar 
2017 tot voorjaar 2019). 

In het kader van deze subsidie zijn er zeven  deelprojecten opgezet. Deze deelprojecten zijn weer gebaseerd op 
de bouwstenen (zie blz. 2)

Het betreft de volgende deelprojecten:
1. Ontwikkeling SPOR Breda (Bouwsteen 4 & 9)
2. Ontwikkeling SPOR Halsteren (Bouwsteen 4 & 9)
3. Ontwikkelen (de-)Escalatiemodel (Bouwsteen 2,3,5 & 9)
4. Bundeling noodbedden (Bouwsteen 8)
5. Krachtgericht en netwerkversterkend werken (Bouwsteen 3 & 8)
6. Oren en ogen in de Wijk (Bouwsteen 1 & 2)
7. Versterken Steunstructuur (Bouwsteen 2 & 8).

Deze deelprojecten zijn opgezet en uitgewerkt op het niveau van de twee centrumgemeenten. Nu is het aan de 
subregio‘s/ de lokale gemeenten om dit verder vorm te geven en te implementeren. In de bijlage van dit document 
staat een overzicht van de stand van zaken van alle deelprojecten.  

Wat betreft het deelproject de-escaleren; hiervoor is een aanvullende subsidieaanvraag ontvangen van ZonMw 
om het de-escalatiemodel, dat met behulp van vier pilots bij vier gemeenten is ontwikkeld, te implementeren in de 
18 gemeenten. 

2.3.1 Onderzoek naar E33 meldingen/incidenten
De GGD maakt deel uit van een onderzoek van het RIVM naar de zogeheten E33 meldingen. Het is van om deze 
meldingen goed te analyseren. In de praktijk zien we namelijk dat het aantal E33 meldingen landelijk op blijft 
lopen, terwijl crisisdiensten van de GGZ geen toename zien in het aantal crisisopnames. Dit moet heel goed 
uitgezocht worden, omdat er anders geen eenduidige uitspraken gedaan kunnen worden over de problematiek 
van verward gedrag2

2.3.2 Resultaat regiobijeenkomst gemeenten 5 april en afspraken
Op 5 april 2018 is er een regionale bijeenkomst belegd voor burgemeesters, wethouders en ambtenaren 
(veiligheid + zorg/ Wmo) van de 18 gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst is de stand van zaken van de 
bovengenoemde deelprojecten met alle gemeenten gedeeld. In een informatiecarrousel hebben alle aanwezigen 
zich verder kunnen verdiepen in diverse deelprojecten. 

De volgende vervolgafspraken zijn gemaakt:

2 Op dit moment (12-06) is er onduidelijkheid of het genoemde onderzoek met het RIVM door kan gaan i.v.m. de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensdeling. 
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 De deelprojecten die vanuit de Zon-MW subsidie zijn opgezet, moeten tot een goed einde gebracht 
worden. 

 De 18 gemeenten blijven informatie over dit onderwerp met elkaar delen. In de praktijk zal dit vaak nog 
via de centrumgemeenten, projectleiders verlopen, maar dat hoeft natuurlijk niet persé.

 Regio-breed de voortgang blijven bewaken
 Afstemmen van lokale acties die regio-breed ingezet worden (bijv. implementatie ‘de-escaleren’).  

2.3.3 Crisiszorg
Met de 18 gemeenten wordt afgestemd over hoe crisiszorg ingevuld gaat worden. Hierbij moeten er keuzes 
gemaakt worden over wat er op het niveau van de 18 gedaan wordt en wat er op het niveau van de 6 en 12 
gemeenten / 8 en 11 gemeenten gedaan wordt. Ook al wordt er voor gekozen om zaken subregionaal aan te 
pakken, dan nog is afstemming tussen beide subregio’s voor de hand liggend. Overigens ligt hier ook een 
belangrijke link met het de-escalatiemodel. Op het moment wordt er volop onderzocht wat de opties zijn om met 
crisiszorg verder aan de slag te gaan. 

2.4 Sub regionaal niveau (centrumgemeente Bergen op Zoom)/ (politiedictrict de Markiezaten)
Een aantal zaken zijn georganiseerd op het niveau van de zes gemeenten in West-Brabant West. Voor een deel 
omdat ze onderdeel zijn van de reguliere taken die vallen onder de centrumgemeente voor maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen (indien nodig aangevuld met Tholen vanwege de geografische nabijheid).

2.4.1 SPOR
Er is een spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte beschikbaar Bij GGZ WNB voor inwoners uit de 
gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. 
Hiervoor zijn er afspraken gemaakt tussen deze gemeenten, GGZ WNB en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. 
Deze afspraken lopen tot en met 31 december 2018. In de zomer van 2018 wordt duidelijk hoe de nieuwe 
structuur voor financiering van crisiszorg eruit komt te zien. Dat wordt bepalend voor de afspraken die er voor 
2019 gemaakt moeten worden. 

Samen met de afspraken over vervoer die Regionaal gemaakt zijn, is hiermee een passende invulling gegeven 
aan de bouwstenen 5 & 7.

2.4.2 Het OGGZ-team
Het OGGZ-team is beschikbaar voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht. Dit team houdt zich actief bezig met het toeleiden naar zorgwekkende zorgmijders 
naar de juiste zorg/ hulp/ ondersteuning. Daarbij wordt er (wanneer de situatie hier om vraagt) ook actief gewerkt 
aan bijv. inschrijving in de BRP, aanvragen van een (daklozen)uitkering, verzekeren, medische hulp etc. Het 
OGGZ-team gaat actief naar de mensen die hulp nodig hebben toe (outreachend). Het OGGZ-team werkt vanuit 
het Zorg en Veiligheidshuis en werkt nauw samen met de procesregisseurs in het Zorg- en Veiligheidshuis. Het 
OGGZ-team betrekt het ZVH bij casuïstiek en andersom. Daarmee wordt er een passende invulling gegeven aan 
bouwsteen 6. Bovendien wordt er vanuit het OGGZ-team een belangrijke bijdrage geleverd aan het komen tot 
passende ondersteuning zorg- en straf (bouwsteen 8).
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2.4.3 Het OGGZ-bed
Vanuit de centrumgemeente wordt zijn er met GGZ WNB afspraken gemaakt over een time-outbed voor dakloze 
mensen. Vooralsnog betreft dit een pilot, maar in de praktijk blijkt dit in een grote behoefte te voorzien. Hierbij zijn 
er verschillende voorbeelden van dakloze mensen die ernstig verward op straat waren en die tijdens een time-out 
goed tot rust gekomen zijn. Hoewel het om kleine aantallen gaat, wordt hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd 
aan bouwsteen 8 (passende ondersteuning). 

2.4.4 Het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
Voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en 
Woensdrecht is het ZVH de Markiezaten beschikbaar. In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gewerkt aan 
complexe Veiligheidscasuistiek. Hierin wordt een gepaste inzet van zorg- en strafmaatregelen zorgvuldig 
afgewogen. Daarnaast vindt er opschaling vanuit het OGGZ-team en afschaling naar het OGGZ-team plaats. 
Hierdoor wordt voorkomen dat mensen die net ‘te licht’ zijn voor het ZVH tussen wal en schip vallen. Hiermee 
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan bouwsteen 8.

2.4.5 Beschermd Wonen
In de centrumregio Bergen op Zoom is er een fijnmazig netwerk van Beschermd Wonen. Bovendien zijn er 
afspraken tussen aanbieders van Beschermd Wonen onderling gemaakt om uitval tegen te gaan. In het jaar 2018 
wordt er ook geëxperimenteerd met verschillende vormen van Beschermd Wonen om ook mensen die vanwege 
verslaving of andere oorzaken niet binnen regulier Beschermd Wonen passen toch een plaats te geven. Tot nu 
toe zijn hier enkele mensen geplaatst die, toen zij dakloos waren, voor veel E-33 meldingen bij de politie zorgen. 
(E33= meldingscode bij politie voor verward gedrag).

Naast het Beschermd Wonen is er veel inzet gepleegd om daklozen te huisvesten, bijvoorbeeld door Housing 
First, Sober Wonen en het spreekuur van Stadlander. Hierdoor worden tientallen dakloze mensen per jaar 
gehuisvest, waarbij er afspraken gemaakt worden over passende begeleiding.  

2.4.6 Analyse en actie bij E33 ‘incidenten’ in het Zorg- en Veiligheidshuis door het OGGZ-team
In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt door het OGGZ-team alle E33 ‘incidenten’ van de zes gemeenten waar het 
OGGZ-team voor werkt, geanalyseerd. Een ‘incident’ betekent in dit geval een registratie in het politiesysteem. Dit 
kan dus een melding van buurtbewoners of professionals betreffen, maar ook een mutatie van een waarneming 
van een politieagent. 
In deze analyse worden ook ‘incidenten overlast daklozen’ in meegenomen. 

Door de analyse is er per gemeente een goed beeld van welke mensen er nu de E33 registraties veroorzaken. 
Daarnaast is er ook een goed beeld van welke incidenten het betreft. Het is nogal een verschil of het een melding 
van een buurtbewoner betreft
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Hoofdstuk 3 Lokale uitwerking

Op basis van het bovenstaande is er een plan opgesteld om lokaal verder te werken aan een sluitende aanpak 
voor mensen met verward gedrag. Overigens moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat de aanpak 
nooit honderd procent sluitend zal zijn, dat zou namelijk impliceren dat de samenleving maakbaar zou zijn. Ook is 
een dergelijke aanpak ook nooit af omdat de wereld om ons heen niet stil staat. Een dergelijke aanpak zal dus 
voortdurend aangepast moeten worden aan de actualiteit. 

3.1 Invoeren model de-escaleren
De casuïstiek van mensen met verward gedrag is vaak complex. Dit betekent vrijwel automatisch dat er meerdere 
partijen bij betrokken zijn. In sommige gevallen zijn zelfs tientallen hulpverleners betrokken. Bovendien bestaan 
de organisaties van deze hulpverleners vaak weer uit meerdere lagen (uitvoering, (middel)management, directie/ 
bestuur). 

Om grip te krijgen op deze situaties is het ‘de-escaleren-model’ ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het 
landelijk veel gebruikte AVE-model (Aanpak voorkomen escalatie-model). In het afgelopen jaar is hiermee vanuit 
de ZonMW-middelen geëxperimenteerd met vier pilots  in onze regio. (zie ook pagina 4 bij het kopje projecten).  

Als dit model consequent gebruikt wordt bij casus overleggen binnen het sociale domein is sneller en duidelijker 
vast te stellen wie in welke fase de regie heeft bij een casus. 

3.2 Voortzetten Spoedeisend Psychiatrische Onderzoeksruimte
Zoals beschreven op pagina 4 is er in Halsteren bij GGZ WNB reeds een goedwerkende SPOR. Het advies is om 
deze te continueren. Voor het jaar 2019 is nog onduidelijk wat de kosten zijn, omdat er een nieuwe 
financieringsstructuur voor crisisdiensten (waar de SPOR aan vasthangt) komt. De inschatting op basis van de 
huidige situatie is dat in het slechtste scenario de SPOR voor gemeente Roosendaal structureel ongeveer 
€13.000,- per jaar kost. In dit scenario komt er geen aanvullend geld en wordt de SPOR door zeven gemeenten 
betaald. 

3.3 Investeren in preventie en vroegsignalering
Vanuit de ZonMW middelen zijn twee cursussen ontwikkeld. ‘oren en ogen in de wijk’ voor niet professionals en 
deskundigheidsbevordering ‘werken met verve’ voor professionals. 
In Roosendaal hebben o.a. twee groepen vrijwilligers buurtpreventie en medewerkers van team Openbare 
Werken een training ‘oren en ogen in de wijk’ gevolgd. Voorstel is om voor de komende twee jaar elk jaar een 
drietal trainingen aan te bieden aan niet (zorg)professionals die vanwege hun functie veel contact hebben met 
mensen thuis of anderszins actief zijn ‘in de wijk’. De kosten bedragen €10.000 per jaar.

Een aantal professionals van Wegwijs heeft inmiddels ook de training “Werken met Verve” gevolgd. De training is 
als zeer waardevol ervaren. Binnen Wegwijs zullen het komende jaar meerdere professionals de training gaan 
volgen. Dekking is te vinden binnen de regulier opleidingsbudgetten.

Bij het investeren in preventie en vroegsignalering hoort ook de ontwikkeling die ingezet is met de wijknetwerken.  
Vanuit de GGZ wordt aangestuurd op deelname van FACT medewerkers in de wijknetwerken.
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3.4 Uitbreiden van ambulante behandelcapaciteit (zorgverzekeringswet)
Organiseer samen GGZ WNB (en Novadic Kentron), de zorgverzekeraars en de omliggende gemeenten dat de 
ambulante GGZ-capaciteit uitgebreid wordt. Het doel hiervan is drieledig: wachttijden verkorten, ook buiten 
kantooruren beschikbaar zijn en de samenwerking tussen GGZ Zorg en Verslavingszorg verbeteren.
Dit is primair een verantwoordelijkheid van GGZ WNB/ Novadic Kentron en de zorgverzekeraars, maar in de 
praktijk wordt er sterk naar de regierol van de gemeenten gekeken. 

3.5 Onderzoeken beschikbaarheid van ambulante begeleiding
Naast voldoende ambulante behandelcapaciteit moet ook de beschikbaarheid van ambulante begeleiding goed 
geregeld zijn. Er zijn veel aanbieders die ambulante begeleiding leveren. Hierdoor is er veel keuze voor cliënten 
en zijn er ook allerlei specialisaties. Dit is positief. Sommige aanbieders werken ook buiten kantoortijden. Dit is 
niet standaard. Het advies is daarom om samen met de woningcorporatie te onderzoeken of beschikbaarheid 
buiten kantooruren voldoende geborgd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het advies om hier mee aan de slag 
te gaan.   

3.6 Investeer in initiatieven die kwetsbare mensen in staat stellen om aan hun herstel te werken
Een voorbeeld hiervan zijn zelfregiecentra. Op deze plekken kunnen (ex-) cliënten aan hun herstel werken. Door 
het hele land worden hier goede ervaringen mee opgedaan. De crux bij deze initiatieven zit er in dat de persoon 
niet als cliënt gezien wordt die naar een instelling gaat, maar als een inwoner die soms iets ‘komt halen’ en soms 
iets ‘komt brengen’.  Het instituut voor Publieke Waarden heeft de maatschappelijke kosten en baten van 
dergelijke initiatieven inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt met de nodige disclaimer dat investeren in dergelijke 
initiatieven naast winst qua gezondheid/ welbevinden ook financiële winst kan genereren. 

Er zijn inmiddels verkennende gesprekken geweest met Fameus (centrum voor herstel en 
ervaringsdeksundigheid in Midden en West-Brabant) en Markieza (Expertorganisatie op het gebied van 
ervaringsdeksundigheid) over het starten van een centrum voor zelfregie en ervaringsdeskunigheid in 
Roosendaal.

3.7 Investeer in de crisiskaart
Met dit instrument wordt samen met de cliënt en de huisarts een plan opgesteld wat te doen als iemand in een 
crisis terecht komt. Denk hierbij aan afspraken als: “juist wel of juist niet familie inschakelen”, “wie zorgt er voor de 
huisdieren als ik dat zelf even niet kan”, “wie zorgt er voor dat mijn huur betaald wordt als ik dat even niet kan”. 
Doordat hier afspraken over gemaakt zijn, werkt dit instrument heel preventief. Als iemand de rust heeft dat alles 
goed geregeld is/ wordt als hij/ zij in crisis raakt, dan zorgt dit er voor dat mensen minder snel in een crisis terecht 
komen. 

Fameus (centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in Midden en West-Brabant) zal voor de regio West-
Brabant West een subsidie-aanvraag bij ZonMW in te dienen om dit project in onze regio op te zetten. 

3.8 Organiseer een meldpunt waar 24/7 meldingen van professionals en burgers over verward gedrag gedaan 
kunnen worden

24/7 bereikbaarheid is voor de problematiek van verward gedrag nog onvoldoende geregeld in Roosendaal/ de 
regio. Dit is echter wel een belangrijk speerpunt van het Schakelteam. In de praktijk zijn slechts een handvol 
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diensten die buiten kantoortijden actief: de politie, de crisisdienst van GGZ WNB en het Crisis-Maatschappelijk 
Werk. Bij 3.2.4 Is al de wens genoemd om het voortouw te nemen om de ambulante FACT-teams van GGZ WNB 
ook buiten kantoortijden te laten werken, waarbij wel gekeken moet worden wat realistisch haalbaar is. 

De huidige praktijk is dat mensen de politie bellen als er een situatie van verward gedrag is. Als de meldkamer de 
inschatting maakt dat de politie of de ambulance niet ter plaatse hoeft, kunnen zij echter nergens met de melding 
terecht. In de praktijk worden veel meldingen doorgezet naar Veilig Thuis. 

Op dit moment wordt onderzocht of er verbindingen gelegd kunnen worden tussen de verschillende diensten die 
wel 24/7 actief zijn en of daar een meldpunt op aangesloten kan worden. Zie ook paragraaf 2.3.3. Het is niet 
realistisch om een losstaand meldpunt voor verward gedrag op te tuigen. Het is op dit moment nog niet duidelijk 
welke extra kosten een dergelijk meldpunt met zich mee zal brengen. Uitgangspunt is dat het anders organiseren 
van crisiszorg niet tot structureel hogere kosten mag leiden.

3.9 Verbinding tussen de domeinen Zorg (Wmo + zorgverzekeringswet) en Veiligheid borgen
Op dit moment is de verbinding tussen zorg- en veiligheid geborgd in het Zorg- en Veiligheidshuis (inclusief het 
vandaaruit opererende OGGZ-team), en de ambtelijke organisatie tussen teams Wegwijs, VTH en groep BOM. 
Zowel beleidsmatig als op casusniveau wordt samengewerkt. Deze verbindingen zijn cruciaal voor de aanpak van 
verward gedrag. Ook de verbinding tussen de gemeente en de zorgverzekeraars is belangrijk. Het advies is om 
deze verbindingen in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.  

3.10 Onderzoek de wenselijkheid op uitbreiding van het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en OM
Het schakelteam oppert de suggestie om de basisteamdriehoek periodiek uit te breiden met de wethouders 
Sociaal Domein/ zorg en de bestuurder/ geneesheer directeur van GGZ WNB. In dit uitgebreide driehoeksoverleg 
kan dan de domein overstijgende problematiek geagendeerd worden. De praktijk op dit moment is dat de 
casuïstiek bepalende is voor het wel/niet aanschuiven van andere partijen bij de basisteamdriehoek. We stellen 
voor te onderzoeken of het wenselijk is om een vaste periodieke uitbreiding te organiseren.

3.11 Goed zicht houden op de problematiek van verward gedrag (analyse!)
Zorg dat er lokaal goed zicht is op de E-33 meldingen (E-33 is de code waaronder de politie meldingen van 
verward gedrag registreert). Dit kan ook op het niveau van het OGGZ-team/ ZVH georganiseerd worden. Wel 
moet er dan regelmatig contact zijn met de lokale gemeenten, zodat zij een goed overzicht hebben over welke 
soort meldingen (zijn het vooral dementerende ouderen of bijv. daklozen?) het gaat en over welke personen het 
gaat. (Er zijn voorbeelden bekend van individuen die per week voor 20 E-33 meldingen zorgden)
 Op basis van dit beeld kan dan qua zorg en veiligheid een maatwerkoplossing gezocht worden voor de 
betreffende persoon.
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Hoofdstuk 4: Financiën 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten en eventuele dekking van de in hoofdstuk 3 opgenomen 
elementen in de aanpak.

Onderdeel kosten dekking
Invoeren de-escaleren model geen -
SPOR €13.000 per jaar3 Budget Zorg algemeen
Investeren in preventie en vroegsignalering Trainingen ogen en oren 

10.000 p/jr 
GIDS gelden (collectieve 
preventie)

Uitbreiden ambulante behandelcapaciteit Geen voor de gemeente. -
Onderzoek Beschikbaarheid/bereikbaarheid 
Wmo begeleiding

p.m. afhankelijk van 
uitkomsten onderzoek

Binnen bestaande 
middelen4.

Herstel-initiatieven p.m. hangt af van welke 
initiatieven ontplooid worden. 

Stimuleringsfonds 
voorliggend veld, GIDS 
gelden, GGZ in het 
voorliggende veld

crisiskaart p.m. dit hangt mede af van de 
uitkomsten van de door 
ZonMW gesubsideerde pilots 
en de wijze waarop de 
crisiskaart wordt verbonden 
aan de herstel-initiatieven 

ZonMW, stimuleringsfonds 
voorliggend veld, GIDS 
gelden

24/7 meldpunt voor verward gedrag p.m. wordt nog onderzocht. -
Borgen verbinding tussen domeinen Binnen bestaande middelen 

en capaciteit.
-

Uitbreiden driehoeksoverleg met ‘zorg’ geen -
Zicht op problematiek/ analyse Binnen bestaande middelen 

en capaciteit.
-

3 Dit betreft het aandeel van Roosendaal, in het scenario dat er geen extra middelen komen, het aantal cliënten ongeveer 
gelijk blijft en alle gemeenten mee blijven doen. 
4 Mocht uit het onderzoek blijken dat investeringen nodig zijn, dan wordt dit later separaat voorgelegd. 
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BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven afgerond 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Inbreng cliënten en naasten in de beleidsvorming/aanpak 

 Ervaringsdeskundigen participeren in de projectgroep. Op verzoek van 
hen is er geen aparte klankbordgroep, maar directe samenwerking. 
Ervaringsdeskundigen participeren ook in alle deelprojecten en worden 
gevraagd een bijdrage te leveren aan alle uit het project voortkomende 
bijeenkomsten en ook bij initiatieven van andere partijen die raken aan 
aanpak van verward gedrag.  

Crisiskaart 

 Er is één subsidieaanvraag ingediend om het gebruik van de 
crisiskaart verder uit te rollen. Eén aanvraag wordt nog verder 
voorbereid; het streven is deze voor de volgende deadline in te dienen. 
Bij het project gericht op het versterken steunstructuur wordt gewerkt 
met de inzet van ervaringsdeskundigen, zij vullen indien nodig met de 
cliënten de crisiskaart in.  

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

De bouwsteen is feitelijk gerealiseerd.  
De ervaringen die we hebben opgedaan met ervaringsdeskundigen en het 
betrekken van mensen met verward gedrag en omgeving zijn heel positief. 
De meerwaarde is groot. Dit maakt dat partijen met elkaar bespreken welke 
mogelijkheden er zijn om de inzet van ervaringsdeskundigen structureel te 
borgen zodat dit niet meer afhankelijk is van projectgelden. Hier zijn in de 
regio al voorbeelden van. 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Cliëntenorganisaties. 
Ervaringsdeskundigen. 
Alle bij het project betrokken ketenpartners als ook de gemeenten zijn bij 
deze bouwsteen betrokken.  

Wat zijn bevorderende factoren?  De partijen die betrokken zijn bij de aanpak zien de meerwaarde van 
de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Zij onderkennen dat dit 
toegevoegde waarde heeft en bieden ruimte voor feedback en inbreng 
vanuit deze ervaringskennis; deze partijen dragen dit uit. 

 De inbreng van ervaringsdeskundigen zelf; als zij eenmaal hun verhaal 
doen, dan worden ze daarna steeds weer gevraagd en betrokken 
(olievlek);  

 Professionele organisaties die ervoor kiezen moeten dit ten volle doen 
en niet zo af en toe eens werken met ervaringsdeskundige inzet of 
alleen een project. Vanuit alle lagen van een organisatie en structureel 
moet dit worden omarmd, de waarde ervan onderkend worden. Een 
voorbeeld van een organisatie waaruit blijkt dat het zo goed werkt in 
onze regio is GGZ Breburg. 

Wat zijn belemmerende factoren?  Nog niet alle partijen vinden het vanzelfsprekend om samen te werken 
met ervaringsdeskundigen. Zij zijn nog zoekende naar hoe je 
ervaringsdeskundigen goed en op het goede moment inzet.  

 Vanuit professionals moet nog meer het vertrouwen groeien in de 
meerwaarde van ervaringsdeskundigen 

BOUWSTEEN 2: preventie en levensstructuur 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven vergevorderd in uitvoering  
 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Deskundigheidsbevordering 

 Project Ogen en Ogen: er is training gegeven gericht op 
bewustwording en herkennen van signalen van verward gedrag door 

Regio: West-Brabant 

Factsheet is afgestemd met: Surplus, GGZ, gemeenten, projectgroep leden en  

met akkoord van de regionale stuurgroep voor personen met verward gedrag 



niet-zorgprofessionals die achter of dicht bij de voordeur komen en 
hierop direct doorpakken in de wijk. 

Ketenpartners werken samen in preventie en vervolgondersteuning 
(inclusief herstel) 

 De-escalatiemodel ontwikkelen: In 4 gemeenten zijn regiekaarten 
gemaakt die afspraken bevatten over op- en afschalen van casuïstiek. 
Dit escalatiemodel dient geïmplementeerd te worden bij alle 18 
gemeenten in West-Brabant. Voor het implementatieproject is een 
vervolgsubsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. 

 Voor personen na een SPOR-opname wordt bekeken hoe terugval 
voorkomen kan worden, door het ontwikkelen en versterken van een 
eigen steunsysteem om de persoon met verward gedrag. Dit wordt 
gerealiseerd door een plan van aanpak voor en met de cliënt te maken 
en te zorgen voor een warme overdracht. Ervaringsdeskundigen zijn 
actief. Ze stemmen af met wijkteams, HIC afdeling van GGZ, 
huisartsen en woningbouwverenigingen. Project wordt nog 
geëvalueerd.  

 In subregio’s Breda en Bergen op Zoom wordt vanuit Beschermd 
Wonen ingezet op maatwerkbegeleiding. Juist bij Beschermd wonen 
en bij maatwerkbegeleiding wordt heel erg ingezet op levensstructuur, 
wat ook juist weer erg preventief werkt. (Voorbeeld Bergen op Zoom: 
in het afgelopen jaar zijn er meer dan 60 daklozen gehuisvest, waarbij 
er sprake is van intensieve begeleiding/ Beschermd Wonen. Hierdoor 
is de leefsituatie van deze mensen fors verbeterd en veroorzaken zij 
ook fors minder E33 meldingen.) 

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2017) 

Eerste helft 2019 
 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Gemeenten, veiligheid  
Gemeenten, sociaal domein 
Sociale wijkteams 
GGZ, IMW, Surplus 
GGD 
Maatschappelijke opvang 
Woningcorporaties 
Politie, OM 
Veiligheidshuis 
Huisartsen 
Reclassering 
Cliëntenorganisaties 
Ervaringsdeskundigen. 

Wat zijn bevorderende factoren?  Door project rond regiekaarten zijn partners elkaar beter leren kennen, 
samenwerkingsafspraken zijn verbeterd. Ook zijn er bestuurlijke 
afspraken gemaakt t.a.v. op- en afschalen. 
Binnen de regiekaarten is ook aandacht voor ‘zo zijn onze manieren’ 
hetgeen ingaat op omgang tussen partners en cliënten.  

 Training oren en ogen wordt positief gewaardeerd door deelnemers 

Wat zijn belemmerende factoren?  Verbreding van 4 gemeenten die actief zijn met regiekaarten naar 
andere gemeenten. 
 

BOUWSTEEN 3: vroegtijdige signalering 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn vergevorderd in uitvoering  
 
 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Inzicht in wie signalerende partijen (kunnen) zijn 

 Ontwikkeling van regiekaarten (zie bouwsteen 2) 
Initiatieven gericht op het herkennen van signalen van verward 
gedrag  

 Er zijn trainingen gegeven gericht op bewustwording en herkennen 
van signalen van verward gedrag door niet-zorgprofessionals die 
achter of dicht bij de voordeur komen en hierop direct doorpakken in 
de wijk. (zie bouwsteen 2) 

 Er is training gegeven (en wordt nog gegeven) gericht op vroegtijdige 
signalering, herkennen en toeleiden van personen met verward 
gedrag. Ook is de training gericht op domein overstijgend 
samenwerken en beter naast de cliënt te kunnen staan en regie waar 
mogelijk bij de cliënt te laten.  



 Binnen de regio worden ook al enkele trainingen gegeven Mental 
Health First Aid. 

 Een aantal gemeenten maken afspraken met corporaties ; hierin is 
vroegsignalering een belangrijk thema.  

 Vanuit de bemoeizorg wordt (tweejarig project) onderzoek gedaan hoe 
eerste lijn versterkt kan worden waar het eerder in beeld hebben van 
zorgwekkende situaties centraal staat.  

 De training Werken met Verve die als een olievlek uitrolt in de regio is 
ook gericht op vroegtijdig signaleren en netwerk versterkend werken.  

 Er worden initiatieven ontwikkeld die gericht zijn op directe omgeving  
(buurt) van kwetsbare mensen (vanuit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang).  

 Analyse van E33-meldingen 

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

Onbekend; dit zal komende jaren blijvend aandacht vragen 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

 Zie bouwsteen 2.  

Wat zijn bevorderende factoren? Door project rond regiekaarten (de-escaleren) hebben partners elkaar beter 
leren kennen, samenwerkingsafspraken zijn verbeterd. Ook zijn er 
bestuurlijke afspraken gemaakt t.a.v. op- en afschalen. Binnen de 
regiekaarten is ook aandacht voor ‘zo zijn onze manieren’ hetgeen ingaat 
op omgang tussen partners en cliënten. Politie en woningcorporaties zijn 
belangrijke signaleerders; zij zijn enthousiast over de ontwikkeling van de 
regiekaarten.  

Wat zijn belemmerende factoren? Aandacht voor tijdige verbreding van aantal gemeenten die actief 
betrokken zijn bij de aspecten rond vroegsignalering en preventie. 

 

BOUWSTEEN 4: melding  

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven in uitvoering 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Voor niet acute meldingen/signalen: 

 Nog geen specifiek meldpunt, wel al verschillende bestaande 
structuren voor niet-acute meldingen en projecten om deze meldingen 
door te zetten.  

Het meldpunt is breed toegankelijk 

 Er zijn meerdere meldpunten voor niet acute meldingen (niet 24/7). 
- Meldpunt Zorg en Overlast GGD. 
- MASS (Maatschappelijk Steun Systeem).  
- Veiligheidshuis bij melding met gevaar of overlast. 

 Burgers kunnen melden bij 1e lijns professionals in wijkteams. Deze 
professionals zetten deze meldingen door naar de juiste 
teams/aanpakken die zij kennen via de training ‘krachtgericht en 
netwerkversterkend werken’ en het project ‘de-escaleren’. In het 
project de-escaleren is duidelijk wie in welke fase de regie voert en wat 
die regierol inhoudt.  

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

We willen in de regio eerst de huidige crisiszorg verbeteren: naar één 
meldpunt voor acute zorgen voor burgers en professionals en aansluitend 
de juiste interventies inzetten (erop af functie). De visie hierop is gereed. 
Voorbereidingen worden getroffen hoe deze visie te operationaliseren. 
 
In dat traject kijken we ook naar preventie (waaronder melden van niet 
acute zorgvragen) en nazorg, want crisiszorg staat niet op zichzelf. Er 
wordt een pilot uitgevoerd rond bereikbaarheid en beschikbaarheid van 
professionals van organisaties die cliënten (weer) in de wijk hebben wonen 
als er zorgen zijn (niet acuut). Ervaringen worden meegenomen en 
verbonden met het hele traject rond crisiszorg. GGZ Breburg is 
voornemens subsidie aan te vragen voor acute melding / APH functie en 
zal dit in afstemming met gemeenten doen zodat dit geïntegreerd kan 
worden met het traject rond crisiszorg. 
 
We streven naar gereed april 2019 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Gemeente, sociaal domein (regierol) 
Wijk- en gebiedsteams 
Politie en RAV 
GGZ 



GGD 
Huisartsen 
Veiligheidshuis. 
En anderen 

Wat zijn bevorderende factoren? Het is duidelijker geworden wat de rol is van de verschillende partijen in de 
verschillende fases t.a.v. voeren van casusregie en procesregie.  Ook is 
duidelijk waar nog hiaten zitten in het proces van melding.   

Wat zijn belemmerende factoren? De-escaleren: de implementatiefase vraagt betrokkenheid en draagvlak bij 
alle partijen van de overige 14 gemeenten. Dit vergt tijdsinvestering. Hiaten 
of knelpunten in de samenwerking kunnen het proces van implementatie 
vertragen. 
 

BOUWSTEEN 5: beoordeling en risicotaxatie 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn afgerond. 
Zie ook bouwsteen 4, melding voor bredere beoordeling en risicotaxatie in 
relatie met melding. 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

 2 SPOR’s, beide bij GGZ-instellingen. 

 Mogelijkheid dat familie en naasten betrokken kunnen worden bij de 
crisissituatie. 

 Binnen het deelproject de-escaleren vindt beoordeling en risicotaxatie 
plaats met afspraken over regievoering en op- en afschalen. 

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

<12 maanden geleden. (per 1 april 2017) 
Beide SPOR’s zijn tot eind 2018 gefinancierd. Twee helft 2018 wordt 
onderzocht op welke wijze de twee beoordelingslocaties financieel kunnen 
worden voortgezet. Dit hangt mede af van nieuwe financieringsrichtlijnen 
mbt crisis-dbc’s. 
 
Voor het deelproject de-escaleren is aanvullende subsidie aangevraagd. 
De implementatie regio-breed zal meer tijd vragen dan de huidige 
projectperiode. Huidige inschatting is dat  dit april 2019 geïmplementeerd is 
en dat werkwijze geborgd is.  

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Gemeenten 
GGZ 
Politie 
Maatschappelijk werk 
Huisvestingsorganisatie 
Ambulancedienst 
Zorgverzekeraar 
Huisartsen 
Ziekenhuis 

Wat zijn bevorderende factoren?  Politie is goede verwijzer naar SPOR. 

 Samenwerking tussen partijen is versterkt. 

 Uit onderzoek onder cliënten blijkt een hoge mate van tevredenheid. 

 Uit evaluatie onderzoek van begin 2018 blijkt dat de SPOR in behoefte 
voorziet. 

 De-escalatiemodel bevordert samenwerking professionals 

Wat zijn belemmerende factoren?  Er dient steviger gestuurd te worden op de uitvoering van het 
werkproces conform afspraak 

 Contacten met ziekenhuis en huisartsen verbeteren 

 Inbreng ervaringsdeskundigheid verder ontwikkelen en benutten. 

 De-escalatiemodel implementeren vraagt betrokkenheid van vrijwel 
alle partners en van alle lagen binnen organisaties; dat vraagt veel en 
intensief overleg.  

 

BOUWSTEEN 6: toeleiding 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn vergevorderd in uitvoering 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Sociale kaart in de regio is in beeld en analyse en realisatie van 
toeleidingsmogelijkheden  

 Zie bouwsteen 2: voor cliënten na opname in SPOR wordt gewerkt 
aan plan van aanpak met en voor de cliënt. 

 Inbreng ervaringsdeskundigheid verder ontwikkelen en benutten. 

 Er is overzicht van het aantal noodbedden 

 Als het de-escalatiemodel werkt is voor professionals en ook niet-
zorgprofessionals duidelijk wie ze moeten bellen als er zorgen zijn 
(van lichte zorgen tot ernstige zorgen tot en met zorgen waar de 



veiligheid in het geding is). Dit wordt per gemeente ingevuld 

 Voor subregio Breda geldt dat toeleiding vanuit het MASS overleg en 
vanuit bemoeizorg gerealiseerd wordt. Vanuit beide wordt gewerkt aan 
efficiëntere werkwijzen In het veiligheidshuis wordt gewerkt met 
persoonlijke plannen van aanpak, zodat toeleiding ook. 

 Voor de subregio Bergen op Zoom vindt de toeleiding  plaats door het 
OGGZ-team. Zij werken vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis en leiden 
mensen toe naar de juiste zorg/ hulp/ ondersteuning. 

 De ontwikkeling rondom crisiszorg (zie bouwsteen 4) zal ook aandacht 
genereren voor toeleiding (hiaten zullen zichtbaar worden)  

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

Toeleiding vanuit de beide SPOR’s is gerealiseerd. 
De-escalatiemodel zal in de periode augustus tot en met april worden 
geïmplementeerd (mits subsidie aanvraag wordt gehonoreerd, anders 
mogelijk vertraging) 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Gemeenten, sociaal domein  
Gemeenten, veiligheid 
Politie 
GGZ 
Ziekenhuis 
Verslavingszorg 
Maatschappelijke opvang 
RAV 
Woningcorporaties 
Cliëntenorganisaties 
Ervaringsdeskundigen. 

Wat zijn bevorderende factoren? Uitvoeringsorganisaties krijgen breder inzicht in wat er is aan voorzieningen 
in de verschillende sectoren en hoe de wet- en regelgeving is per sector. 

Wat zijn belemmerende factoren?  

BOUWSTEEN 7: passend vervoer  

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn afgerond. 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

 Politie, Ambulance en GGZ hebben een convenant gesloten waarin 
afspraken over vervoer naar en van een SPOR zijn vastgelegd. 
Partijen zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat apart 
(prikkelarm) voertuigen aanschaffen niet haalbaar is gezien de 
geografische situatie, relatief geringe voorzienbare casussen en 
economisch gezien.  
Het vervoer vindt met reguliere ambulances plaats. Incidenteel 
vervoert politie.  

 RAV gaat investeren in opleiding om haar personeel beter in staat te 
stellen de-escalerend te kunnen spelen op mensen met verward 
gedrag. 

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

Gerealiseerd 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Politie, Ambulancedienst RAV, GGZ 

Wat zijn bevorderende factoren?  Partijen zijn tevreden over de samenwerking 

 RAV gaat in heel Brabant zorgambulances inzetten, hetgeen zorg voor 
een betere beschikbaarheid. 

Wat zijn belemmerende factoren?  Afspraken over beoogde werkwijze SPOR beter nakomen door 
daadwerkelijke ambulances in te zetten. Hier wordt op gestuurd. 

 

BOUWSTEEN 8: passende ondersteuning, zorg en straf 

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn vergevorderd in uitvoering  

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

 Zie bouwsteen 2 t.a.v. Beschermd Wonen. 

 De aanwezigheid van hoog-beveiligde zorgbedden vanuit de City Deal 
i.s.m. Tilburg. 

 Vraag en aanbod van (forensische ) zorg matcht: Er is 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om sector overstijgende 
noodbedden voor kortdurende opvang te realiseren. Dit is niet 
haalbaar. Daarom blijft de situatie gehandhaafd zoals deze was, 
namelijk beschikbaarheid van noodbedden per regio. Er zijn het 
afgelopen jaar geen knelpunten (tekort aan noodbedden) 
gesignaleerd.  



Regio Procesinformatie 

Op welke doelgroep richt de regio 
zich? (zie categorie I t/m IV) 

Aanpak richt zich op mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade 
berokkenen: categorie 1, 2, 3 en 4. 

Op welke manier zijn personen met 
verward gedrag en/of hun omgeving 
betrokken? 

Ervaringsdeskundigen maken deel uit van de projectgroep en 
participeren in alle deelprojecten. Het Platform ervaringsdeskundigen en 
Fameus leveren de ervaringsdeskundigen voor de klankbordgroep. 

Op welke manier is het project 
georganiseerd:  

- Hoe ziet de 

 Regionale stuurgroep: burgemeesters van gemeenten Moerdijk en 

Zundert en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom en 
Breda. 

 Opschalingsmodel (lokale doorzettingskracht) in de regio aanwezig 
De-escaleren: Regiekaarten ontwikkeld (zie bouwsteen 2)  

 Afstemming met zorg- en veiligheidshuizen. 

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

Dit is een continu proces; de grootste verbeterslagen zijn eerste kwartaal 
2019 gemaakt. 

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Gemeente, sociaal domein 
Gemeente, veiligheid 
Politie 
GGZ 
Woningcorporaties 
Ervaringsdeskundigen 
Ziekenhuis 
V&V organisaties 
Maatschappelijke organisaties 
Zorgverzekeraar 
Veiligheidshuizen 

Wat zijn bevorderende factoren?  Beter inzicht in en samenwerking binnen de keten 

 Gesprek met financiers gestart over oplossen van knelpunten in de 
financiering 

 Duidelijk geworden dat voor kortdurende opvang in de VGZ voor 
cliënten zonder WLZ-indicatie, een beroep op de WMO passend is.  

Wat zijn belemmerende factoren?  

BOUWSTEEN 9: informatievoorziening  

Geeft de regio invulling aan de 
bouwsteen? 

Projecten en initiatieven zijn vergevorderd in uitvoering 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan de bouwsteen? 

Ketenoverstijgende afspraken + handelingskader voor informatiedeling 
(informatieprotocol) 

 In het kader van multidisciplinair overleg in het Veiligheidshuis is een 
convenant gesloten.  

 In subregio Breda is vanuit MASS hier aandacht voor. De werkwijze 
verandert van een overleg waar ‘over een cliënt wordt gesproken’ 
(hooguit de info uitgewisseld die nodig is); naar netwerkoverleg met de 
cliënt.  

 De training netwerkversterkend werken gaat uit van de minimale 
vereisten zoals in de bouwsteen beschreven. Daarin is veel aandacht 
voor spreken met de cliënt en niet over de cliënt. Vanuit professionele 
verantwoordelijkheid is de werker open naar de cliënt als hij over hem 
of haar wil spreken met een andere collega.  

Per wanneer is de bouwsteen 
gerealiseerd? (meetpunt juni 2018) 

Trainingen worden in 2018 afgerond. Deze hebben een olievlekwerking. 
Het is aan gemeenten en organisaties om dit type training op te nemen in 
het reguliere trainingsaanbod van eigen organisatie.  

Welke ketenpartners zijn bij deze 
bouwsteen betrokken en wat is hun 
rol? 

Eerste lijns ketenpartners breed, ggz, verslavingszorg, politie. 
Hun betrokkenheid is dat ze partners zijn in veiligheidshuizen en 
OGGZ/MASS.  
Voor trainingen is betrokkenheid dat werkers als ook leidinggevende de 
trainingen volgen en het geleerde verder brengen binnen eigen organisatie 
en in hun netwerken. 

Wat zijn bevorderende factoren?  De nieuwe AVG (privacywetgeving) maakt dat hier weer goed over 
wordt nagedacht. 

 De inbreng van ervaringsdeskundigen in trainingen en in 
overlegsituaties houdt werkers scherp op dit onderdeel 

Wat zijn belemmerende factoren?  Handelingsverlegenheid onder professionals ‘zorgen bespreekbaar 
maken’ en ook aan durven geven waarom dat informatie delen nodig 
is. 

 Onwetendheid over mogelijkheden die er toch zijn om informatie te 
delen, ook als is de nieuwe privacywetgeving ‘strenger’. 



projectorganisatie er uit? (is 
er bijvoorbeeld een 
regionaal schakelteam, 
stuurgroep, projectgroep, 
etc.) 

- Welke 
partijen/functionarissen 
nemen zitting in de 
projectorganisatie? In welk 
gremium nemen zij zitting? 

- Hoe vindt besluitvorming 
plaats? 

 Projectgroep: bestaande uit beleidsmedewerkers van de betrokken 

partijen Politie, GGD, GGZ, Instituut Maatschappelijk Welzijn, 
Surplus, RAV, veiligheidshuizen, ervaringsdeskundigen en 
gemeenten. Projectgroep wordt tot 1 juni 2018 geleid door extern 
ingehuurde projectleider. Gemeenten nemen projectleiderschap 
over vanaf deze datum; dit was ook de bedoeling is conform 
projectaanvraag. 
gemeente Breda is formeel verantwoordelijk vanwege 
penvoerderschap voor de projectaanvraag.. 

 Per deelproject een projectteam. 
 
 

Op welke wijze is de samenwerking 
tussen de gemeenten in de regio 
vormgegeven? In hoeverre zijn alle 
gemeenten in de regio betrokken? 

 Veel informatiedeling tussen gemeenten en partners en regelmatig 
overleg tussen wethouders, ambtenaren en leden van de 
stuurgroep. 

Op welke wijze geeft de regio 
invulling aan lokale 
doorzettingskracht? 

Regiekaarten (zie bouwsteen 2) 

Hoe geeft de regio invulling aan leren 
en reflecteren?  

 Binnen het project gericht op het ontwikkelen van regiekaarten was 
veel aandacht voor gezamenlijk leren.  

 Er vinden reflectiebijeenkomsten binnen projecten plaats. 

Is er samenloop met relevante 
(regionale of lokale) ontwikkelingen? 

Regiekaarten richten zich op personen met verward gedrag, maar ook 
op huiselijk geweld en kindermishandeling, multiprobleemgezinnen en 
dakloosheid. Daaroverheen is een universele regiekaart opgesteld die 
alle 18 gemeenten lokaal kunnen verfijnen. 
Ook samenloop met de doordecentralisatie van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. 
En samenloop met aanstaande ontwikkeling rondom crisiszorg (zie 
bouwsteen 4). 

Hoe is borging georganiseerd?  Gesprek over borging van structurele financiering SPOR loopt. In 
overleg met de  financiers (gemeente en zorgverzekeraars) wordt 
na gegaan wordt hoe de SPOR blijvend te implementeren als 
onderdeel van de reguliere zorg. 

 Per deelproject wordt aandacht gevraagd wat naar lokaal beleid 
overgedragen kan worden.  Bijvoorbeeld inkopen van trainingen 
gericht op deskundigheidsbevordering.  

 Projectleiderschap is nu regulier ingebed, overgenomen door de 
drie gemeenten die participeren in de projectgroep. 

 


