
‘Het zal je 
buurman maar 

zijn’

Personen verward / zorgwekkend gedrag



Dagelijkse praktijk

• de jongeman met LVB die door foute ‘vrienden’ drugskoerier wordt, de man van 80 die dreigende taal 
uitslaat en in de politiecel terechtkomt…

• de vrouw die beweert dat ze zichzelf voor de trein gooit, maar het nooit doet, de man die dreigt zijn 
kinderen met geweld weg te halen bij zijn vrouw…

• het vriendelijke oudere echtpaar dat een glasje teveel drinkt en vergeet het gas uit te doen in hun 
appartement… 

• de vrouw in de flat die beestjes ziet en haar meubels dreigt te verbranden…

Vaak en in alle lagen van de bevolking:

Veiligheidsrisico’s bij kwetsbare inwoners. 

→ Soms ernstige incidenten



• 1. Ontwikkel AVE (Aanpak voorkomen escalatie) voor snel escalerende situaties. 

• 2. Bespreek als partners Zorg&Veiligheid niet-pluis gevoelens en faciliteer professionals daarbij. 

• 3. Stel in de samenwerking de gezamenlijke opgave meer centraal dan nu het geval is. 

• 4. Creëer inzicht in invloed, dilemma’s, handelen en afwegingen tussen de partners in Z&V. 

• 5. Experimenteer als partners Z&V met systeemveranderingen en nieuwe oplossingen. 

• 6. Lobby voor systeemwijzigingen in financiering en informatie-uitwisseling. 

• 7. Bespreek de balans tussen veiligheid en vrijheid met de partners en agendeer dit landelijk. 

• 8. Leer van interventies als samenwerkende partners. 

Aanbevelingen NSOB-onderzoek



De kwestie 
verwarde 
personen 

• Veel dynamiek in 2015

• Aanjaagteam verwarde personen

• Signaleren meer verwarde burgers?

• Politie neemt stelling; het is een breder probleem

• Rol bij gemeenten voor sluitende aanpak

• Streettriage

• Meldpunt Zorgwekkend gedrag

• Actieprogramma ‘Grip op onbegrip’ van
ministeries J&V en VWS



Wat is streettriage?

• Een auto met daarin de 
bezetting van een 
politieagent en een sociaal 
psychiatrisch 
verpleegkundige

• First responder meldingen 
verward gedrag

• Snelle triage ter plaatse



Wat levert ‘triage on the spot’ op?

• Een snelle respons

• Een snellere doorlooptijd 

• Veiligheid voor hulpverleners vanwege de gezamenlijke (2 
professionals) beoordeling van de persoon met verward gedrag 

• Het opheffen van het vervoersprobleem 

• Minder personen met verward gedrag in politiecel

• Een verbinding realiseren met sluitende aanpak onder regie van 
gemeenten

• Inzicht in elkaars processen en werkwijzen en hierdoor leren van 
elkaar door kennis te delen



1 op de 4 van de volwassenen Nederlanders heeft het afgelopen jaar

een psychische aandoening gehad.

- 3,3 miljoen mensen, voor een stad als Almelo van 73.000 inwoners zouden 
dan 15.000 mensen een psychische aandoening hebben!

- Angststoornis, depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en 
drugs

- Afgelopen 12 jaar sterk gestegen

Psychisch kwetsbaar



Meldpunt Zorgwekkend gedrag Twente 

• Operationeel vanaf 1 januari 2020 voor de 14 Twentse gemeenten.

• 7 HBO verpleegkundigen in parttime dienstverband

• Verkennend onderzoek voor college B&W ihkv de wet verplichte GGZ
• Burgemeesters voor de crisismaatregel

• Meldpunt zorgwekkend gedrag voor het verkennend onderzoek zorgmachtiging

• Maar ook meldpunt niet acuut

• Zeer korte lijnen met onze netwerkpartners

2020 183 meldingen - 42 aanvragen naar Openbaar Ministerie - 22,9 %

2021 285 meldingen - 9 aanvragen naar Openbaar Ministerie - 3,2 %

2022 426 meldingen - 19 aanvragen naar Openbaar Ministerie - 4,5 %



Partners Z&V Almelo

17-3-2023 9 kijk



Gemeente, politie, GGZ-instelling, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders 
en onze inwoners worden steeds vaker geconfronteerd door inwoners die de 
grip op hun leven verliezen. Deze inwoners vormen een veiligheidsrisico voor 
zichzelf, hun omgeving en de openbare orde. 

Dat willen we doorbreken.

Programma Zorg & Veiligheid



• Outreachend

• Gaat op niet acute meldingen Meldpunt af

• Onderzoekt behoefte aan ondersteuning

• Verwijst door

• Landelijk ondersteund door Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid

Wijk GGD’er



Stip op de horizon

Onze inwoners leven in een veilige samenleving 

en 

zijn daarin weerbaar en veerkrachtig!

… waarin onze jeugd veilig kan opgroeien,

…waarin zorgprofessionals en partijen samenwerken aan passende 
zorg, voor iedereen die dat nodig heeft



We kunnen niet alles voorkomen en oplossen, 

maar samen maken we het verschil!

Vragen en reacties?

Ons motto: 
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