
ALK 20 ◆

4 maandag 19 oktober 20204 Regio

Alkmaar ■ Anne Judith Apel-
doorn en Arjen Witteveen, project-
leiders van de ’aanpak verwarde
personen met een veiligheidsrisi-
co’, slaken die noodkreet. Zij zijn
werkzaam bij de veiligheidsregio.

Via het project worden bijna
vijftig inwoners met (een combina-
tie van) een psychiatrische stoornis,
verslaving, verstandelijke beper-
king en/of politie-/justitiecontac-
ten intensief gevolgd en geholpen
door zorginstanties (zoals de GGZ),
politie, corporaties en gemeenten.
Informatie over deelnemers wordt
beter uitgewisseld, zodat iedereen
op de hoogte is van de meest actu-
ele situatie en een gezamenlijk
plan kan worden gemaakt.

Agressief
Naast geestelijke en andere ge-
noemde moeilijkheden hebben
deze personen meestal problemen
op het gebied van wonen, dagbe-
steding, sociale contacten, kampen
ze met schulden en vertonen ze
regelmatig agressief gedrag. Soms
kunnen zij een gevaar voor zichzelf
en hun omgeving zijn. Het gaat
om de zwaarste gevallen.

Doel van de aanpak is te berei-
ken dat de overlastgevers via pas-
sende huisvesting en begeleiding

op maat meer structuur in hun
leven krijgen, hun omstandighe-
den verbeteren en zij voor minder
incidenten zorgen. Bijkomend
voordeel is dat ze de samenleving
zo minder geld kosten. Nu zijn
daarmee jaarlijks soms enkele
tonnen per persoon gemoeid.

Gedonder
„Willen we minder gedonder en
willen we vooruitgang boeken in
onze aanpak, dan is het vinden van
onderdak cruciaal en noodzakelijk.
Heel simpel”, benadrukt Witte-
veen.

„In de praktijk lopen we er te-
genaan dat er een gebrek aan zorg-
en woonplekken voor deze speci-
fieke groep blijkt te zijn. Dat is,
ook in andere regio’s, een van de
grootste hobbels: ervoor zorgen dat
iedereen een dak boven het hoofd
heeft of krijgt. In 80 tot 90 procent
van de gevallen speelt dat. Een
eigen plek geeft rust, stabiliteit,
iets om voor te vechten, omdat je
die niet wilt verliezen. Er is meer
lef voor nodig om dat voor elkaar
te boksen. Anders loopt het spaak.”

Het is volgens beide projectlei-
ders hoog tijd dat gemeenten en
ketenpartners niet langer alleen
over dit onderwerp praten, maar
ook concreet iets doen. „Anders
komt de aanpak te moeizaam in
beweging”, oordeelt Witteveen.

„Vanwege regels op het gebied
van vergunningen, ruimtelijke

ordening en financiering duurt het
soms te lang”, vult Apeldoorn aan.
„Er moet ’out of the box’ worden
gedacht om gemeenten, woning-
bouwverenigingen en ketenpart-
ners zo ver te krijgen ruimte voor
deze doelgroep te creëren. In gewo-
ne huizen, leegstaande panden,
braakliggende terreinen, bedenk
het. Anders lopen we vast. Want
elke dag keren mensen uit klinie-

ken en gevangenissen terug in de
samenleving, op straat.”

Het project is ruim een jaar
onderweg, gefaseerd zijn inmid-
dels 39 ’casussen’ opgepakt, waar-
bij een intensieve, langlopende
persoonlijke aanpak wordt ontwik-
keld: veertien in de regio Alkmaar,
twaalf in West-Friesland en acht in
de Noordkop. Vijf cliënten staan op
een ’slapende lijst’.

„We houden bij die laatste groep
beslist een vinger aan de pols, maar
hun situatie is redelijk stabiel,
waardoor hun aanpak minder
intensief is”, licht Apeldoorn toe.
„Kortom, de trein is vertrokken en
rijdt: nu is het zaak stappen te
zetten qua huisvesting. Als we op
dit vlak geen vooruitgang boeken,
blijven we dweilen met de kraan
open”, stelt zij.

„Een van de deelnemers is bij 33
locaties in het land aangemeld,
maar kreeg overal nul op het re-
kest. Er was geen plek, hij was ’te
complex’, er waren geen afspraken
met de zorgverzekeraar”, zo schetst
Apeldoorn de hoge nood.

Fragiel
„Uiteindelijk is hij drie maanden
terecht gekomen in een voormalige
tbs-kliniek en zit nu tijdelijk in
een intensief begeleide woonvorm.
Dat gaat goed, maar het blijft fra-
giel. Het liefst bouw je meer zeker-
heid om zo iemand heen.”

Acuut zijn er voor cliënten in

Noord-Holland Noord ’een stuk of
tien’ opvang- of woonlocaties no-
dig. Op de langere termijn gaat het
om tientallen plekken voor perso-
nen met verward gedrag: langduri-
ge verblijfslocaties met een bepaald
beveiligingsniveau, sociale pensi-
ons, tiny houses, tijdelijke contai-
nerwoningen, maar ook Housing
First-plekken. Deze zouden soms
ook op alternatieve plekken, bui-
ten woonwijken, kunnen of moe-
ten komen.

„In het centrum van de stad
liggen voor veel cliënten prikkels
en verleidingen op de loer”, weet
Witteveen. „Dus mag de focus
gerust op andere locaties liggen.
Moeilijkheid is dat mensen vaak
aan allerlei voorwaarden moeten
voldoen, willen ze überhaupt voor
een dak boven hun hoofd in aan-
merking komen. Dat is niet altijd
haalbaar, je moet dan heel basaal
insteken: ze moeten bereid zijn
huur te betalen, accepteren dat
hulpverleners langs komen en zich
gedragen als normale bewoner,
zonder akkefietjes. Onze cliënten
springen niet door alle hoepels
heen, dus moeten wij hindernissen
wegnemen, zodat we met ze aan de
slag kunnen.”

Einzelgängerplekjes
Door het gebrek aan opvang en
woonruimte leven nu in meer
gemeenten verwarde mensen on-
der viaducten, in tenten, boten,
gekraakte containers, bunkers en
op andere beschutte plekken, zoals
in bossen en parken.

„Soms zoeken ze zelf einzelgän-
gerplekjes op, omdat ze niemand

tot last willen zijn. Maar in een
bunker wonen mag niet, op een
plek met een naambordje en huis-
nummer wel. En zonder douche en
toilet buiten leven is ook niet echt
gezond en hygiënisch”, vertelt
Apeldoorn.

Maatwerk
„Dus moet je soms van de gebaan-
de paden af, regelen we een caravan
of zetten we ergens een dixie neer.
Het is maatwerk. Sommige mensen
gedijen heel goed op een plekje
achter een hekje, zoals ik het
noem. Op een afgesloten leefter-
rein in een gestructureerde omge-
ving met begeleiding.”

Anderen hebben volgens haar
juist veel baat bij meer vrijheid en
een eigen stek. „Door een kleine
rimpeling in hun leven, bij wijze
een brief van de buren die vinden
dat ze hun onkruid moeten wie-
den, kunnen zij van streek raken
en in het ergste geval volledig
ontsporen. Als je daar snel bij bent
doordat we ze meer op de huid
zitten, kun je op tijd de-escaleren”,
weet zij.

Voor weer anderen is ’huisje,
boompje, beestje’ volgens Apel-
doorn helemaal niet het ultieme
doel. „Je hebt figuren die allergisch
zijn voor welke vorm van hulp dan
ook en niet lijden onder hun dak-
loosheid, die willen echt niet. Dan
zetten we in op probleembeheer-
sing, proberen we iemand met
terugkerende politiecontacten
gezamenlijk in een strafrechtelijk
traject te krijgen. Inderdaad een
zwaktebod, soms komen ze achter
de tralies op andere gedachten.”

Minder incidenten?
Regel onderdak

Een containerwoning elders in Nederland, zoals die in Noord-Holland Noord ook beschikbaar zouden moeten komen. FOTO MEDIAHUIS

Deze caravan heeft in diverse noodsituaties al uitkomst geboden. FOTO’S VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD Projectleiders Arjen Witteveen en Anne Judith Apeldoorn.
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zijn gebaat bij een dak boven hun hoofd.

❜❜Een eigen plek
geeft rust,

stabiliteit, iets
om voor te

vechten, omdat
je die niet wilt

verliezen

verwarde personen Noodkreet voor opvang en woonruimte

De nood is hoog. Er moet snel meer opvang en woonruimte komen voor personen
met verward gedrag. Het succes van de aanpak van de meest overlastgevende,
gevaarlijke inwoners van Noord-Holland Noord valt of staat daarmee.

•i
Meldingen
Het aantal meldingen dat bij de
politie binnen komt over
overlast door personen met
verward gedrag stijgt. Was in
Noord-Holland Noord in 2018
nog sprake van 3071 incidenten,
vorig jaar is dat opgelopen naar
3481 meldingen.

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl

❜❜Nu is het zaak
stappen te

zetten, anders
blijven we

dweilen met de
kraan open

De integrale samenwerking
tussen zorginstanties, politie,
corporaties, gemeenten en an-
dere ketenpartners is innova-
tief en mag zich verheugen in
landelijke belangstelling.

„We boeken vooruitgang, er-
varen de meerwaarde”, aldus
Arjen Witteveen, een van de
projectleiders. „Partijen weten
elkaar makkelijker te vinden.
Via casusoverleggen maken we
de ’plaatjes’ rondom cliënten
completer. Nu weet iedereen
iets over een bepaald persoon,
maar lang niet alles. Door alle
noodzakelijke informatie te de-
len, wordt wat er speelt ineens
veel duidelijker. Dat helpt in de
benadering en aanpak.”

Het aantal procesregisseurs,
die de coördinatie over casuso-
verleggen voeren en beoorde-
len welke kandidaten in aan-
merking komen voor deelna-
me, is uitgebreid naar vier. Eind
2020, begin 2021 vindt een bre-
de evaluatie plaats, waarin alle
betrokken partijen naar hun

bevindingen wordt gevraagd
om de aanpak te kunnen verfij-
nen.

Justitie en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport volgen de aanpak nauw-
gezet. „We hebben veel con-
tact, delen opgedane kennis.
Leveren input voor landelijk be-
leid en staan andere regio’s in
het land bij met onze expertise
en ervaring.”
Risico’s
Om de voortgang van het pro-
ject en de risico’s van personen
met verward gedrag nog scher-
per in beeld te krijgen, bouwt
het Amsterdamse IT-bedrijf Zo-
cus een applicatie: Tagscore.

„Die wordt speciaal voor ons
project gebouwd, zodat we cli-
enten, risico’s en effecten nog
beter kunnen monitoren en
eventuele interventies strakker
kunnen organiseren”, aldus
Witteveen.

„Het hulpprogramma geeft
bijvoorbeeld in één oogopslag
aan in hoeverre iemand in staat
is zelfstandig te wonen, op ei-
gen houtje naar de dagbeste-
ding te gaan, hoe gevaarlijk ie-
mand eigenlijk is en wat de
grootste risicofactoren zijn.”

Alkmaar ■ Het project ’aan-
pak verwarde personen met
een veiligheidsrisico’ in Noord-
Holland Noord wordt ook
nauwlettend in de rest van Ne-
derland gevolgd.

Aanpak wordt elders in
land nauwlettend gevolgd


