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Naar de voorkant: DOELGROEP

Personen verward gedrag

Personen die de grip op hun leven (dreigen te) 
verliezen waardoor het risico aanwezig is dat 
zij zichzelf of anderen schade berokkenen.  

Preventie (bredere doelgroep)

Psychisch kwetsbare mensen in de wijk die 
door een veelheid aan oorzaken (en 
onvoldoende steun uit de omgeving) mogelijk 
verward gedrag kunnen gaan vertonen. 



Naar de voorkant: wat is nodig?

(Behandeling)
Voor- en  
nazorg!

Begeleiding (met 
overtuigingskracht)

Een stabiele 
woonomgeving 

Hulp bij 
financiën, 

administratie

schulden

Een sterk 
steunsysteem/

helpend 
netwerk

Dagstructuur:

zinvolle arbeid 
dagbesteding

Vriendschappelijk 
contact met 

positieve anderen

Zingeving, erkenning, 
‘van waarde zijn’

Een gezonde 
leefstijl



De verbinding 2 
Projecten en acties

Pilot Schakel-GGD’er
(onderdeel V&A)

Pilot 7 x 24 uurs 
bereikbaarheid 

Vangnet en advies

-Naar de voorkant
- Buurtcirkels
- Versterking netwerk 
-Afspraken over 
kennis delen/privacy

Pilot crisiskaart en 
outreachende hulp 
bij herstel door 
ervaringsdeskundige
n

Borgen inzet 
ervaringsdeskundige
n in beleidsmatige en 

bestuurlijke 
processen

Voorlichting in de 
wijk 

ervaringsdeskundige
n

Uitrol MHFA door 
GGZ en GGD (en RCO 

de Hoofdzaak)

Project 
Maatwerkaanpak 

complexe casuïstiek 
in KvNH

Onderzoek Tussen 
Wal en Schip naar 

hiaten in 
opvang/begeleiding/

ondersteuning en 
wonen

-Pilot activering Texel
-Afspraken  
dagstructuur zinvolle 
arbeid, dagbesteding

Conferentie ‘Naar de 
voorkant’



Wat is MHFA wel / niet

12 UUR CURSUS

• Je gaat WEL herkennen en 
ondersteunen

• Je bent GEEN amateur psycholoog
• GEEN opleiding psychiatrie
• NIET behandelen of diagnosticeren



Resultaten: 7 x 24 uurs  bereikbaarheid buiten 
kantoortijden



Lessons learnt (Proces)

• Samenwerking GGD-gemeenten

• Vertrouwen

• Zicht op knelpunten  

• Breed plan, korte lijnen

• Concreet

Doorpakken:

• Beleid en uitvoering in een lijn

• Knelpunten en personen in beeld

• Korte trajecten

• Heldere plannen 



Lessons learnt (Inhoud)

• Maatwerk

• Preventie: hele keten (vanaf jeugd)

• Kennis delen

• Nazorg/voorzorg

• Eenzaamheid en contacten

• Activerende begeleiding

• Zinvolle dagbesteding

• Sancties bij overtreding wet voor iedereen

• Procesregie: werkende factor

• Ervaringsdeskundigen 

• Crisiskaart/hulpkaart 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.studiekeuzemaken.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F5-lessen-over-studiekeuze-maken.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.studiekeuzemaken.nl%2F5-belangrijkste-lessen-studiekeuze%2F&docid=nWb5yT6OtWruSM&tbnid=nkhRqMnF-Rr-PM%3A&vet=10ahUKEwj_r8jKuZfmAhVLKuwKHY-QDf0QMwhPKAEwAQ..i&w=750&h=350&bih=673&biw=1821&q=afbeelding%20%20lessen&ved=0ahUKEwj_r8jKuZfmAhVLKuwKHY-QDf0QMwhPKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


VISIE OP (BETAALBARE) ZORG IN DE TOEKOMST - DE KOSTEN

Met
zorgadvies

Lage drempel, 
dichtbij huis

Veerkrachtig en 
betekenisvol leven

(E-health & preventie)

Geïntegreerde 
eerste lijn

Tweede 
lijn

StraksNu

Ziekenhuis

Preventie

Geïntegreerde 
eerste lijn

GGZ Care

Bron: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur

Toekomstvisie? 



Partners

• Cliënten en ervaringsdeskundigen /vriend GGZ
• Incluzio, Welzijn Texel e.a.
• Aanbieders Beschermd wonen 
• Zorgaanbieders (breed): thuiszorg, 
• Aanbieders dagbesteding/zinvolle arbeid
• Woningcorporaties 
• Vrijwilligersorganisaties (Present, Humanitas e.a.)
• Reclassering 
• Mantelzorgcentrum
• Platform migranten 
• Zorgverzekeraar
• Veiligheidshuis/Ketenhuis 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mimir.nu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Flogo-texel-200x200.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mimir.nu%2Fen%2Fo%2Ftexel%2F&docid=H2rk-cOZ_ADFCM&tbnid=IPCpqSd8k1Y8cM%3A&vet=10ahUKEwjuqfCVr4zmAhWDDuwKHeXkC0QQMwhWKAowCg..i&w=200&h=200&itg=1&bih=873&biw=1821&q=afbeelding%20logo%20texel&ved=0ahUKEwjuqfCVr4zmAhWDDuwKHeXkC0QQMwhWKAowCg&iact=mrc&uact=8

