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‘We werken toch al integraal?’
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Minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft
gemeenten opgeroepen om de regie te nemen in het aanpakken van
mensen met verward gedrag. Dit zodat het aantal meldingen bij de
politie wordt verminderd. Personen met verward gedrag hebben vaak
zorg nodig, niet een nacht in de cel. In Vught blijkt de wijk-GGD’er
hierop een passend antwoord te bieden door een brug te bouwen
tussen het domein van veiligheid en zorg.
Gemeente Vught en de GGD hebben samen een werkwijzer
geschreven over de wijk-GGD’er. Een levendig vierluik met concrete
voorbeelden waarin betrokkenen uit eerste hand vertellen over hun
ervaringen. De werkwijzer is te vinden via: www.ggdhvb.nl/wijkggd
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De wijk-GGD’er:
een introductie waard
Personen met verward gedrag;
hoe gaan we met hen om?

‘De burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen. De woningbouwvereniging kan een dossier opbouwen. De politie kan bij
escalatie in actie komen. Wat bereik je met dit soort oplossingen
bij iemand die eigenlijk zorg nodig heeft?’

Vroegtijdig signaleren,
én: erop af!
Toegevoegde waarde van de wijk-GGD’er:

Adviseur veiligheid – Pieter van den Broek
Vaak is er binnen het wijkteam/sociaal domein of veiligheid nog
geen partij die ‘van de verwarde personen is’; de wijk-GGD is er wel
van en is makkelijk benaderbaar voor de doelgroep en voor
ketenpartners in de zorg.

Klein menselijk leed,
grote impact op de samenleving
Wat doet een wijk-GGD’er?
De wijk-GGD’er is erop gericht om te zorgen dat een persoon met
verward gedrag snel - waar mogelijk dezelfde dag - de benodigde zorg
krijgt, zodat escalatie stopt en wordt voorkomen dat iemand in de cel
belandt. De wijk-GGD’ers schatten de problematiek in en maken
afspraken met ketenpartners voor een passende aanpak. Dit werk
vereist een grensoverschrijdende en creatieve aanpak, en het mandaat
van de gemeente om door bestaande kokers, regels en barrières heen
te breken.

Ik combineer
medische en psychische kennis
ik vul het gat op
tussen zorg en veiligheid
doordat ik mandaat
heb, kan ik onconventionele
oplossingen forceren
door vroeg te
signaleren én met de juiste
zorg voorkomen we
escalaties en politie-inzet

Ik zorg voor
heldere werkafspraken
met zorginstellingen, de
politie en de gemeente

De inzet van de wijk-GGD’er is een laagdrempelige oplossing voor
de gemeente, zonder een heel systeem te hoeven optuigen.
Met de wijk-GGD’er creëer je ruimte voor onconventionele
oplossingen, dwars door het systeem, maar binnen de wet. Dat is
nodig om de doelgroep te helpen die zelf ook niet in de pas met
het systeem loopt.
De wijk-GGD’er werkt naast de wijkagent en richt zich op
vroegsignalering en preventie.
Een wijk-GGD’er heeft een combinatie van GGZ-ervaring en
medische kennis en vaardigheden, nodig voor de doelgroep en het
beoordelen van de problematiek. Die combinatie is minder logisch
voor een maatschappelijk werker of GGZ-begeleider.
Uniek aan de wijk-GGD’er is tot slot dat hij/zij op het snijvlak van
zorg en veiligheid werkt.

