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Inleiding
Geachte lezer, met enige trots bieden wij u dit verslag aan, waarin een eenvoudige oplossing
wordt aangereikt om de zogenaamde ‘warme overdrachten’ tussen zorgsystemen en sociaal
domein soepel te laten verlopen.
Het Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief van ervaringsdeskundigen voor naasten van
mensen met een kwetsbaarheid. In 2018 is dit team door de gemeente Borne gevraagd mee
te denken in- en uitvoering te geven aan twee bouwstenen van de lokale aanpak van
personen met onbegrepen (verward) gedrag. Te weten de bouwstenen preventie en
vroegtijdige signalering. Binnen dat kader heeft het team een aanvraag gedaan voor
financiering van ZonMW , en heeft het team een beroep kunnen doen op Joke van der
Meulen van Familieperspectief om hen als expert te ondersteunen. Zij zijn gezamenlijk
opgetrokken bij het ontrafelen van een casus uit de praktijk. Het doel hierbij was om na te
gaan of en hoe er sprake is van een zogenaamde warme overdracht tussen zorgsystemen en
het sociaal domein. Hierbij zijn zoveel mogelijk actoren benaderd en betrokken om de
papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid aan elkaar te toetsen en samen met de
actoren na te gaan waar verbetering mogelijk is. Bij deze willen we de medewerkers van de
gemeente Borne en Mediant bedanken voor hun medewerking aan dit project en hun open
en toegankelijke manier van communiceren.
Dankzij het blijvend redeneren vanuit de vraag wat er nodig is voor de inwoner zelf zijn we
tot een, ook voor onszelf verrassende uitkomst gekomen. Verrassend qua eenvoud en
verrassend qua impact. In het voor u liggende verslag nemen wij u mee in het doorlopen
proces en uitwerking. We wensen u veel leesplezier en voor vragen en toelichting kunt u ons
altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Zelfregieteam Borne

Familieperspectief

Henk de Jong

Joke van der Meulen

Ben van der Weide
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1. Afspraak/opdracht:
Joke zal gezamenlijk met het Zelfregieteam Borne optrekken in de voorbereiding van, de
aanwezigheid bij en de verslaglegging van/reflectie op gesprekken met verschillende
ketenpartners, om zo gezamenlijk de papieren werkelijkheid en de werkelijke werkelijkheid
zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Joke voegt hierbij kennis toe, zowel in de breedte
(aanpalende onderwerpen en programma’s) als in de diepte (voorbeelden vanuit andere
gemeenten) en verrijkt Stichting Zelfregieteam Borne met deze kennis waardoor zij hun rol
binnen de gemeente optimaal kunnen blijven vervullen.

2. Papieren werkelijkheid versus werkelijke werkelijkheid
Hiervoor is gebruik gemaakt van een reële casus. Op basis van deze casus hebben wij
gekeken op welke momenten er keuzes gemaakt moesten worden en of deze anders
gemaakt hadden kunnen worden. In deze casus hing veel af van de afspraken die zijn
gemaakt tussen de verschillende actoren en of men zich hieraan heeft gehouden.
Zijn de volgende stellingen juist in deze casus?
“Er zijn goede afspraken gemaakt om zaken tijdig op te pakken”
“Er zijn goede afspraken gemaakt over contact tijdens opname”
“We hebben alles gedaan wat er binnen ons vermogen lag”
Alle bovenstaande stelling zijn waar in Borne. Wat maakt dan dat de werkelijke werkelijkheid
zoveel weerbarstiger is.

3. Inzichten mbt het proces
Deze zijn tevens zo kenmerkend voor de werkelijke werkelijkheid.

3.1.

Diverse wisselingen binnen het ambtelijk apparaat.

Gedurende afgelopen jaar zijn er verschillende wisselingen geweest binnen het ambtelijk
apparaat. Logische consequentie daarvan was dat er steeds opnieuw sprake was van een
kennismakingsfase en mensen zich moesten inwerken op het onderwerp “onbegrepen
gedrag”. Juist vanwege de complexiteit van het onderwerp en het grote aantal perspectieven
gaf dat iedere keer nieuwe dynamiek. Met name de balans zorg en veiligheid bleek steeds
opnieuw aandacht te vragen.
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3.2.

Vertrouwen winnen kost tijd

Het ZRT heeft (i.s.m. Joke van der Meulen) van meet af aan in een open houding het gesprek
gevoerd over de uitgewerkte casus. Wat is er precies gebeurd. Hoe kwam het dat een
incident toch niet voorkomen kon worden. Voor betrokken hulpverlening bleek het vaak toch
lastig. “We hebben alles gedaan wat er binnen ons vermogen lag” kregen we te horen. En dat
is zeker waar. Er is alles gedaan wat binnen hun vermogen lag en er zijn zelfs creatieve en
“out of the box” middelen ingezet. Toch kriebelde er van alles bij de aangedragen casus. Dus
niet op het niveau: het had anders gemoeten, maar vanuit de oprechte open vraag: hadden
er ook nog zaken anders gekund? En wat zou dat voor het verdere verloop betekend hebben?
Het komen tot een vertrouwensband waarbinnen deze gesprekken gevoerd kunnen worden
kost tijd.

3.3.

Elkaar vinden kost tijd

In de loop van het proces werd steeds helderder dat, als je zou kunnen zeggen dat er dingen
anders hadden gekund, het zaken betreffen waar het wijkteam ook afhankelijk was van
anderen. Het in contact komen met de juiste personen binnen een andere organisatie bleek
niet zo eenvoudig als je wel zou verwachten. Wie moet je precies hebben, zorgen dat er een
afspraak komt etc. Vervolgens moeten deze partijen ook weer elkaars vertrouwen winnen,
wat ook weer tijd kost (zie voorgaande paragraaf).

3.4.

Binnen het verstrijken van de tijd is de omgeving veranderd.

Naast de eerdere genoemde dynamiek is de tijd zelf ook een aspect. Met het verlopen van de
tijd verandert de omgeving ook, wat weer van invloed is op het proces. Zo is er sinds
september 2020 een wijk-GGD’er werkzaam binnen de gemeente. Dit is een belangrijke en
positieve ontwikkeling. Zij zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de verbinding
van zorg en veiligheid. Wellicht dat dit eerder vastgestelde hiaten kan overbruggen. We
hebben hier op het moment dat dit eindverslag geschreven is nog geen ervaring mee
opgedaan.

3.5.

Afspraken moeten aansluiten bij alle niveau’s

Er blijkt geen duidelijkheid te zijn over gemaakte afspraken met andere partijen. Ook met
betrekking tot cruciale momenten in een proces. De verwachting was dat er wel afspraken
zouden zijn maar dat deze niet bij alle partijen (laat staan alle medewerkers binnen die
partijen) bekend waren. Concreet voorbeeld hiervan zijn de afspraken over het betrekken
van alle partijen gedurende een (crisis)opname. Op bestuurlijk en beleidsniveau leefde het
beeld dat hier afspraken over zouden zijn (gemeente wordt altijd uitgenodigd bij een
zorgafstemmingsgesprek) maar dat deze in de praktijk niet nageleefd werden. Het niet
kunnen afdwingen werd vanuit de gemeente als een gemis ervaren.
De werkelijkheid bleek anders te liggen. Om dit boven tafel te krijgen en te komen tot
sluitende afspraken op uitvoeringsniveau hebben de eerder genoemde elementen een grote
rol gespeeld. Er bleek ook nu tijd nodig om tot een gedragen resultaat te komen.

ZonMw Vouchernummer 638085103

6

4. Rol van de expert:
Het betrekken van een expert heeft ruimte gecreëerd in de communicatie (was niet direct
betrokken en op grotere afstand) en scherpte gebracht in de reflectie door inbreng van een
brede landelijke kijk en kennis.

5. Inzichten op basis van de casus:
Door het inzetten van de preventiematrix ontstaat er een helder overzicht van rollen en
verantwoordelijkheden. Bovendien onstaat er (meer) inzicht in eventuele hiaten, maar ook
van bovenmatige concentratie. Zo kan er gewerkt worden aan het opvullen van hiaten en
kunnen partijen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en kunnen door betere
spreiding kosten worden bespaard. Het inzetten van de hulpkaart kan bijdragen aan het zelf
regie nemen van bewoners en hun eigen netwerk activeren. Daarmee zijn het nuttige en
onmisbare instrumenten.
Om een echt sluitende aanpak te realiseren is echter meer nodig. Hiervoor is een steviger
keten, of nog beter echte samenwerking nodig. In de huidige situatie zijn er weliswaar goede
afspraken gemaakt (en in de preventiematrix vastgelegd), maar de keten blijkt bij de
overgangen nog (te) fragiel. Het beeld dat ontstaat is:

© Familieperspectief-Joke van der Meulen &
stichting Zelfregieteam Borne

Wat er mist zijn goede en stevige aansluitingen/verbindingen.

© Familieperspectief-Joke van der Meulen &
stichting Zelfregieteam Borne

Door juist de overgangen steviger te maken kan voorkomen worden dat er sprake is van
toeval. Dit vraagt iets van verschillende organisaties. Immers om te werken met het principe
van een stekker zal de ene partij (nog nadrukkelijker) zijn hand uit moeten steken en de
andere partijen ruimte moeten maken om binnen te mogen komen.

ZonMw Vouchernummer 638085103

7
Een aandachtspunt voor het op deze manier realiseren van stevige verbindingen is het
gegeven dat zaken die te maken hebben met verschillende organisaties soms/vaak ook te
maken hebben met verschillende financieringsstromen. Ook hierover zullen indien nodig
(werk)afspraken gemaakt moeten worden.

6. Inzichten door in te zomen op een overgangsituatie.
Om zicht te krijgen op de huidige situatie met betrekking tot een overgang zul je diep in de
organisatie moeten duiken en in gesprek met het uitvoeringsniveau. Zij zitten dicht op de
werkelijkheid. Zij zijn de eerste stap na degene waar het omgaat en diens directe naasten.
We hebben binnen dit project ruimte gevonden om dit in de praktijk te brengen. In gesprek
met mensen werkzaam in de uitvoering van de Gemeente Borne en Mediant is ingezoomd op
de overgangssituaties die door alle betrokkene ervaren wordt als een zeer fragiele
verbinding. Een verslag van deze sessie is als bijlage bij dit rapport gevoegd.
Zoals ook uit dit verslag blijkt, komen er, als je zo diep inzoomt weer andere zaken aan het
licht die aangepakt kunnen worden. Waardoor het netwerk verder verstevigt.
Duidelijk werd dat “een goede aansluiting” weliswaar cruciaal is maar dat er binnen het leven
van ieder mens sprake is van meerdere gelijktijdige processen. Ieder mens heeft immers te
maken met verschillende levensdomeinen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig
bij één of meerdere levensdomeinen. Wat er in praktijk vaak gebeurd is dat de ondersteuning
op alle levensgebieden stopt als er sprake is van een crisis bij één van de levensgebieden
(m.n. geestelijke gezondheid) en de zorg ten behoeve van dat ene levensgebied opgeschaald
wordt.

Voor de ondersteuning is, zo staat het duidelijk in de WMO, de gemeente verantwoordelijk.
Deze lijn zou ten allen tijde door moeten blijven lopen. Onafhankelijk van de situatie.
Betrokkene blijft immers inwoner. Hierover waren de mensen werkzaam in de uitvoering van
de Gemeente Borne en Mediant het dan ook eens. Ingewikkelder bleek de vraag wie wat
moet doen om het doortrekken van die lijn te realiseren.
Daar kwamen we op een opmerkelijke parallel met die andere rode draad, de directe
naasten. Er wordt van alle betrokken partijen iets gevraagd, alleen door goede en
ZonMw Vouchernummer 638085103
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gelijkwaardige samenwerking ontstaat er een echte verbinding. Soms kan er via een korte
route gewerkt worden, soms is er een omleiding nodig. De verschillende routes en in welke
volgorde deze doorlopen worden is uitgewerkt in bijlage 1.

7. Extra paralleldraden
Ondanks alle goede afspraken kunnen er verstoringen optreden. Om te voorkomen dat deze
verstoringen leiden tot een storing, met alle gevolgen van dien, helpt het om verschillende
paralleldraden aan te leggen. Deze parallel draden zorgen ervoor dat de doorgaande lijn
geborgd blijft.

© Familieperspectief-Joke van der Meulen &
stichting Zelfregieteam Borne

Voorbeelden van paralleldraden zijn:
(in bijlage 4 zijn een aantal websites genoemd voor meer informatie)

7.1.

Hulpkaart

Een hulpkaart bevat noodzakelijke informatie, die belangrijk is voor de persoon waar het
om gaat. De hulpkaart hoort bij de persoon en niet bij het traject en borgt een zekere
mate van continuïteit van informatie.

7.2.

Onafhankelijke clientondersteuning (ervaringsdeskundigen)

Een maatje die enerzijds weet wat het is om zo in de problemen te raken, maar anderzijds
kennis heeft van de “systeemwereld” kan mee zorg dragen voor stabiliteit.

7.3.

Directe naasten

Directe naasten kunnen een belangrijke paralleldraad blijven vermits ze daartoe in staat
gesteld worden en blijven. Dit betekent dat er steun voor hen beschikbaar is én dat ze als
serieuze samenwerkingspartner gezien worden.

7.4.

Het Zelfregieteam

Het zelfregieteam functioneert als “maatje” voor de naasten. Zij kennen én de leefwereld
(wat het met je doet als jouw directe naaste te maken heeft met dergelijke problematiek)
én de systeemwereld, waardoor ze zicht hebben bij wie ze terecht kunnen. Het
Zelfregieteam in Borne is daarnaast nauw betrokken bij de “sluitende aanpak” en kan
storingen signaleren en noodlijnen aanleggen.
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7.5.

De wijk-GGD’er

De wijk-GGD’er bevindt zich in leefwereld van de gemeente. Zij signaleert zaken pro-actief
en is daarbij niet gekoppeld aan een traject. Het realiseren van de verbinding tussen
“zorg” en “veiligheid” is een van de kerntaken.

7.6.

Het zorgmeldpunt

Het zorgmeldpunt biedt de mogelijkheid om zorgen door te geven en samen met degene
die je aan de telefoon hebt mogelijkheden te onderzoeken. Iemand die verstand van
zaken heeft en indien nodig dingen in werking kan zetten. Het vormt daarmee een extra
schakel tussen de leefwereld (de buurt, de familie die meldt) en de systeemwereld.

7.7.

De preventiematrix

De preventiematrix (zie bijlage 3) is een instrument om inzichtelijk te maken op welke
manier preventie wordt ingezet. Door deze informatie van de bevraagde organisaties te
verzamelen onstaat het beeld waar hiaten vallen en waar teveel op geconcentreerd wordt.
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Bijlage 1: Inzomen op uitvoeringsniveau, een praktijkvoorbeeld.
1 Afspraken gemeente Borne-Mediant.
Bij het inzoomen op de casus kwam naar voren dat de gemeente voor hen relevante informatie mist.
Een inwoner wordt soms in crisis “afgevoerd” naar Mediant en komt vervolgens op een voor de
gemeente onverwacht moment weer terug. Volgens het beleid van sGGZ worden alle partijen
uitgenodigd voor een zogenaamd zorgafstemmingsgesprek (ZAG). Dit blijkt in de praktijk niet te
gebeuren.

2 Verschillende overgangssituaties
Binnen één casus kan dus sprake zijn van verschillende overgangssituaties:
1.

2.

Van gemeente naar sGGZ.
a.
er is sprake van crisis en urgentie
b.
gemeente beschikt over informatie die relevant kan zijn voor sGGZ (Wat is er
gedaan? Wat heeft hiertoe geleid?)
c.
sGGZ bepaalt of er opgenomen wordt
Van sGGZ naar gemeente.
a.
er moet een (nieuwe) start gemaakt worden en voorkomen worden dat er
opnieuw crisis ontstaat. (her/opstarten begeleiding)
b.
de sGGZ beschikt over informatie die relevant kan zijn voor de gemeente (is er
een veranderde/nieuwe begeleidingsvraag? Zijn er zaken aan het licht gekomen
waar rekening mee gehouden moet worden?)
c.
sGGZ bepaalt het moment waarop iemand weer terug gaat.

3 Sessie 1: onduidelijkheid en belemmeringen
Dat er behoefte was aan informatie over en weer was in de 1e sessie heel helder. Als belemmeringen
voor beide overgangen werd, naast de AVG, ook de onduidelijkheid rond wie contactpersoon is, de
verschillende wetten etc. genoemd. Daarnaast bleek er onduidelijkheid aan de precieze
informatiebehoefte. Deze vraag kwam o.a. voort uit het niet volledig zicht hebben op de inhoud van
elkaars werk.

4 Sessie 2: overeenstemming en afspraken
Voor de 2e sessie is er aan beide organisaties gevraagd op te schrijven welke behoefte zij hadden,
waar de andere organisatie iets in zou kunnen betekenen. Hieruit kwam naar voren dat beide
organisaties tot hetzelfde uitgangspunt kwamen.
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4.1 Consensus: “opname tijdelijk, leven gaat door”
“Een (crisis)opname is een tijdelijke onderbreking van het gewone leven, die alleen betrekking heeft
op de (geestelijke) gezondheid. Alle overige levensdomeinen gaan zo gewoon mogelijk door.”

Om dat te realiseren is het van groot belang dat de gemeente (die verantwoordelijk is voor al die
levensdomeinen) ook tijdens de opname betrokken is en de begeleiding niet onderbroken wordt.
Hierover was consensus.

4.2 Wie initiatief? (en wat belemmert het?)
Vervolgens kwam de vraag boven wie moet initiatief nemen? Simpel gezegd: moet de gemeente zich
melden bij de sGGZ of moet de sGGZ de gemeente uitnodigen? Hierover bleken verschillende beelden
te bestaan, die mede veroorzaakt werden door belemmeringen ivm de AVG. De sGGZ mag ivm de
privacy niet zonder toestemming van de patiënt/inwoner contact opnemen met de gemeente. Ook
geldt: de gemeente kan bij de instellingen vragen naar een inwoner, maar de sGGZ mag daar zonder
toestemming van diezelfde inwoner geen antwoord op geven. De patstelling die hierdoor lijkt te
ontstaan roept bij alle betrokkenen een gevoel van onmacht op, we willen wel maar kunnen niet
vanwege de AVG.
Deze situatie doet heel erg denken aan de manier waarop directe naasten al of niet betrokken
worden. We willen wel, maar mogen niets zonder toestemming van betrokkene. De oplossing ligt ook
in dezelfde lijn. Omdat het doorlopende contact van de gemeente met zijn inwoner zo belangrijk is,
zal dit ook de houding van alle medewerkers binnen de sGGZ moeten zijn. Een zogenaamde “ja-tenzijhouding” (“wij hebben altijd contact met uw gemeente, is dat voor u ok?”). Als er al begeleiding
vanuit de gemeente bij betrokken is kan hij/zij zich ook gedragen als naaste. Op bezoek komen, actief
het contact met de inwoner in stand houden. Dit heeft geleid tot de afspraken zoals schematisch
weergegeven in bijlage 2.
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4.3 Er is nog meer:
Juist als je zo diep inzoomt kom je meer zaken tegen die om verdere verdieping vragen, zoals:
- hoe vaak komt het voor dat de gemeente nog niet betrokken is? En hoe ontstaan dergelijke
situaties? Denk daarbij ook aan naasten. Wat kunnen we leren/verbeteren?
- Is bij alle partijen bekend wat er precies tijdens een opname gebeurt? (Alleen
behandeling/stabilisering.) Wellicht een bijeenkomst voor wijkcoaches etc. dit ivm
verwachtingsmanagement.
- Informatie over werkwijze wvggz.
Bovenstaande zaken zullen met de andere partijen opgenomen worden.

ZonMw Vouchernummer 638085103
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Bijlage 2: Schematische weergave betrokkenheid gemeente tijdens
opname.
Uitgangspunten :
- Een inwoner blijft een inwoner, een opname is slechte een kortdurende
onderbreking.
- Betrokkene bepaald (anderen beïnvloeden/verleiden)

© Familieperspectief – Joke van der Meulen & stichting Zelfregieteam Borne
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Activiteiten

Handvatten voor
het omgaan met
onbegrepen gedrag

Geïndiceerd
Mensen met 1e keer
onbegrepen gedrag

Activiteiten

Terugval
Mensen met
bestaande
problemen en
onbegrepen gedrag
Opvang en vraagbaak
voor omgaan met
onbegrepen gedrag.

Overbelasting
mantelzorg

Onveilige
woonomgeving
Overlast voor
anderen
Huiselijk geweld

Activiteiten:

Onaangepast
gedrag

Probleem

Email : zelfregieteamborne@gmail.com
: inloophuisborne@gmail.com
Website: www.inloophuisvoornaastenborne.nl
Tel
: 06 47 44 85 00

© stichting Zelfregieteam Borne

hun vaak ingewikkelde positie. Zij heeft verbindingen met nagenoeg alle professionele zorginstellingen in Borne en verwijst mensen zo nodig naar deze
instellingen.

NB ZRT (st. Zelfregieteam Borne) is een vrijwilligersorganisatie, die primair als doel heeft de naasten van mensen met een onbegrepen gedrag bij te staan in

Zorgtaken in balans

Veilige thuissituatie

.

Activiteiten

Activiteiten

Veilige
woonomgeving

Handvatten voor het
signaleren van onbegrepen
gedrag

Kennis over uitingsvormen
onbegrepen gedrag

Prosociaal gedrag

Selectief
Mensen met bekende
risicofactoren/problemen

Universeel
Mensen zonder bekende
risicofactoren/problemen

Niveau
Gewenste situatie

Preventiematrix onbegrepen gedrag … (naam instelling)

Bijlage 1 Preventiematrix blanco

Handleiding preventiematrix ten behoeve van preventie van onbegrepen gedrag

Stichting Zelfregieteam Borne
Clematishof 86
7621 CX Borne

14

Bijlage 3: De preventiematrix
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Bijlage 4: nuttige links (ihkv van “paralleldraden”)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Herstelgerichte onderteuning vanuit ervaringsdeskundigheid https://www.nhettwente.nl/
Bureau herstel Mediant www.bureauhersteltwente.nl
Zelfregieteam Borne (ondersteuning en advies naasten):
https://zelfregieteamborne.nl/
Zorgmeldpunt Nl:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/09/staatsecretaris-blokhuislanceert-nieuw-landelijk-meldpunt-zorgwekkend-gedrag-0800-1205
Zorgmeldpunt Twente: https://www.ggdtwente.nl/publiek/toezicht-advies-enzorg/meldpunt-verward-gedrag-twente
Hulpkaart Nl: https://www.hulpkaart.nl/algemeen/
Hulpkaart Twente: https://www.hulpkaart.nl/organisaties/centraal-punt-crisiskaarttwente/
Wijk GGDer Nl: https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-en-zorg/wijk-ggder/
Wijk GGDer Borne: Jessica Mensink j.mensink@ggdtwente.nl
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