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Aanjaagteam verwarde personen

 Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend 
ondersteuningsaanbod voor de mensen die verward 
gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk;

 Bevorderen dat er een sluitende aanpak van 
ondersteuning en zorg wordt geleverd door alle 
gemeenten in de zomer van 2016;

 Inzicht geven in de belemmeringen die de 
verschillende betrokkenen ervaren, die niet op 
lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen worden, 
maar die om aanpassingen in de keten op 
systeemniveau vragen en voor deze belemmeringen 
oplossingen aanreiken.

 Voorzitter, Burgemeester Alphen aan den Rijn
 Mevrouw Mr. Drs. L.W.E. (Liesbeth) Spies

 Politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie
 De heer P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg / De heer H. (Henk) van Dijk

 Voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes
 De heer drs. E.C.J.E. (Sjef) Czyzewski

 Vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief
 De heer L. (Leen) van Leersum

 Senior manager Inkoop Noord-West Nederland Zilveren Kruis
 Mevrouw drs. A.J.M.H. (Anouk) Mateijsen

 Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, OM
 Mevrouw Mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers

 Wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven
 Mevrouw drs. H.T.M. (Lenie) Scholten
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 Huidige stand: hoe hebben gemeenten de triage
georganiseerd, welke samenwerkingen zijn er

 Wat zijn de verschillende deelgroepen

 Wat is de aard en omvang van het probleem

 Welke knelpunten zijn er

 Wat leren de verschillende incidenten

 Wat zijn interessante praktijken

 Wat is de inbreng van ervaringsdeskundigheid

 Hoe is opleiding en scholing geregeld

 Hoe doen andere landen het? 

1. Informatievoorziening

2. Vroegsignalering en preventie

3. Beoordeling en doorgeleiding (triage, toegang 

zorg/onverzekerdenproblematiek)

4. Passende ondersteuning niet acuut:

(eigen regie, ondersteuning, zorg, veiligheid)

5. Passende ondersteuning wel acuut (acute zorg, vervoer)

6. Acceptatie in en toerusting van de samenleving

 Verwarde personen en professionals centraal

 Katalysator en supporter voor de praktijk

 Benutten wat er al is

 Inventariseren

 Aan de slag

 In gesprek blijven
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 Informatie en kennis uitwisselen: bijvoorbeeld vanuit 

welke hoedanigheid komen gemeenten in aanraking 

met verwarde mensen?

 Lokale praktijken delen, samenwerking gemeenten –

GGD – sociale wijkteams met andere betrokken partijen

 Knelpunten ophalen, op juiste niveau adresseren

 Meesignaleren van belangrijke andere trajecten 

waaraan jullie meedoen

 Expertbijeenkomsten en regionale tafels

 Mail: aanjaagteam@vng.nl

 Bel: 070 - 373 83 93

 Zie ook: ledenbrief VNG (10 nov 2015)

 Website: volgt


