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Subsidie ZonMw gehonoreerd

Stilte voor de storm is voorbij: fase 2 van start!
In afwachting van de reactie op onze subsidieaanvraag bij ZonMw, zijn de stuur-en projectgroep
afgelopen twee maanden doorgegaan met de
voorbereidingen van fase 2: de implementatie van
een sluitende aanpak voor zorg aan en ondersteuning
van mensen met verward gedrag en hun omgeving. En
dat is zinvol geweest en bespaart nu tijd, want onze
aanvraag is gehonoreerd!
Dit betekent dat we op volle kracht vooruit kunnen met
ons project en de twee werkgroepen ‘Preventieve en
persoonsgerichte aanpak’ en ‘Triage, vervoer en acute
opvang.’ Mogelijke deelnemers uit alle geledingen zijn
al benaderd, of worden dat binnenkort, om concrete
afspraken te maken over het vervolg.
Vers van de pers is de benoeming van onze projectmanager Jeroen Koffijberg. In deze editie van onze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.

Even voorstellen: Jeroen Koffijberg
Mijn naam is Jeroen Koffijberg en
ik ben de projectmanager van de
Sluitende aanpak in Oost-Brabant
voor mensen met verward gedrag
en hun omgeving.
Ik heb bestuurskunde en
bedrijfskunde gestudeerd en ben
gespecialiseerd in vraagstukken
op het snijvlak van zorg en
openbare orde en veiligheid.
Ik kom uit de regio Den Haag en ben van plan om
dinsdag en woensdag in Brabant aanwezig te zijn.
Als (interim) manager van de veiligheidshuizen in Den
Haag en Amsterdam en als projectleider verwarde
personen in Den Haag, Noord Holland, HollandsMidden en Amsterdam heb ik ervaring met het werken
in ketens.
Mijn bijdrage leveren aan deze samenwerking in de
regio Oost-Brabant lijkt mij een hele mooie uitdaging.
Samen met alle betrokkenen gaan we doorbouwen
aan een effectieve aanpak rondom personen met
verward gedrag!
De komende tijd staat voor mij in het teken van
inlezen, kennismaken en een plan van aanpak opstellen. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties:
mail of bel me gerust! M 06-1947 2641 of
jeroen@lameriskoffijberg.nl Tot binnenkort!

Subsidieverzoeken ZonMw gehonoreerd
Begin februari ontvingen we positief bericht vanuit ZonMw. Ons subsidieverzoek is toegekend! Dat betekent dat
fase 2 van ons project nu echt van start kan. Het was
een pittige klus waaraan met name Anny Overweg veel
heeft bijdragen. En het resultaat mag er zijn. Vanaf nu
gaan we versneld te werk. Zo worden de werkgroepen
ingericht en maken de leden ervan werk van en bieden
ondersteuning bij de realisatie van de zorgtaxi in de gemeente ’s-Hertogenbosch en een opvanglocatie (SPOR)
op Zorgpark Voorburg in Vught. Jeroen zal zijn aandacht
kort na zijn introductie allereerst richten op het plan
van aanpak en de kennismaking met de regio. Verder
komt in maart de kerngroep communicatie voor het
eerst bijeen en gaan we z.s.m. live met onze website.
Krachten bundelen is en blijft een sleutel tot succes
De stuurgroep benadrukt dat het belangrijk is om blijvend krachten te bundelen. Zo vergroten we samen de
kans op het realiseren van een sluitende aanpak voor
mensen met verward gedrag en hun omgeving.
De volgende projecten uit de eerste subsidieronde zijn
positief beoordeeld:
• Sluitende aanpak in Oost-Brabant, ingediend
namens de stuurgroep van het overkoepelende
project ‘Verward, en dan…? Sluitende aanpak in
Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en
hun omgeving’. Toegekend subsidiebedrag is
€ 248.000. De totale begroting voor uitvoering
van het regionale plan van aanpak bedraagt ruim
€ 360.000. Hiervan nemen de samenwerkende
ketenpartners bijna € 50.000 voor hun rekening
(vooral in de vorm van expertise/personele
inzet). De rest komt uit de toegekende gelden
van ZonMw (€ 248.000) en het Veiligheidsfonds
van de gemeenten in Oost-Brabant (€ 62.500). De
totale begroting is opgemaakt voor indiening van
de subsidieaanvraag en wordt nu uitgesplitst naar
financiering, waarna deze wordt voorgelegd aan de
Stuurgroep en aan de Bestuurlijke regiegroep
Oost-Brabant.
• Vroegsignalering (Eerste Hulp bij Personen
met Verward Gedrag), ingediend door de
Kempengemeenten met samenwerkingspartners,
subsidiebedrag € 50.000. Professionals en burgers
worden getraind om eerste hulp te verlenen bij
psychische problemen. De training die wordt ingezet
is getiteld ‘Mental Health First Aid’.

•

•

Het programma richt zich op wat (niet) te doen en
welke hulp concreet nodig is als iemand verward
is. Doelstellingen zijn: tegengaan van stigma,
vergroten van kennisniveau en verhogen van
handelingscapaciteit in een (crisis)situatie.
Inzet van een quick responder, ingediend door
GGzE samen met samenwerkingspartners met een
subsidiebedrag van € 50.000. De inzet van deze
quick responder is er primair op gericht om snel
in de persoonlijke leefwereld van een persoon
met verward gedrag een inschatting te kunnen
maken van de benodigde hulp. Secundair is het
doel om de kwalitatieve standaard van triëren
op de politiemeldkamer te vergroten, minder
acute vervoersbewegingen van cliënten nodig te
hebben naar beoordelingslocaties en minder inzet
van noodhulp door politie en acute hulp door de
crisisdienst.
Time-out functie (projectleider voor plan van
aanpak), ingediend door gemeente Eindhoven en
samenwerkingspartners, subsidiebedrag € 50.000.
De informatie over en kennis vanuit deze projecten
zullen verder worden verspreid in de regio als blijkt
dat ze goed werken. Daarbij zijn zeker ook lokale
aanpassingen mogelijk.

Heb je een idee of weet je een pilot?
Vanuit de projectgroep heeft Anny Overweg hierin een
coördinerende rol. Weet je een pilot of heb je ideeën
om de zorg voor en ondersteuning van mensen met
verward gedrag lokaal te verbeteren? Meld dit dan bij
Anny, E a.overweg@reiniervanarkel.nl of M 06-15835138
zodat we een Oost-Brabantbreed overzicht kunnen
maken en ontsluiten naar jullie. Door de verbinding
te leggen kunnen lokale initiatieven breder gedeeld
worden waarbij elke gemeente of zorginstelling zijn
‘couleur locale’ kan aanbrengen. We lossen het samen
op!

We zoeken mensen met ervaring/ervaringsdeskundigen
De inbreng van eigen ervaring van cliënten en naasten is
binnen ons project van cruciaal belang. Bij de verdere
uitwerking van fase 2 willen we graag op alle niveaus in
het project inbreng van cliënten, naasten en/of ervaringsdeskundigen.
Wij zoeken dan ook mensen:
•

die vanuit persoonlijke ervaring of als naaste, willen
bijdragen aan het verbeteren van de hulp en zorg
aan personen met verward gedrag in Oost-Brabant

•

die willen participeren in de werkgroepen of klankbordgroep

•

voor de periode van 1,5 jaar van maart 2017 tot
augustus 2018.

Ons werkgebied omvat een grote regio. Mochten zich
meer belangstellenden aanmelden dan nodig, dan
streven we ernaar om zoveel mogelijk vanuit elk deel
van onze regio een vertegenwoordiging te hebben.
Belangstellenden kunnen zowel persoonlijk reageren als
worden voorgedragen door een Cliënten-, Familie- of
WMO-raad of andere belangenorganisatie.
Meer informatie
Er is een uitgebreidere profielschets voor handen.
Neem met vragen of voor aanmelding contact op met
Anny Overweg E a.overweg@reiniervanarkel.nl of
M 06-15835138 of met Robert Pols via M 06-43434352 of
E r.pols@ggzoostbrabant.nl

Continu werken aan verbinding van het
netwerk
Investeren in het bijpraten van bestuurders, wethouders
en beleidsmensen van organisaties, betrokken bij het
thema, is een vaste activiteit op de agenda van de beide
trekkers van de sluitende aanpak, Marie-Louise van
der Kruis en Jan Pommer, veelal vergezeld door Albert
van de Wetering. Bovenregionaal groeit de interesse
en nieuwsgierigheid naar onze aanpak. Verder zijn
er goede contacten met het landelijk Schakelteam.
Afgelopen periode schoven Robert Pols en Anny Overweg
aan bij diverse bijeenkomsten in het land. Vanwege de
groeiende vraag hiernaar komt er een advies richting
de stuurgroep hoe we zo effectief mogelijk onze tijd
kunnen besteden aan het vergroten en versterken van
ons netwerk.
Bezoek van Onno Hoes en leden van het Schakelteam
aan de regio
Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam heeft
verschillende bezoeken gebracht aan de regio OostBrabant, onder meer aan de Wijk GGD’ers in Vught
en het regionale project. De aanpak in de regio OostBrabant kon daarin goed voor het voetlicht worden
gebracht.
Het Schakelteam ondersteunt de regio’s en biedt onder
andere expertise in de vorm van een vliegende brigade,
die specialistische vragen en concrete casussen uit de
regio’s oppakken. Ook organiseren zij ontwikkelpleinen
waar in een kleinere setting initiatieven worden
uitgewerkt en uitgeprobeerd voor ze naar de regio’s
gaan. Deze kunnen betrekking hebben op alle
bouwstenen voor een sluitende aanpak.

Bemensing stuur- en projectgroep
Zowel de stuur- als projectgroep zijn verder uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit de gemeenten en ervaringsdeskundigheid en vormen daarmee een afspiegeling van de keten.
Stuurgroep
- Marie-Louise van der Kruis, bestuurder Reinier van Arkel en voorzitter stuurgroep
- Jan Pommer, burgemeester Sint Michielsgestel en coördinerend burgemeester voor de sluitende aanpak in
Oost-Brabant
- Albert van de Wetering, sectorhoofd politie Oost-Brabant
- Corine Potter, officier van justitie Openbaar Ministerie
- Renate Richters, wethouder gemeente Eindhoven
- Nathalie van der Zanden, wethouder gemeente Helmond
- Thijs Vonk, wethouder gemeente Uden
- Gerben Welling, bestuurder Huisartsenposten Oost-Brabant
- Karin van Esch, directeur GGD Hart voor Brabant
- Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord
- Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
- Marie-Louise Vossen, bestuurder GGz Eindhoven
- Walther Tibosch, bestuurder Novadic-Kentron (op thema)
- Jeroen Koffijberg, projectmanager
- Vivianne Viguurs, manager communicatie GGZ Oost Brabant
- Anny Overweg, Quality controller Reinier van Arkel
- Pieter van der Linden, adviseur politie
Projectgroep
- Robert Pols, ervaringsdeskundige
- Alain Renier, beleidsadviseur Regiobureau integrale veiligheid Oost-Brabant
- Sjohn Hoebers, beleidsmedewerker politie
- Joris Ketelaars, beleidsambtenaar gemeente ’s-Hertogenbosch
- Pieter van der Linden, adviseur politie
- Esther Pols, beleidsmedewerker GGzE
- Kasper Sprado, Trainee GGzE
- Jeroen Koffijberg, projectmanager
- Anny Overweg, Quality controller Reinier van Arkel
- Vivianne Viguurs, manager communicatie GGZ Oost Brabant

Dit is een uitgave van de projectgroep Sluitende aanpak in Oost-Brabant
voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.
Vragen of suggesties? communicatie@verwardepersoneninbrabant.nl
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