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Context 

Vanaf 2016/2017 is in Noord-Holland op het niveau van de politie-eenheid de bredere aanpak van 

mensen met verward gedrag ter hand genomen. In opdracht van de stuurgroep OGGZ politie-eenheid 

Noord-Holland is een plan van aanpak opgesteld, waarin de basis is gelegd voor datgene wat in ieder 

geval bovenregionaal georganiseerd dient te worden. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat er ruimte 

is voor regionale en lokale initiatieven. 

 

Op het niveau van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de stuurgroep Verwarde personen NHN 

(hierna stuurgroep VP NHN) opgericht, waarin diverse organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein 

gezamenlijk vormgeven aan de regionale aanpak van mensen met verward gedrag. Eén van de 

elementen hiervan betreft het verbeteren van de aanpak van een groep mensen met verward gedrag, bij 

wie tevens sprake is van een (ernstig) veiligheidsrisico. Vanwege de structurele knelpunten die 

gemeenten en ketenpartners met de aanpak van deze doelgroep ervaren, is vanuit de stuurgroep VP 

NHN begin 2018 een werkgroep opgericht. Deze werkgroep richt zich komend jaar op het verbeteren van 

de aanpak van deze complexe groep en het verminderen van de ervaren knelpunten. Dit zal in nauwe 

samenhang gebeuren met de al lopende regionale en lokale initiatieven. Het is niet de bedoeling om 

lopende initiatieven te vervangen, maar wel waar mogelijk te versterken. 

 

De focus op verwarde personen met een (ernstig) veiligheidsrisico sluit aan bij de landelijke aanpak van 

deze doelgroep door het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna JenV). Door JenV worden diverse 

regionale pilots/projecten ondersteund. Ook de veiligheidsregio NHN heeft een subsidie ontvangen. 

 

Projectopdracht en doelgroep 

De opdracht van de werkgroep betreft het (in samenhang met andere (sub)regionale en lokale 

initiatieven) verbeteren van de specifieke aanpak van mensen met verward gedrag, bij wie sprake is van 

een (ernstig) veiligheidsrisico. Knelpunten en oplossingsrichtingen worden in kaart gebracht, waaruit 

verbetertrajecten (kunnen) volgen.  

 

In de veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat de doelgroep uit ca. 70-100 personen. Deze kan als 

volgt omschreven worden: 

 De doelgroep kampt met ernstige psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek en/of een 

verstandelijke beperking.  

 Vaak is er sprake van problematiek op diverse leefgebieden (middelengebruik, wonen, 

dagbesteding, schulden en sociale contacten). 

 De doelgroep vertoont vaak ernstig agressief, ontwrichtend en/of gevaarlijk gedrag.  

 Er zijn terugkerende contacten met politie en justitie vanwege overlast en/of misdrijven. 

 Vanwege het aanwezige gevaar voor zichzelf en/of anderen behoeft deze doelgroep intensieve 

behandeling of begeleiding.   

 De doelgroep is vaak niet gemotiveerd en moeilijk benaderbaar en daardoor moeilijk in zorg te 

krijgen of te houden, ook wanneer sprake is van een forensische of civielrechtelijke titel. 

 Bestaande voorzieningen zijn ontoereikend gebleken en ingezette zorg- en strafrechtelijke 

interventies (casusoverleggen, justitiële sancties, gedwongen zorg etc.) hebben niet geleid tot 

een structurele vermindering van overlast, delictgedrag of gevaar.  
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Werkgroepsamenstelling 

De werkgroep die in 2018 werd opgericht is breed samengesteld en bestaat uit de volgende deelnemers: 

Arjen Witteveen, projectleider 

Jeroen Koffijberg, projectleider 

Anton Wildoer, Veiligheidshuis NHN 

Sandra Gordijn, Veiligheidshuis NHN 

Monique Panhorst, Openbaar Ministerie 

Gabriëlle Geerdink, GGD Hollands Noorden 

René Wubs / Sanne van Houten, GGZ NHN  

Jurien Zondervan, Politie  

Monique Verschuur, OOV* Alkmaar 

Jim Ligthart, SD* Alkmaar 

Maarten Kroes, OOV Hoorn 

René Doodeman, SD Hoorn / Very Meester, SD Medemblik 

Gabie Ingelse, OOV Den Helder 

Hannie Oskam, SD Den Helder 

Toos vd Berg, OOV Heiloo 

Donna Kloeze, Reclassering Fivoor 

Anne Judith Apeldoorn, dnoDoen 

Floortje van Bemmel / Gerjan Prins, Verzekeraar VGZ 

 

*OOV=Openbare Orde en Veiligheid / SD=Sociaal Domein 

 

Globale projectfasering 

Conform de afspraken die in het kader van het JenV-subsidietraject zijn gemaakt, kent het project op 

hoofdlijnen de volgende fasering: 
1. Afbakening en invulling project met stuur- en werkgroep (oktober 2018) 

2. Inventarisatie knelpunten en oplossingsrichtingen m.b.t. aanpak verwarde personen met een 

veiligheidsrisico middels interviews (november 2018 – februari 2019) 

3. Advisering aanpak knelpunten oplossingsrichtingen (februari 2019) 

4. Prioritering aanpak/oplossingen (februari 2019) 

5. Ontwikkeling/verbetering aanpak (doorvertaling naar concrete acties/projecten, vanaf februari 

2019) 

6. Borging projectresultaten. 

 

Interviews 

De periode november 2018 – februari 2019 zal gebruikt worden om breed te inventariseren welke 

knelpunten en oplossingsrichtingen er worden ervaren bij de aanpak van bovengenoemde doelgroep. De 

projectleiders zullen aan de hand van specifieke vragen, die voorafgaand aan het interview worden 

toegestuurd, spreken met gemeenten en organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein, die betrokken 

zijn bij de aanpak. Ook sluiten de projectleiders in die periode aan bij de basisteamdriehoeken. In februari 

2019 wordt een rapportage uitgebracht, waarin de bevindingen en doorvertaling naar concrete projecten 

of acties worden benoemd, die tot een structurele verbetering van de aanpak moeten leiden. 

 

Meer informatie 

Als u meer wilt weten of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleiders: 

 

Jeroen Koffijberg (jeroen@lameriskoffijberg.nl) 06-1947 2641 

Arjen Witteveen (awitteveen@vrnhn.nl) 06-1830 7719 
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