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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 1 juli 2020 

Betreft:  

Advies naar aanleiding van adviesaanvraag “De Bommelerwaardse werkwijze voor mensen met 

verward gedrag  

Geachte mevrouw Sørensen, 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op de adviesvraag in verband met 

personen met verward gedrag, die op 26 mei 2020 is ontvangen.  

De kern van ons advies luidt dat wij u adviseren om samen met partners, zoals politie, buurtteams, de 

GGZ, Veilig Thuis en woningcorporaties voortvarend aan de slag te gaan om een passende aanpak 

voor mensen met verward gedrag te realiseren. Een aanpak die expliciet ieders steun krijgt, SMART 

geformuleerd is in wat van iedere partij wordt verwacht en geborgd wordt in een te ondertekenen 

convenant. Dit in het belang van de mensen met verward gedrag zelf, maar ook voor hun naasten en 

zeker ook voor de samenleving als geheel. Zorg ervoor dat er bij verward gedrag snel en adequaat 

gehandeld wordt. Houd daarbij rekening met de specifieke situatie van de persoon met verward 

gedrag. Werk goed samen met die persoon, zijn naasten en al de maatschappelijke actoren die 

kunnen bijdragen aan het oplossen van of kunnen omgaan met de verwardheid. Heb daarbij aandacht 

voor zowel wonen, inkomen, zorg en veiligheid. 

Werkwijze “Verward en dan .. ? 

De ‘Werkwijze’ kan de basis zijn voor de door ons geadviseerde passende aanpak. De uitgewerkte 

onderwerpen en doelstellingen vinden we logisch. We herkennen onderwerpen uit ons advies van juli 

2019. Met name de hoofdstukken over “Ervaringsdeskundigheid”, “Ketensamenwerking en borging” 

en bijlage 4 vinden wij essentieel voor een passende aanpak. Wij adviseren u: 

• De ‘Werkwijze’ aan te vullen met de raakvlakken naar wonen, werken, inkomen, welzijn en 

eerstelijnszorg in het bijzonder de huisartsen. Beperk de nota niet tot “de directe zorg en 

ondersteuning voor, tijdens en na een crisis”. Dit past ook beter bij “de 9 bouwstenen voor een 

sluitende aanpak” waarvan de bouwsteen “preventie en levensstructuur” van wezenlijk belang is. 

• De ‘Werkwijze’ ook aan te vullen met relevante onderdelen van de “Leidraad gemeenten voor een 

sluitende aanpak van personen met verward gedrag” van augustus 2018, waar wij in ons eerdere 

advies ook naar verwijzen.  

• De ‘Werkwijze’ kort, bondig en duidelijk te herformuleren en daardoor goed toegankelijk wordt 

voor al die verschillende partijen die ermee aan de slag moeten. 
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3. Gemeente als regisseur 

Gemeenten hebben de belangrijke rol om als regisseur op te treden en samen met anderen dit 

vraagstuk aan te pakken. Samenwerken tussen de domeinen van veiligheid, zorg, wonen en inkomen 

is hierbij wezenlijk. Dit kan alleen als gemeenten en partners een duidelijk beeld hebben waar ze uit 

willen komen en daarover afspraken maken. Op 30 augustus 2018 (conferentie Bommelerwaard over 

verward gedrag) werd benadrukt om commitment van alle partijen te realiseren. Ons is helaas niet 

gebleken dat de beoogde ‘Werkwijze’ expliciet de steun heeft van relevante partners. Vandaar dat 

wij u adviseren: 

• Zodanig regie te voeren dat er samen met partners een ‘Werkwijze’ komt die expliciet ieders steun 

heeft, concreet is in wat van iedere partij wordt verwacht en geborgd wordt in een te ondertekenen 

convenant. 

Communicatie 

Belangrijk is hoe over de uiteindelijke ‘Werkwijze’ wordt gecommuniceerd. Allereerst voor de 

persoon die verward raakt en zijn of haar directe omgeving, maar ook voor de burgers van de 

Bommelerwaard die immers allemaal geconfronteerd kunnen worden met verward gedrag van 

henzelf of anderen. En tot slot ook voor al die medewerkers van onder meer gemeenten, politie, 

GGZ, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en Veilig Thuis om te weten op wie en hoe 

ze een beroep kunnen doen, wat er van hen verwacht wordt en welke ruimte men heeft. Met het besef 

dat goed samenwerken de succesfactor is, ook en vooral mét de persoon met verward gedrag. 

Vandaar dat wij adviseren kom tot een communicatieplan samen met partners en betrek daar in ieder 

geval ervaringsdeskundigen bij. 

Tot slot 

Belangrijk om verward gedrag te kunnen voorkomen is om in te zetten op een gezonde inclusieve 

samenleving. Een samenleving waar we naar elkaar omzien, we signalen geven als we ons zorgen 

maken en deze signalen snel en adequaat worden opgepakt door gemeente en anderen. Ook een 

samenleving die niet onnodig verwardheid veroorzaakt. Zeker nu relevant in tijden van corona. 

Met het bovenstaande advies sluiten wij aan op het reeds afgegeven advies van de Adviesraad 

Zaltbommel t.a.v. personen met verward gedrag. 

Overige opmerkingen PRM t.a.v. het concept beleidsstuk en het rapport 213a (bijeenkomst van 30 

juni 2020):  

Pag. 5 , 1.3 

De benadering vanuit Zaltbommel t.a.v. personen met verward gedrag, lijkt veel laagdrempeliger dan 

die van Maasdriel. Wij verwachten dan ook dat deze benadering veel directer/sneller tot zorg kan 

leiden. Na inzage zijn duidelijk verschillen te zien in aanpak van Zaltbommel en Maasdriel wat 

wellicht ook te maken heeft met de mogelijkheden van in te zetten expertise in de gemeente 

Zaltbommel.  
Verschil in aanpak is dat Zaltbommel werkt met buurtzorg jong waarbij de problematiek met verward gedrag 

is belegd. Maasdriel koopt zorg in bij belanghebbende organisaties in de regio waarmee afspraken zijn 
gemaakt. Maasdriel werkt met indicatiestelling en verwijzing en is hierin afhankelijk van de expertise van de 

verwijzers uit het gebiedsteam. Meer expertise en het verwijzen naar externe partijen, brengt ook meer kosten 

met zich mee.  
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Daarbij komt dan nog dat Maasdriel achter loopt met wachtlijsten bij de gebiedsteams en nog steeds een 

inhaalslag aan het maken is. (Zie opmerking in document 213a gemeente Maasdriel). De werkdruk is hoog 

wat stress geeft. Ook is bekend dat er een groot verloop is van personeel. 
Waarom wordt er niet gekozen voor meer outreachend werken, dan kan een team ook direct preventief te 

werk gaan. B.v. in de situatie in Heerewaarden (rapport 213a), waar veel ouderen alleen wonen en veel 

depressies voorkomen. Hoe bereikbaar is preventieve hulpverlening voor deze kleine dorpen binnen onze 
gemeente? 

 

Vragen t.a.v. het concept advies zijn: 

• Hoe effectief is de huidige werkwijze/ wat wil de gemeente dat het effect wordt van de 

nieuwe werkwijze, visie en aanpak. 

• Welke verantwoordelijkheden worden bij wie belegd.  

• Hoe kunnen de kosten beter verdeeld worden. 

• Welke organisaties zijn bereikbaar voor inwoners van de gemeente Maasdriel. 

• Er zijn nu twee zorglocaties geopend, 1 in Kerkdriel en 1 in Hedel. (Gelres End)? 

Hoe bereikbaar zijn dergelijke locaties / hulpverleners voor de kleinere kernen? 

• Welke functionarissen zijn hier aanwezig. 

• Hoe wordt omgegaan met crisisopvang of meldingen. 

• Waar worden deze gedaan en wie; gaat er op af? 

• Hoe wordt de opvang of depressiviteit in de Buurt / Heerewaarden opgevangen en welke 

preventie wordt hierop ingezet om te voorkomen dat een situatie escaleert? (Idem rapport 

213a) 

• Tenslotte zijn wij nog benieuwd naar, waarom Maasdriel ook nu niet kiest voor een meer 

directere/eerstelijnsaanpak (zoals Zaltbommel) door bv buurtzorg en buurtzorg Jong. Volgens 

mij zijn de resultaten hier bijzonder goed van (lees verslag Brabants Dagblad) o.a. doordat 

direct hulp wordt geboden en voorkomt doorzakken naar meer complexere problematiek en 

de daarmee gepaard gaande hogere kosten. 

Desgewenst licht de PRM zijn advies graag nader toe. Ook gaat hij ervan uit dat deze brief ter 

kennisgeving wordt gestuurd naar de leden van de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 

Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


