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Geachte heer, mevrouw, 

"Vijf dagen na mijn bevalling raakte ik acuut psychotisch. Ik was 39, HBO-opgeleid en had een goede baan. Toch overkwam het mij 

gewoon. Ik voelde me heel angstig, wantrouwde iedereen, ook mijn man en voelde me hierdoor zo eenzaam. Het hele gevoel van 

veiligheid is weg." Karin, 47 jaar 

Karin kreeg geheel onverwachts te maken met verwardheid. Dit kan iedereen overkomen. De laatste jaren neemt het aantal 
incidenten met personen met verward gedrag toe. Reden voor ministeries van VWS, VenJ en de VNG om in september 2015 het 
aanjaagteam Verwarde Personen in te stellen. 

Het afgelopen jaar heeft het aanjaagteam onder voorzitterschap van burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn de rol 
van aanjager en katalysator mogen vervullen in het vraagstuk van mensen met verward gedrag. We zijn onder de indruk van het werk 
dat door gemeenten en ketenpartners verzet wordt en realiseren ons dat de weg naar een sluitende aanpak een lange adem vergt. 
Er ligt een fundament voor een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak voor en met mensen met verward gedrag 
(zie www.aanjaagteam.nl). Maar het werk is nog niet af. Een nieuwe fase is nodig, een slag naar verdere realisatie. 

Schakelteam Personen met Verward Gedrag 
Het Kabinet heeft aan deze oproep gehoor gegeven door onder andere als opvolger van het aanjaagteam een schakelteam in 
te stellen onder leiding van Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht. Het hoofddoel van dit nieuwe team is de implementatie 
van de aangereikte bouwstenen te ondersteunen en te faciliteren. Met als inzet dat in oktober 2018 alle gemeenten en regio's 
beschikken over een goed werkende sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. Op dit moment 
heeft Onno Hoes het team bijna rond. Meer informatie over het schakelteam en hun aanpak ontvangt u in december en kunt u 
lezen op www.schakelteam.nl. 

Daarnaast heeft het Kabinet extra gelden beschikbaar gesteld voor het vraagstuk van mensen met verward gedrag. Het gaat om 
structureel 30 miljoen euro per jaar. Een deel daarvan gaat naar het actieprogramma 'Lokale initiatieven mensen met verward 
gedrag'. De eerste subsidieoproepen zijn inmiddels uitgebracht. Hierover worden diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd 
(www.zonmw.nl). 

VNG Ledenbrief 
Binnenkort ontvangt u een ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de aanpak voor personen met verward gedrag. In 
die brief gaat VNG nader in op de overgang van aanjaagteam naar schakelteam en de opdrachten van beide teams. Ook geeft VNG in de 
brief toelichting op de rol van gemeenten en de VNG in dit dossier. 



Bestuurlijke afspraken 
Er wordt op veel plaatsen hard gewerkt aan een betere aanpak voor personen met verward gedrag. Bijvoorbeeld aan het gezamenlijk 
gebruik van een crisiskaart, preventie en vroegsignalering, alternatieve vormen van vervoer en zijn er verschillende opvanglocaties 
waar snelle beoordeling en eventueel doorverwijzing plaatsvindt. Het schakelteam leert mee met een aantal 'verdiepingsregio's'. Met 
als inzet de ervaringen breed te delen met de rest van het land. 

Het Kabinet en de VNG roepen gemeenten op voor het eind van dit jaar bestuurlijke afspraken te maken over de implementatie van 
een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, zie bijlage. 

Ondersteuning 
In december presenteert het schakelteam haar schakelprogramma. In dit programma geeft het schakelteam aan hoe ze haar 
opdracht gaat uitvoeren. 
We vernemen graag welke ondersteuning u nodig heeft bij het realiseren van uw opgave om 1 oktober 2018 te beschikken over een 
goed werkende sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag en voor het maken van bestuurlijke 
afspraken eind dit jaar. U kunt contact opnemen met het schakelteam via info@schakelteam.nl. 

Ook nodigen wij u uit voorbeelden waarop u trots bent in de aanpak van personen met verward gedrag of in het maken van 
bestuurlijke afspraken, te delen. Deze ontsluiten we via bijvoorbeeld de website, zodat anderen daarvan kunnen leren. U kunt hier zelf 
ook praktijkvoorbeelden uit heel Nederland vinden ter inspiratie voor uw aanpak. Kijk op www.schakelteam.nl onder de kop 
'bouwstenen en de praktijk'. 

Samen doorpakken! 
Wij, oud-voorzitter van het aanjaagteam en voorzitter van het schakelteam, doen een oproep aan alle betrokkenen - mensen met 
verward gedrag en hun omgeving, professionals, beleidsmedewerkers én bestuurders van lokale én landelijke (overheids) 
organisaties - om samen verder door te pakken. 

Met vriendelijke groeten, 

Liesbeth Spies Onno Hoes 
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Oud-voorzitter aanjaagteam Verwarde Personen en Voorzitter schakelteam Personen met Verward Gedrag 

burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn 

Contact 
Schakelteam Personen met Verward Gedrag 
Postbus 30435. 2500 GK Den Haag 
070 373 83 93. info@schakelteam.nl 
schakelteam.nl 


