COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Intentieverklaring samenwerking project ‘Aanpak personen met verward gedrag’
Te besluiten om
1. De intentieverklaring voor de samenwerking in het project Personen met verward
gedrag van Kwadraad ondertekenen

Inleiding
Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak
personen met verward gedrag te realiseren. Hierbij domeinoverstijgend te werken met als
uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de verwarde persoon.
Er zijn 9 bouwstenen die fungeren als concrete handvatten ter ondersteuning bij de opzet
van een persoonsgerichte aanpak van mensen die verward gedrag vertonen. De
bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een
goedwerkende aanpak.
Deze 9 bouwstenen zijn:
1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving
2. Preventie en levensstructuur
3. Vroegtijdige signalering
4. Melding
5. Beoordeling en risicotaxatie
6. Toeleiding
7. Passend vervoer
8. Passende ondersteuning, zorg en straf
9. Informatievoorziening
Kwadraad dient een subsidievraag in bij ZonMw voor een project dat betrekking heeft op
bouwstenen 1 tot en met 3.
Wat houdt het project concreet in voor Krimpen aan den IJssel?
De subsidie is nodig voor het aantrekken van een kwartiermaker, het aantrekken, scholen en
vergoeden van ervaringsdeskundigen, het trainen van maatjes, het organiseren van
bijeenkomsten en activiteiten, het ontwikkelen van materiaal waarmee de contactgegevens
en de handvatten bekend worden gemaakt en tenslotte het evalueren en borgen.
Dit vindt plaats in de periode juli 2018 tot en met juli 2019:
- Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving
- Preventie en levensstructuur
- Vroegtijdige signalering
Beoogd effect
Met het ondertekenen spreekt de gemeente samen te werken met partners in het project
voor de aanpak van personen met verward gedrag. In het project richten wij ons op het
individu (de verwarring stabiliseren) en op de gemeenschap en het netwerk (het versterken
van de kracht/kennis/kunde van naasten, buren).

Argumenten
1.1 de gemeente Krimpen aan den IJssel dient voor 1 oktober 2018 te komen tot een
sluitende aanpak voor personen.
Door samen te werken met partners en gemeenten in de regio komt de gemeente Krimpen
aan den IJssel integraal aan een sluitende aanpak voor verwarde personen voor 1 oktober
2018
1.2 De gemeente Krimpen aan den IJssel dient voor 1 oktober 2018 binnen elke
bouwsteen een sluitende aanpak te hebben.
Binnen de verschillende bouwstenen wordt de samenwerking gezocht met de verschillende
partners. Voor bouwstenen één tot en met drie is Kwadraad, als maatschappelijk werk
organisatie en logische partner.
1.3 Kwadraad is, als partner in KrimpenWijzer en Krimpen Sociaal Team, bereid om
bouwstenen 1 tot en met 3 in samenwerking met partners op te pakken
Kwadraad draagt op deze wijze bij aan de sluitende aanpak die gemeente voor 1 oktober
2018 moeten realiseren. Zij doen dit samen met de gemeente als partner, maar ook met
Contour de Twern, Parnassia en de politie.
Kanttekeningen
1.1 De gemeente co-financiert in de vorm van personele inzet 10% van het project
Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van de procesregisseur(s) en beleidscapaciteit.
Echter is de inzet van Kwadraad in de vorm van dit project juist een ontlasting van het
interne personeel. De gemeente kan zich hierdoor iets meer richten op de invulling van de
andere 6 bouwstenen om per 1 oktober aanstaande te komen tot aan sluitende aanpak.
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
Op woensdag 6 juni wil Kwadraad de partners laten tekenen, omdat op deze dag de
subsidieaanvraag inclusief intentieverklaring bij ZonMw ingediend moet worden.
Uitvoering
In de periode van juli 2018 tot en met juli 2019 gaat Kwadraad samen met
ervaringsdeskundigen, professionals en personen met verward gedrag aan het werk om
passende interventies en activiteiten te organiseren. Hierdoor worden formeel en informeel
verbonden om vanuit inclusiviteit aan een aanpak te werken. Deze nieuw te ontwikkelen
aanpak wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en aangepast.
Bijlagen
1. Aanvraag Kwadraad bij ZonMw
2. Intentieverklaring
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