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Actualiteit 



De kwestie ‘verwarde personen’ – fictie?  

• sinds 2011 jaarlijkse stijging 
van meldingen 10-15% 

• toenemende tijdsinvestering 
politie (20%?) 

• gesteggel tussen politie en 
‘de zorg’ over meldingen 

• lang onduidelijkheid over 
cijfers en over 
achtergronden van mensen 



De kwestie ‘verwarde personen’ – feiten 

• ca. 37% meldingen van ca. 
7% personen 

• ruim 66% in de GGZ in 
voorgaande 3 jaar 

• ruim 92% bij een instantie in 
beeld 

• ruim 43% van meldingen van 
‘bekenden’, 11% van 
mensen zelf 



Aannames over ‘verwarden’ – fictie? 

• mensen die vroeger in de bossen zaten 
• bedden terug = probleem opgelost 

• mensen die ziek zijn 
• als behandeld = probleem opgelost 

• mensen die gevaarlijk zijn 
• als opgeborgen = probleem opgelost 

• mensen die ‘van de zorg zijn’ 
• als de zorg haar werk doet = probleem opgelost 

 



Oorzaken diffuser dan ‘de zorg’ – feiten 

• ziekte: stoornissen ± (dementie +), stress + 
• zorg: kleine relatie met beddenafbouw, veel 

toegankelijkheidsproblemen 
• wonen: hogere nood, concentratie problematiek 
• participatie: meer uitvallers in werk en school 
• burgers: hogere verwachtingen van instanties 
• samenleving: steeds sneller en digitaler netwerk 



Dus: we moeten het samen doen 



Maar: het sociaal contract bij ‘ellende’  

De rolverdeling: 
• de burger meldt 
• de professional helpt 
• de overheid betaalt 

Onder deze aannames: 
• altijd is precies duidelijk wat er moet gebeuren 
• iedereen werkt vlekkeloos samen 
• niemand maakt fouten 
• er wordt geen geld verspild 



Actualiteit – dendert door 



Traditionele aanpak = huidig sociaal contract 



Het sociaal contract in de acute psychiatrie 

De rolverdeling: 
• de burger meldt 
• de professional helpt 
• de overheid betaalt 

Onder deze aannames: 
• altijd is precies duidelijk wat er moet gebeuren 
• iedereen werkt vlekkeloos samen 
• niemand maakt fouten 
• er wordt geen geld verspild 

de consumerende burger eist een perfecte 
professional in een maakbare wereld 

meld-
punt 

1 uur 
aanrijtijd duale 

beoord. 



Een verder verschuivend sociaal contract? 

burger 

overheid 
(SPV) 

ellende 

overheid 
(SPV) 



Of kunnen we nog een andere kant op? 

burger 

samen-
leving 

ellende 

overheid 
(SPV) 



Grof onderscheid tussen twee modellen 

• een individueel model 
• psychopathologie 
• individueel gevaar 
• behandeling 
• monitoring 

 
• een systemisch model 
• tussenmenselijke moeilijkheden 
• risico op escalatie 
• participatie 
• continuïteit 
beide modellen nodig – maar wanneer onduidelijk 



Casus: de Wet verplichte GGZ 

Nogal wat veranderingen: 
• meer aandacht voor netwerk 
• aandacht voor sociaal onderzoek (gemeente) 

 
• verruiming gevaarscriterium 
• burgers mogen melden 
• dwang in de thuissituatie 

 



Wat hebben we nodig? 

Publieke professionals – professionals voor de samenleving 
 
• vakmanschap 
• leiderschap  
• burgerschap 

 
• vasthoudend 
• samenwerkend 
• contextueel 
• reflectief 
• richtinggevend 



Vakmanschap is onder meer… 

• onderscheid in ‘onbegrepen gedrag’ 
• risico/gevaar 
• benodigde ondersteuning 
• welk model? 

 
• continuïteit en contextualiteit in model 1 

 
• normalisatie en contextaliteit in model 2 

 



… en vakmanschap in de context 

• weten wie je nodig hebt en hen kennen: 
• netwerkleden 
• wijkagent 
• huisartsen 
• vrijwilligers 
• … 

• ondersteunen andere professionals 
• consultatie 
• advies 

 
 

 
 



Burgerschap is onder meer… 

• … constante focus op wat mensen zelf kunnen, 
maar vooral samen met anderen 

• … zo nodig professionele ondersteuning van 
burgers om met ellende te kunnen (blijven) 
dealen  

• … ruimte geven aan burgerschap 
• professional is zelf ook burger! 

 



Kortom 

• we leven steeds meer in een netwerk samenleving… 
• … waarin sociale kwesties diffuse oorzaken hebben… 
• … niet zomaar meer verdwijnen… 
• … en niet meer bij de of één professional ‘horen’... 
• … maar ons sociaal contract is daar nog niet op 

aangepast 
 

we hebben noodzaak aan publieke professionals 
en aan een nieuwe verhouding tussen burgers, 
samenleving en professionals  



Dank voor uw aandacht 

bauke.koekkoek@han.nl  
 
• de kwestie 
• leiderschap, 

vakmanschap en 
burgerkracht 

• naar een nieuw sociaal 
contract 
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