
 

 

Verslag stuurgroep Aanpak Verwarde personen 
 
Datum:  Woensdag 10 juni 2015 
Tijd:  11:30 – 13:00 uur 
Locatie:  Gemeentehuis Waddinxveen, Raadhuisplein 1  (Trouwzaal) 
 
Aanwezig:   De heer H.P.L. Cremers (voorzitter)  gemeente Waddinxveen 
    Mevrouw L. Werger    gemeente Gouda 
    Mevrouw K. Krukkert    politie eenheid Den Haag 
    Mevrouw. M.A. van der Laan   parket Den Haag 
    De heer J. Bernsen    GHOR-GGD Hollands Midden 
    De heer K. Westendorp (ipv de heer E. Barkhof) GGZ Rivierduinen 
   Mevrouw M.C.M. Schuurman (secretaris) gemeente Waddinxveen  
 
  Namens de werkgroep: 
  Mevrouw P. van Ommen   GHOR-GGD Hollands Midden 
  De heer R. van Es    politie eenheid Den Haag 
  Mevrouw M.C.M. Schuurman   gemeente Waddinxveen 
 

Afwezig:  Mevrouw C. Breuer  gemeente Teylingen 
  De heer E. Barkhof  GGZ Rivierduinen  
 
Opening (mededelingen, voorstellen) 
Na de voorstelronde wordt voor het draagvlak in het district Leiden-Bollenstreek voorgesteld een 
wethouder Zorg vanuit dat district toe te voegen aan de stuurgroep. (Actie: Jennifer Schuurman)  
 
Dhr. Bernsen geeft aan dat op 10 december een werkconferentie op dit thema wordt gehouden. De 
werkconferentie is een mooie gelegenheid om vanuit onze aanpak een workshop te verzorgen. (Actie: 
Jennifer Schuurman) 
 
Presentatie probleemanalyse door leden werkgroep 
Tijdens de presentatie worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.  
Dhr. Bernsen vraagt om in de uitwerking van de plannen de verschillende categorieën van de 
doelgroep duidelijk toe te lichten.  
 
Dhr. Cremers reageert op het begrip ‘zorgverstotenen’ en benadrukt dat die problematiek in kleinere 
gemeenten niet moet worden onderschat. 
 
Mevr. Werger voegt bij maatschappelijke ontwikkelingen toe dat er reeds een kwetsbare groep is die 
door een meer complexere samenleving nu zichtbaar gaat worden. Als we in de preventie meer doen 
kunnen we voorkomen dat deze mensen tot één van de drie onderscheiden categorieën van de 
doelgroep gaan behoren. Daarnaast ontstaat er een grotere groep ouderen met dementie.  
 
Mevr. Schuurman reageert op het punt van Mevr. Werger en geeft aan dat preventie buiten de scope 
van dit project valt, maar dat de werkgroep absoluut met aanbevelingen zal komen voor preventie.  
 
Dhr. Cremers merkt op dat het onderscheid van doelgroepcategorieën niet als zodanig terug te zien is 
in de cijfers en verzoekt dit inzichtelijk te maken. (Actie: Ruud van Es) 
 
Dhr. Bernsen voegt hieraan toe dat daarmee ook inzichtelijk wordt of het onderscheid in deze 
categorieën voldoende werkbaar is.  
 



 

 

Opmerking: Ten tijde van de presentatie waren de cijfers over het aantal unieke gevallen nog in 
onderzoek. Inmiddels is bekend dat ongeveer 70-75% van de gevallen unieke gevallen betreft. Dit zal 
in de rapportage worden meegenomen. (actie: politie)  
 
Dhr. Cremers vraagt wat het probleem is als er bijvoorbeeld vanuit Leiden een cliënt naar de OVP 
(Opvang verwarde personen) in Den Haag wordt gebracht. Dhr. Van Es geeft aan dat het groeimodel 
van de OVP maakt dat de omliggende gemeenten (nog) niet zijn meegenomen.  
 
Mevr. Krukkert geeft aan dat de behoefte van politie is om te kunnen toeleiden naar zorg. De route is 
onvoldoende beschreven. Het maakt de politie in principe niet uit waar de cliënt naar toe moet worden 
gebracht.  
 
Mevr. Werger constateert dat de basis van het ontbreken van contra-indicatie een belangrijk kader 
vormt voor verdere uitwerking van dit project.  
 
Dhr. Bernsen vindt het verstandig te realiseren dat verwarde personen altijd een zorg van de politie 
zal blijven. Dhr. Cremers zou het wel een mooi neveneffect vinden als het aantal meldingen voor de 
politie zal verminderen. Mevr. Krukkert onderschrijft beide opmerkingen. 
 
Dhr. Bernsen vraagt alvast na te denken over de besluitvorming. Dhr. Cremers is het hier mee eens. 
Er ligt een belangrijke rol voor de stuurgroep om naast begeleiding van de werkgroep ook draagvlak te 
creëren bij onze collega’s.  
 
Dhr. Westendorp vraagt hoe mevrouw Van der Laan de rol van het openbaar ministerie ziet. Mevr. 
Van der Laan geeft aan dat het in Den Haag prettig werkt dat de OVP en ZSM dicht bij elkaar zitten. 
Dat betekent niet dat dit op dezelfde wijze in andere gemeenten moet worden georganiseerd. Het 
openbaar ministerie zal niet in de werkgroep plaats nemen, maar mevr. Van der Laan is zelf 
beschikbaar om tussentijds mogelijke oplossingen te bespreken en zaken voor de stuurgroep vooraf 
af te stemmen.  
 
Gelegenheid tot stellen van vragen en oordeelsvormi ng 
Dit is tijdens de presentatie aan bod gekomen. 
 
Vervolgafspraken en rondvraag 
De volgende stuurgroep komt eind oktober bijeen. De datum wordt met datumprikker geprikt. (Actie 
Jennifer Schuurman). Er zullen dan verschillende scenario’s voor de aanpak van verwarde personen 
worden gepresenteerd. Dhr. Cremers merkt op dat het tijdspad mogelijk tot knelpunten leidt. Mevr. 
Schuurman geeft aan dat knelpunten in het tijdspad tijdig zullen worden gesignaleerd.  
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.  
 
Sluiting 
 
Actielijst 
Nr Omschrijving  Actiehouder  Status  
1 10-06-15 Wethouder Zorg uit district Leiden-Bollenstreek 

toevoegen aan stuurgroep 
Jennifer Schuurman In behandeling 

2 10-06-15 Een workshop verzorgen op de werkconferentie 
van 10 december 

Jennifer Schuurman Nog niet gestart 

3 10-06-15 Categorieën van de doelgroep zichtbaar maken 
in de cijfermatige presentatie 

Ruud van Es In behandeling 

4 10-06-15 Het aantal unieke gevallen zichtbaar maken in 
de probleemanalyse 

Politie Gereed 

5 10-05-15 Nieuwe vergadering stuurgroep in oktober 
plannen 

Jennifer Schuurman In behandeling 

 


