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Geachte mevrouw, heer, 
 
Aanleiding 
November 2020 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van 
personen met verward gedrag. In 2020 is een rapport opgeleverd met daarin de resultaten van een 
onderzoek naar de sluitende keten gericht op de aanpak van personen met verward gedrag. Eén van de 
adviezen uit dit rapport is het borgen van de GGZ-expertise binnen Sterk Papendrecht en de inzet van een 
wijk-GGD'er. Het tweede advies betrof de inzet van een waakvlamfunctie voor inwoners waar de 
(professionele) ondersteuning afgeschaald wordt maar nog niet helemaal losgelaten kan worden. In de 
begroting 2021 is een bedrag van € 100.000 opgenomen om in de vorm van pilots hier invulling aan te 
geven. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van deze pilots. 
 
Pilot wijk GGD 
In januari zijn we samen met onze partners gestart met de verkenning van wat we willen bereiken en het 
opstellen van een projectplan. We werken hierin samen met Politie, Yulius GGZ, Sterk Papendrecht en de 
GGD. De GGZ expertise in Sterk Papendrecht is aangevuld met 12 uur en vanaf maart met 32 uur extra per 
week. Deze aanvulling is enerzijds gericht op het uitbreiden van de expertise in het wijkteam en anderzijds 
bedoeld om op meldingen van verward gedrag af te gaan. Daarmee geven we invulling aan de functie van 
wijk GGD maar zorgen we ook voor versterking van de kennis op dit vlak binnen het wijkteam. Nu gaat 
voornamelijk de politie af op meldingen van verward gedrag, daarmee zijn de betreffende inwoners vaak niet 
goed geholpen. De kennis van de politie is hiervoor doorgaans niet toereikend en de inzet is vaak alleen 
gericht op het oplossen van de crisis. De kracht van de wijk GGD-er is dat deze aan de slag gaat met de 
casus en werkt aan een oplossing. Met name gericht op het goed doorleiden van de verwarde inwoner naar 
ondersteuning. De wijk GGD-er vormt de spin in het web tussen diverse zorgpartijen, huisartsen, politie. 
Feitelijk vullen we hiermee een leemte in het aanbod tussen het veiligheids- en sociaal domein. Deze inzet 
heeft een positief effect voor de inwoner en diens omgeving door een snelle en gerichte inzet op de 
betreffende meldingen en ontlast de politie (afname inzet bij E33 meldingen). Meer algemeen levert het een 
bijdrage in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. 
 
In de pilotfase is er ruimte om met elkaar de trends en signalen in beeld te brengen en de omvang en 
kenmerken van de doelgroep personen met verward gedrag in de gemeente Papendrecht. Het wordt 
hierdoor mogelijk te bezien wat er nodig is en hoe we dit structureel op kunnen lossen. Verder wordt een 
werkproces ontwikkeld waarin we beschrijven op welke wijze complexe casuïstiek kan worden geborgd. Op 
deze manier willen we komen tot een aanpak waarin zorg én veiligheid binnen de lokale partners is geborgd 
in samenwerkingsafspraken. Het tegengaan van verward gedrag zal niet altijd mogelijk zijn, het is daarom 
belangrijk te zorgen voor zo min mogelijk gevolgen voor de omgeving en goede hulp aan de persoon in 
kwestie. 
 
Pilot Waakvlam 
Bij met name mensen met een psychische problematiek is het belangrijk dat er een vinger aan de pols blijft 
als de behandeling klaar is of minder wordt. We gaan er vanuit dat inwoners na een vorm van begeleiding 
weer (meer) zelfredzaam zijn, de praktijk leert echter dat deze groep langdurig en laagdrempelig contact 
nodig heeft, ook als een ondersteuningstraject afgesloten is. Dit om te voorkomen dat een situatie weer 
escaleert. 



Voor deze groep inwoners kan een “waakvlam”-contact een belangrijke meerwaarde hebben; iemand die 
regelmatig even langsgaat voor een kop koffie, kijkt of de post geopend is, medicijnen nog wel worden 
geslikt en vraagt hoe het ervoor staat. Hierdoor wordt meer ingezet op preventie en vroegsignalering. De 
pilot richt zich op het inzetten van ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) voor de waakvlamfunctie. Deze zijn 
verbonden aan Sterk Papendrecht en de koppeling vindt ook plaats via Sterk Papendrecht. De 
ervaringsdeskundigen krijgen een training en worden gecoacht en ondersteund door een professional tijdens 
een inzet als "waakvlam".   
 
Vervolg 
Na afloop van de pilots zullen wij u verder berichten over de behaalde resultaten en het vervolg ervan. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems 

de wnd. burgemeester, 
 
 
 
A.M.M. Jetten 

 


