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1. Publiekssamenvatting
Dit projectplan heeft betrekking op de gemeente Krimpen aan den IJssel en heeft als doel het maken
van een aanpak om de eerste drie bouwstenen van de Regionale aanpak voor personen verward
gedrag in praktijk te brengen. Nieuw voor de gemeente Krimpen aan den Ijssel is het werken met
ervaringsdeskundigen.
De gemeente Krimpen aan den IJssel kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van haar inwoners.
De gemeente zoekt samen met inwoners en haar partners naar passende zorg voor de inwoners die
dit nodig hebben. Binnen Krimpen aan den IJssel wordt door alle partners enthousiast en zorgvuldig
gewerkt aan het borgen van de bestaande zorg en het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en
ondersteuning.
Onder de aansturing, verantwoordelijkheid en regie van de gemeente zijn de KrimpenWijzer en het
Krimpens Sociaal Team werkzaam. Sommige vormen van dienstverlening, zoals crisisopvang,
maatschappelijke opvang, begeleid wonen voor jongeren en inzet van GGZ worden met de
buurgemeenten geregeld. De samenwerking met de wijkagenten huisartsen is positief.
In de KrimpenWijzer zijn de volgende organisaties en disciplines werkzaam: WMO consulenten, MEE
cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers Kwadraad, Centrum voor Jeugd en Gezin,
welzijnsorganisatie Contour de Twern, wijkverpleegkundige S1 , jongerenwerk STJJMH,
schoolmaatschappelijk werk Flexus Jeugdplein.
In het Krimpens Sociaal Team zijn de volgende organisaties en disciplines werkzaam:
jeugdprofessionals en gezinscoaches vanuit Flexus Jeugdplein, Trivium Lindenhof en Stek Jeugdhulp,
jeugd en gezinscoaches vanuit Begrip Coaching, jeugd en gezinscoach vanuit Modus Justus,
wijkverpleegkundige S1 , maatschappelijk werk vanuit Kwadraad, jeugd- en gezinscoaches vanuit
MEE en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige vanuit Parnassia.
Het onderhavige project is gericht op de eerste drie bouwstenen:
- Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving
- Preventie en levensstructuur
- Vroegtijdige signalering
We willen een tweeledige aanpak op iedere bouwsteen: verward gedrag stabiel maken (individueel)
en het netwerk versterken (omgeving).
Doelen m.b.t. het individu:
- Het aantrekken van personen die in het verleden en heden te maken hebben (gehad) met
verward gedrag (ervaringsdeskundigen) zodat alles wat bedacht wordt, ook getoetst wordt
aan ervaring.
- Contact maken met de personen met verward gedrag; outreachende werkwijze, hulp
inschakelen waar nodig.

-

Contact maken met de naasten om een goed beeld te krijgen en het contact tussen de
persoon en zijn/haar naasten te herstellen of te versterken.
Een maatje (vrijwilliger) koppelen aan de persoon met verward gedrag, hiervoor moeten
maatjes worden geschoold.
Spreekuur maatschappelijk werk bekend en toegankelijk maken voor personen met verward
gedrag en hun naasten.

Doelen m.b.t. de omgeving:
- Het aantrekken van personen die in het verleden en heden te maken hebben (gehad) met
verward gedrag (ervaringsdeskundigen) zodat alles wat bedacht wordt, ook getoetst wordt
aan ervaring.
- Contact leggen met de directe omgeving.
- De directe omgeving handvatten aanbieden voor het omgaan met verward gedrag en de
zorgen te kunnen delen.
- Kwartiermaker aantrekken die zich gaat richten op de hier beschreven activiteiten en het
duurzaam structureren van de aanpak van verward gedrag in de regio.
- Activiteiten toegankelijk maken voor personen met verward gedrag
- Met Buurtbemiddeling inzetten op de-escaleren
- Bekendheid met elkaar en empathie in de buurt creëren en bereidheid om op te vangen en/of
te signaleren
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. We willen onze resultaten in 1 jaar behalen.
2. Contextbeschrijving en probleemstelling
Het landelijk aanjaagteam personen met verward gedrag gaat uit van de volgende doelgroep: mensen
die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of
anderen schade berokkenen. Het gaat om mensen met vaak verschillende
aandoeningen/beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
Onder deze definitie vallen ook inwoners waar de gemeente vanuit verschillende beleidsterreinen al
samen met haar ketenpartners aandacht voor heeft (bijvoorbeeld door middel van de toegang).
Krimpen aan den IJssel legt daarom in de aanpak personen met verward gedrag nadrukkelijk de focus
op een “smallere” doelgroep, namelijk op: een ieder die vanwege zijn of haar al dan niet tijdelijk
verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij of zij zichzelf of iemand anders in gevaar
brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid, dan wel een aannemelijk
risico loopt dit gedrag in de “nabije” toekomst te gaan vertonen.
Krimpen aan den IJssel ligt in de landelijke Krimpenerwaard en maakt deel uit van de stadsregio
Rotterdam. Er wonen ruim 29.000 mensen. De KrimpenWijzer is het eerste aanspreekpunt voor
inwoners met een vraag in het sociaal domein. Als de vragen complex zijn komen inwoners terecht bij
het Krimpens Sociaal Team. Vanuit dit multidisciplinaire team wordt hulp geboden of doorverwezen
naar maatwerkvoorzieningen.
In 2016 heeft bureau Beke onderzoek gedaan naar de stijging van de meldingen van ‘verwarde
personen’ in de regio Rotterdam. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de veiligheidsalliantie
Regio Rotterdam. Krimpen aan den IJssel liet een stijging van 39,5% (van 43 naar 60) in het aantal
meldingen tussen 2013 en 2014 zien. Oorzaken die het rapport benoemt zijn onder andere
extramuralisering, het wegvallen van de lage ZZP en de veranderende opvatting in de samenleving
over participatie en zelfredzaamheid. Er is in de praktijk vaak sprake van “een wankel evenwicht”
tussen draaglast en draagkracht in de netwerken met het risico op verward gedrag, vereenzaming,
terugval, vervuiling, schulden, overlast, etc. Deze problemen worden door de gemeente en partners
onderkend. Vanuit verschillende hoeken wordt dan ook gepleit voor meer- en beter georganiseerde
ondersteuning, toezicht en vroegsignalering.

Dat vraagt om een werkend netwerk waarin de verschillende betrokkenen (formele en informele
organisaties, wijkbewoners) elkaar kennen en gemakkelijk kunnen bereiken.
Binnen Krimpen aan den IJssel is er een groeiende aandacht voor het onderwerp personen met
verward gedrag. De gemeente streeft zoveel mogelijk naar een inclusieve samenleving, d.w.z. dat
iedere burger zoveel mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving tot zijn recht komt. Hierbij komt het
van twee kanten: de inwoner heeft de wens om in de samenleving mee te doen en de samenleving
ondersteunt waar nodig. We zien dat personen met verward gedrag zelf klem zitten in de situatie, en
geen uitweg zien. Door het opbouwen van een vertrouwensband willen we de personen met verward
gedrag een kans geven om aan de verwarring te ontsnappen.
De gemeente werkt met haar partners aan het opstellen van een plan van aanpak voor alle negen
bouwstenen. Kwadraad wil met het inzetten van een kwartiermaker en ervaringsdeskundigheid aan de
slag met de eerste drie bouwstenen. Deze inzet dient als input voor het fine tunen van het plan van
aanpak van de gemeente. Daarmee maakt deze aanvraag deel uit van de aanpak van de gemeente
Krimpen aan de IJssel. Zij co financieren ruim 10%.

3. Doelstelling
Het vraagstuk van personen met verward gedrag vraagt om een gedeeld perspectief van alle
betrokken partners. Vanaf het moment van toekenning van de subsidie gaan we op zoek naar
ervaringsdeskundigen die de belangrijke taak krijgen om op alle gebieden input te gaan geven vanuit
de persoonlijke ervaring. We zien de ervaringsdeskundige in diverse rollen. Als bruggenbouwer
tussen cliënten en hulpverlener, als bondgenoot van personen met verward gedrag door het
herkennen, erkennen en bespreekbaar maken van wat moeilijk te verwoorden is. Daarnaast heeft de
ervaringsdeskundige toegevoegde waarde als veranderaar en luis in de pels om een spiegel voor te
houden en nieuwe opvattingen en verbeteringen te bewerkstelligen. Als rolmodel laat hij of zij zien wat
mogelijkheden zijn voor een persoon met verward gedrag. Het werven en opleiden van een
ervaringsdeskundige is een kernonderdeel van onze aanvraag.
We kiezen niet voor een aanpak vanaf de schrijftafel, maar voor een aanpak vanuit doorleving. Deze
doorleving wordt het gedeelde perspectief. Dat is nodig om over de grenzen van de eigen organisatie
heen te kijken. Dit perspectief kent vier hoofdelementen:
 Integrale persoonsgerichte aanpak.
De aanpak sluit aan bij de behoefte van de persoon met verward gedrag. Het netwerk van naasten is
zoveel mogelijk betrokken. De ervaringsdeskundige heeft de rol als bruggenbouwer, bondgenoot van
de personen met verward gedrag en is kritisch op de aanpak.
 Van systeemwereld naar leefwereld.
Er zijn twee werelden; de leefwereld en de systeemwereld. De leefwereld is de werkelijke wereld zoals
we die ervaren, de zorg die we verlenen, de mensen die we ontmoeten, etcetera. De systeemwereld
is de wereld die deze activiteiten in de leefwereld moet ondersteunen: een deugdelijke bureaucratie,
regels, targets, enzovoorts. De ervaring leert dat deze systeemwereld, die slechts dienstbaar zou
moeten zijn aan de leefwereld onbedoeld de overhand krijgt. Daarom richten wij ons nog meer op
denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag én de samenleving. Met
deze bril gaan we alle activiteiten die op verward gedrag gericht zijn onder de loep nemen. Voor de
ervaringsdeskundige betekent dat het spiegelen en meeveranderen van opvattingen.
 Heldere regie en eigenaarschap.
Waar mogelijk heeft de persoon met verward gedrag regie op de eigen aanpak. Onder regie van de
gemeente werken partners samen en nemen verantwoordelijkheid. Dit zal per persoon verschillend
zijn. De ervaringsdeskundige als bondgenoot en luis in de pels zorgt ervoor dat de term ‘eigen regie
of verantwoordelijkheid’ betekenis heeft en waar nodig ( tijdelijke) begrenzing kent.
 Preventie en vroegsignalering centraal.
Mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk ondersteunen op alle levensgebieden. Signalen van
verwardheid zo snel mogelijk herkennen en oppakken. We willen op dit gebied veel leren van
ervaringsdeskundigheid. We moeten altijd bereid zijn toe te geven dat we veel signalen over het hoofd
zien en verward gedrag veel eerder zouden kunnen herkennen.
Deze gedeelde perceptie die leidt tot een werkende aanpak is het voornaamste doel. Concreet vallen
hier de volgende subdoelen onder:
- Werving en selectie van een kwartiermaker
- Werving en selectie en scholing van twee ervaringsdeskundigen
- Contact leggen met 10 personen met verward gedrag
- Werving en selectie en scholing van 5 maatjes voor personen met verward gedrag
- Inwoners van de gemeente Krimpen krijgen informatie over dit project en de problematiek
(inclusie)
- Het spreekuur van het maatschappelijk werk is laagdrempelig en nuttig voor personen met
verward gedrag (inclusie)
- Activiteiten die in buurten worden gehouden, zijn toegankelijk en laagdrempelig voor personen
met verward gedrag (inclusie)

-

Brede vaardigheidsslag in het omgaan met verward gedrag voor zowel inwoners als
professionals
Evaluatie, borgingsplan en tussentijdse aanpassing

4. Samenwerkingspartners
Het maatschappelijk werk van Kwadraad is onderdeel van twee samenwerkingsverbanden in de
Gemeenten Krimpen aan den IJssel.
De KrimpenWijzer is als centrale voorpost ingericht met de WMO consulenten, MEE consulenten, S1
wijkverpleegkundige, CJG medewerker, ContourdeTwern en het maatschappelijk werk. Naast deze
samenwerkingspartners zijn er ook diverse partners die ook werken vanuit samenwerkingsverbanden
zoals het jongerenwerk, school maatschappelijk werk en partners binnen sport en cultuur.
Als een casus complexer wordt, dan gaat er een casus over naar de casusregisseurs van het
Krimpens Sociaal Team. Dat zijn professionals vanuit Enver (Flexus Jeugdplein, Trivium Lindenhof en
Stek Jeugdhulp), Lucertis (Parnassia), Begrip coaching, Modus Justus, S1 Verpleegkundige,
maatschappelijk werk en MEE consulenten. Binnen het Krimpens Sociaal Team zijn diverse
basisteams opgericht: twee jeugdteams, team huiselijk geweld team en het team complexe
volwassenen zorg. De aanpak personen met verward gedrag hoort binnen zowel de KrimpenWijzer
thuis als in het basisteam complexe volwassenen zorg.
Het maatschappelijk werk heeft ook een samenwerking met de huisartsen en de wijkagenten. Deze
samenwerking is noodzakelijk voor de aanpak voor personen met verward gedrag. Met de
huisartspraktijken vindt wekelijks casusoverleg plaats en met de wijkagenten wanneer nodig.
Nieuwe samenwerking wordt tot stand gebracht met buurtbemiddeling en de samenwerking met de
wijkagenten en Parnassia zal intensiever worden.
De intentieverklaring wordt ondertekend door de gemeente als verantwoordelijke voor het Krimpens
Sociaal Team en de KrimpenWijzer. Op deze manier is het gehele veld aangesloten. Na werving van
de ervaringsdeskundigen vragen we hen mede de intentieverklaring te ondertekenen.
5. Plan van aanpak
Doel
Resultaat

Aanpak

Start
Doel
Resultaat

Aanpak

Start

Werving en selectie van een kwartiermaker
Er is een kwartiermaker gevonden die de volgende competenties beheerst:
outreachend contact leggen met personen met verward gedrag, contact leggen met
de omgeving, afstemmen met zorgverleners en welzijnswerkers, groepsdynamische
processen in de wijk signaleren en beïnvloeden, activiteiten en voorzieningen
overtuigen om aanpassingen te doen.
Vacaturetekst opstellen, werving starten, sollicitatiegesprekken voeren, keuze maken.
Als het aantrekken van ervaringsdeskundigen spoedig verloopt, kunnen zij ook
betrokken worden in de sollicitatieprocedure.
1 juli 2018
Werving en selectie van twee ervaringsdeskundigen
Er zijn twee ervaringsdeskundigen gevonden die de aanpak van verward gedrag
toetsen aan hun eigen ervaringen in het verleden. Ook zijn er twee van de 10
personen met verward gedrag gekozen die input leveren aan de aanpak.
De maatschappelijk werkers benaderen uit hun caseload van de voorgaande jaren
een aantal cliënten met de vraag of zij input willen leveren vanuit hun eigen
ervaringen. Deze input gaat in eerste instantie over het plan van aanpak. De
taakomschrijving is dynamisch; zo kan het dat ervaringsdeskundigen ook ingezet
gaan worden in het leggen van contact. Gaandeweg zal blijken of hier behoefte voor
is en wat er nodig is om dit succesvol te maken.
1 juli 2018

Doel
Resultaat
Aanpak

Start

Doel
Resultaat

Aanpak

Start

Doel
Resultaat

Aanpak

Start

Doel
Resultaat

Aanpak

Wanneer

Contact met personen met verward gedrag
We hebben contact gelegd met 10 personen met verward gedrag, zij zoeken ook
contact met ons en er is sprake van laagdrempelig contact.
Personalia verzamelen bij de wijkagenten, buurtbemiddeling en in de
teamoverleggen. Outreachend contact maken d.m.v. langsgaan, bellen, whatsappen,
social media.
1 juli 2018

Maatjes voor personen met verward gedrag
Er zijn (nieuwe of uit het bestaande bestand) 5 maatjes geselecteerd die zich willen
richten op activiteiten met personen met verward gedrag. Deze vrijwilligers worden
geschoold.
In het vrijwilligersbestand van Contour De Twern wordt gezocht naar vrijwilligers die
gemotiveerd zijn om maatje te worden van een persoon met verward gedrag. Indien
nodig, wordt ingezet op werving van vrijwilligers met die motivatie. Er wordt scholing
ingekocht voor deze vrijwilligers: omgaan met agressie en herkennen van
psychiatrische problematiek. Er worden contactmomenten geregeld waarin deze
vrijwilligers met elkaar en met de kwartiermaker ervaringen uitwisselen.
Medio augustus 2018

Inwoners van de gemeente Krimpen krijgen informatie over dit project en de
problematiek (inclusie)
De buurt is op de hoogte gebracht van dit project. De buurtbewoners weten waar hoe
ze signalen vroegtijdig kunnen herkennen, waar ze terecht kunnen om handvatten te
krijgen en kunnen zelf de kwartiermaker bereiken.
We maken flyers met de uitleg van het project, contactgegevens en de aankondiging
van de informatieavond. We maken een informatieblad en organiseren een
informatieavond waarbij zorgverleners (o.a. maatschappelijk werk, buurtbemiddeling,
Parnassia, De Zellingen, Contour de Twern) een wijkagent en een
ervaringsdeskundige aanwezig zijn. De kwartiermaker maakt op deze avond contact
met buurtbewoners en zorgt dat buurtbewoners hem/haar laagdrempelig kunnen
bereiken.
1 september 2018

Spreekuur maatschappelijk werk toegankelijk en nuttig
Het spreekuur van het maatschappelijk werk is toegankelijk voor personen met
verward gedrag en voor betrokkenen, buurtbewoners en alle anderen die ermee te
maken hebben. De maatschappelijk werkers zijn inhoudelijk bijgeschoold op het
onderwerp. Eventuele drempels die er zijn voor personen met verward gedrag om op
het spreekuur te komen, zijn weggenomen of tot een minimum teruggebracht. Ook
samenwerkingspartners zijn op de hoogte van het spreekuur en het is duidelijk welke
bijdrage de samenwerkingspartners leveren aan dit spreekuur.
De maatschappelijk werkers nemen deel aan het congres ‘verwarde personen’ en
nemen eventueel deel aan een scholing over de-escaleren en omgaan met
psychiatrie. De ervaringsdeskundigen krijgen een rol bij dit spreekuur. Cliënten en
ervaringsdeskundigen hebben het spreekuur en alle eigenschappen daarvan kritisch
bekeken en er zijn aanpassingen gedaan waar nodig (denk bijv. aan: andere locatie,
mogelijkheid tot e-spreekuur, in het spreekuur niet ‘jagen op de hulpvraag’ maar
vertrouwen winnen, etc.)
1 oktober 2018

Doel

Resultaat

Aanpak

Wanneer

Doel
Resultaat
Aanpak

Wanneer
Doel
Resultaat

Aanpak

Start

Personen met verward gedrag nemen deel aan activiteiten; de activiteiten die in
buurten worden gehouden, zijn toegankelijk en laagdrempelig voor personen met
verward gedrag (inclusie)
Er zijn dagelijks activiteiten in Krimpen aan den IJssel voor alle leeftijdsgroepen. De
personen met verward gedrag zijn hier ook van harte welkom. De activiteiten worden
bezocht met een ervaringsdeskundige om te beoordelen of een persoon met verward
gedrag een drempel ervaart bij het bezoeken van zo’n activiteit. Waar nodig gaan we
in gesprek over aanpassingen. Waar mogelijk wordt sociaal isolement doorbroken.
Met een ervaringsdeskundige de activiteiten in de wijk bezoeken en in gesprek gaan
over eventuele drempels voor personen met verward gedrag. Denk bijvoorbeeld aan
een vast programma waar mensen niet uit weg kunnen, het ontbreken van een
bekend gezicht (vooraf kennis kunnen maken) of het niet mogen dragen van een
koptelefoon.
Medio januari 2018

Iedereen leert hoe je de-escaleert: brede vaardigheidsslag in het omgaan met
verward gedrag voor zowel inwoners als professionals
Personen met verward gedrag en hun netwerk, de buurt en professionals zijn op de
hoogte van de belangrijkste handvatten om de staat van verwarring te de-escaleren.
Alle ervaring van de afgelopen maanden die is opgedaan door de kwartiermaker,
buurtbemiddeling, vrijwilligers, cliënten, ervaringsdeskundigen wordt samengevoegd
tot een aantal voornaamste handvatten. Informatiebijeenkomst en flyer waarbij de
handvatten en nogmaals de contactgegevens onder de aandacht worden gebracht.
Ook zit hierin een evaluatie waardoor we de aanpak kunnen bijsturen of aanvullen
waar nodig.
Medio maart 2018
Evaluatie en borging
Op vaste momenten evaluatie, en op momenten dat de situatie daar om vraagt. Het
beschrijven van een plan van borging, met input van cliënten, ervaringsdeskundigen,
naasten, wijkbewoners en professionals.
Er zal iedere zes maanden (ok zo vaak als nodig) worden geëvalueerd met
bovengenoemde betrokkenen. Deze evaluaties resulteren uiteindelijk in een plan van
borging, waarin wordt vastgelegd en onderbouwd welke afspraken gaan zorgen voor
de borging van dit project.
1 juli 2018, doorlopend.

Dit project maakt onderdeel uit van de aanpak van de gemeente Krimpen aan den Ijssel. De
gemeente heeft een projectorganisatie ingericht waar de kwartiermaker en ervaringsdeskundigen deel
vanuit maken. Op deze manier zijn de contacten op tactisch niveau met onze partners geborgd. Zij
maken immers ook deel uit van deze gemeentelijke projectgroep. De kwartiermaker heeft de
verantwoordelijkheid en regie op het project bouwstenen 1-3. De kwartiermaker spreekt samen met
de te werven ervaringsdeskundigen af welke verantwoordelijkheden zij dragen, een eventuele
ingroeitijd en dergelijke. We schatten in dat de kwartiermaker 32 uur per week nodig heeft om op alle
fronten een aanpak op te tuigen. We denken aan een ervaren maatschappelijk werker, met affiniteit
met GGZ en verslaving, gericht op een outreachende aanpak en in staat om in constructief overleg te
gaan met samenwerkingspartners, die niet bevreesd is om op situaties af te stappen en in staat is om
bijeenkomsten te organiseren en te leiden. Naast contact op tactisch niveau staat de kwartiermaker
met zijn of haar voeten in de klei.
We schatten in dat er in totaal een full-time ervaringsdeskundige nodig is. Dit willen we verdelen over
minimaal twee personen. We verwachten, omdat dit een nieuwe rol is, in eerste instantie een

‘onderzoekende’ instap op vrijwillige basis met groeipotentie. Wij verzorgen een goede
onkostenvergoeding, scholing enzovoorts. We mikken niet op volleerde ervaringsdeskundigen maar
op mensen die met ons meegroeien in deze verandering en zelf specifiek Krimpens zijn.
De projectperiode is van juli 2018 tot juli 2019.
6. SWOT analyse

Strengths

Weaknesses

Professioneel netwerk aanwezig

Zichtbaar voor wijkagenten?

Korte lijnen door de KrimpenWijzer ect.

Contacten met ggz?

Vrijwilligers beschikbaar via Contour de Twern

Contacten met straf (justitie) en PI?

Enthousiasme en draagvlak bij gemeente

Contacten met verpleeghuizen (i.v.m. dwalende
demente ouderen)

Ervaring met personen met verward gedrag
aanwezig

Opportunities

Threats

Professioneel netwerk verder uitbreiden
Ervaringsdeskundigeheid ontwikkeld in de
gemeente

We zien dit project als eerste stap, borging en
uitbouw moet in de tweede fase geregeld
worden.
Draagvlak valt weg als je niet genoeg overlegt

Ervaringen met personen met verward gedrag
bundelen zodat iedereen kan leren van de
manieren om ermee om te gaan

Te lang in overlegfase blijven hangen
Casuïstiek komt niet aan bij werkgroep

Contacten met wijkagenten-GGZ-Justitieouderenzorg leggen of verstevigen

7. Borging, monitoring, evaluatie
.De samenwerking zoals die is vormgegeven in het Krimpens Sociaal Team en de KrimpenWijzer,
bestaat reeds. In deze samenwerking zal de aanpak van personen met verward gedrag gevoegd
moeten worden. De samenwerking zal blijven bestaan, het gaat vooral om de borging van de aanpak
en de kennis. De verwachting is dat we met het betrekken van allerlei belanghebbenden (cliënten zelf,
omgeving, ervaringsdeskundigen, maatjes, professionals) een goede aanpak kunnen ontwikkelen
omdat we uit alle lagen feedback verwerken in de aanpak.
Op vaste momenten wordt evaluatie gepland (structureel karakter), en op momenten dat de situatie
daar om vraagt (maatwerk) met input van cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, wijkbewoners en
professionals. Er zal iedere zes maanden (of vaker indien nodig)worden geëvalueerd met genoemde
betrokkenen. Deze evaluaties resulteren uiteindelijk in een plan van borging, waarin wordt vastgelegd
en onderbouwd welke afspraken gaan zorgen voor de borging van de resultaten van dit project.
8. Begroting
De gemeente werkt aan een plan van aanpak voor alle 9 bouwstenen. Deze aanvraag over de
bouwstenen 1-3 is daarop vooruitlopend. De opbrengsten van deze aanvraag nemen we mee in de
gemeentelijke aanpak. Op die manier zijn beleid en praktijk aan elkaar verbonden. De gemeente stelt
zich garant voor co financiering. Daarnaast zal de gemeente door de sturing en regiefunctie op de
KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team zorgen voor aansluiting van alle benodigde partners.

