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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Per brief van 23 maart 2016 hebben wij u geinformeerd over de opdracht van de minister 
voor gemeenten om te komen tot een ketenaanpak voor de problematiek en de aanpak 
voor Groningen. Hierbij informeren wij u over de aanpak. 

Het landelijke aanjaagteam Personen met verward gedrag heeft inmiddels met de tweede 
rapportage verwarde personen de werkzaamheden beeindigd. Het aanjaagteam heeft bij 
het opheffen van het team geconstateerd dat het geen haalbare kaart is gebleken op korte 
termijn een sluitende aanpak opgeleverd te krijgen door gemeenten, gelet op de 
complexiteit en omvang van de problematiek. Minister Schippers schakelt de komende 2 
jaar een 'schakelteam' in om gemeenten en ketenpartners te ondersteunen bij de 
problematiek. 
In Groningen worden mogelijkheden gezien om de huidige werkwijze duidelijk te 
verbeteren. 

Aanpak 
Een werkgroep onder regie van de gemeente Groningen werkt samen met ketenpartners 
aan voorstellen met als doel te komen tot verbeteringen in de aanpak provincie breed (van 
preventie tot nazorg). Daamaast hebben partners in de acute psychiatric zich 
georganiseerd in een werkgroep Keten acute psychiatric, onder regie van Lentis, om te 
komen tot een duurzame inrichting van een geschikte eerste opvang en beoordeling van 
de acute patient met (verdenking van) psychiatrische problematiek. Beide werkgroepen 
werken nauw samen. 

Om de aanpak overzichtelijk en behapbaar te houden richt deze aanpak zich op thema's 
(cruciale momenten in de keten), waarvan is geoordeeld dat daar echt winst te behalen is. 



Bladzijde 2 van 3 

Die thema's zijn: 

1 preventie: oppakken zorgtaak en signaleren problemen; 

2 meldpunt: gekeken wordt welke meldpunten er zijn en welke toerusting daarvan nodig 
is om de zorg beter te kunnen oppakken; 

3 communicatie door de keten been: delen van informatie van signalen om het oppakken 
te vergemakkelijken en om te zorgen voor het verbinden van de schakels in de keten 
(samenbrengen van veiligheid en zorg); 

4 opvanglocatie voor acute situaties: er wordt een businesscase uitgewerkt; 

5 betere aansluiting op de zorg. De gemeentelijke Wij-teams spelen een grote rol als het 
gaat om verlenen van de juiste zorg voor verwarde personen. Er wordt ingezet op de 
verbeteringen die mogelijk zijn om de Wij-teams beter in staat te stellen om deze taak op 
te kunnen pakken. 

Concreet lopen binnen deze thema's o.a. de volgende zaken: 
-er draaien pilots voor het delen van informatie tussen ketenpartners; 
-er gaat een pilot draaien voor een casustafel voor complexe situaties, waarbij binnen de 
bestaande kaders tevergeefs alles is geprobeerd om tot een opiossing te komen; 
-er worden voorstellen uitgewerkt om de zorg meer aan de voorkant te krijgen bij acute 
situaties; 
-de mogelijkheid voor een opvangmogelijkheid/crisisbeoordelingskamer voor de acute 
situaties voor personen die niet in een politiecel thuishoren, maar die op dat moment ook 
niet terecht kunnen in bijv. een ziekenhuis of de dokterspost, wordt onderzocht; 
-de diverse opvanglocaties voor personen die tijdelijk een andere plek moeten hebben om 
tot rust te komen of om de juiste zorg en begeleiding te krijgen worden in beeld gebracht 
en de knelpunten m.b.t. beschikbaarheid. 

In de aanpak wordt aangesloten bij de bouwstenen die door het landelijke aanjaagteam 
zijn opgeleverd. Duidelijk is, gelet op de complexiteit van de problematiek, dat niet voor 
alle situaties in de praktijk een passende opiossing kan worden geboden. Als een persoon 
structured alle zorg afslaat is dat simpelweg niet mogelijk. Wel zijn er verbeteringen 
mogelijk, vooral als het gaat om verbindingen in de keten. Gekeken wordt naar de meest 
pragmatische en werkbare opiossingen voor de totale keten. Daarbij zoeken we zoveel 
mogelijk aansluiting bij bestaande structuren. De huidige processen en betrokken 
organisaties zijn in beeld gebracht en welke verbindingen er zouden moeten zijn om te 
komen tot een ketenaanpak van het onderwerp verwarde personen in de breedte. Naast het 
betrekken van voomoemde ketenpartners, zal er een afstemming komen met andere 
betrokkenen, zoals woningbouwcorporaties. Voor het oplossen van de knelpunten zijn we 
voor een deel afhankelijk van het Rijk, maar ook van andere organisaties. 

Het Rijk stelt vanaf 2017 structured 30 miljoen euro ter beschikking voor de aanpak 
verwarde personen. Het toegekende budget wordt onder meer ingezet voor financiering 
van de regeling voor onverzekerden. Verder worden gelden beschikbaar gesteld voor het 
opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land. 
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Kaders voor de verdeling daarvan en de voorwaarden worden naar verwachting in het 
laatste kwartaal van 2016 bekend gemaakt. Voor Groningen zal een onderbouwde claim 
worden gedaan voor gelden voor de uitvoering van de voorstellen en pilots om te komen 
tot verbeteringen in de aanpak. 

Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg van de aanpak. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


