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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Op 21 September 2020 hebben wij uw reactie op het concept Plan van Aanpak personen met
verward gedrag gemeente Montfoort (hierna te noemen: PvA) ontvangen. Wij danken u voor dit
advies en geven hieronder onze reactie erop.
1. Alternatieven voor de wijk-GGZ
U constateert dat verschillende malen in het concept PvA en het eindverslag pilot wijk-GGZ
toegeschreven is naar en geredeneerd vanuit de gekozen oplossing: de inzet van de wijk GGZ-er.
Wij delen uw mening dat andere oplossingen op dit moment nog niet zijn onderzocht. Reden
hiervoor is dat we eerst de resultaten van de pilot wijk GGZ wilden zien. Met het eindverslag wijk
GGZ is duidelijkheid geschapen in de problematiek die in de gemeente speelt random personen
met verward gedrag. Daarnaast wordt ook helder gemaakt welke hiaten er zijn in de sluitende
aanpak over de domeinen heen. De volgende stap is het organiseren van een structurele
verbinding tussen het sociaal domein, het veiligheidsdomein en het medisch domein. De pilot heeft
aangetoond dat een zorgprofessional met GGZ expertise deze verbinding kan maken. Onderzocht
moet worden op welke manier dit structureel kan worden geborgd. Dit was al als actiepunt
opgenomen in het PvA. Zoals u terecht aangeeft zullen alternatieven voor de wijk GGZ worden
uitgewerkt en aan het college worden voorgelegd ter besluitvorming. Dat is stap twee. De eerste
stap is het vaststellen van het PvA door het college.
Uw advies heeft ertoe geleid dat wij in het definitieve PvA de term wijk GGZ hebben vervangen
door zorgprofessional met GGZ expertise. Hiermee scheppen we ruimte om alternatieven voor de
wijk GGZ te onderzoeken.
2. Visie en integraal beleid en oplossingen met financiering
U mist een integrate visie en beleidskader sociaal domein en besteding van financiele middelen.
Deze integrate visie en beleidskader sociaal domein inclusief financiele paragraaf zal in 2021 aan
de gemeenteraad worden aangeboden. Uw adviesraad krijgt de gelegenheid om mee te denken
met de inhoud van het te actualiseren integraal beleidsplan sociaal domein. Wij nodigen u in 2021
hiervoor uit en zijn benieuwd naar uw inbreng vanuit klantperspectief.
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Het nieuwe integraal beleidsplan sociaal domein wordt de kapstok voor alle afzonderlijke lokale
beleidsplannen en actieplannen, die van kracht zijn in het sociaal domein. Daarmee is verankering
geborgd.
3. Werk vanuit waardengedreven regie
U vindt dat er geen keuze wordt gemaakt in volgorde van prioriteiten in waarden. In het PvA wordt
verondersteld dat de insteek van de aanpak voor personen met verward gedrag gebaseerd op de
juiste en efficiente manier van handelen, leidt tot het voorkomen van persoonlijk leed en
maatschappelijke overlast. Niet duidelijk wordt gemaakt hoe 'juist' en 'efficient' zich tot elkaar
verhouden, hoe wordt bepaald wat 'juist' is of 'efficient' is en wie dat bepaalt.
Naar onze mening bepalen de professionals van de verschillende domeinen in de praktijk wat in
een specifieke situatie een juiste en efficiente manier van handelen is. Samen met elkaar
onderzoeken de professionals wat in een bepaalde situatie leidt tot een integrate aanpak. Een
aanpak, die recht doet aan de betreffende persoon in zijn unieke situatie. Een aanpak, die aan de
betreffende persoon en zijn omgeving oplossingen biedt en passend is. Hierbij is de toepassing
van de omgekeerde toets een voorwaarde.
De professionals stellen samen de prioritering vast. Hieruit rolt een persoonsgerichte aanpak,
welke tussentijds met elkaar wordt geevalueerd en zo nodig bijgesteld.
4. Scheiding van regie en uitvoering
U adviseert meer helderheid te scheppen in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden
tussen de gemeente en haar uitvoerders. In het eindverslag is opgenomen dat de gemeente de
regie (op beleid) heeft en de SWOM de uitvoerder is. U constateert dat dit niet blijkt uit het
doorlopen proces.
Het klopt dat de gemeente en de SWOM samen de pilot wijk GGZ hebben uitgevoerd. Daarbij is
een heldere rolverdeling aangehouden. Periodiek is door de gemeentelijke projectleider overleg
gevoerd met de SWOM om ervoor te zorgen dat de pilot volgens de door ZonMw aan de subsidie
gestelde voorwaarden zou worden uitgevoerd. Het feit dat er slechts een oplossing is onderzocht is
inherent aan de voorwaarden waaronder subsidie is verstrekt door ZonMw.
Van meet af aan was duidelijk dat SWOM in opdracht van de gemeente de pilot wijk GGZ ging
uitvoeren. De projectleider voert de regie en zorgt voor de eindverantwoording aan het college en
aan subsidieverstrekker ZonMw.
5. Inzet omgeving en preventie
Uw adviesraad mist de rol van de samenleving, van de wijk en van het sociale netwerk rond
personen met verward gedrag. Vanuit visie en de financiele uitdagingen van de gemeente
adviseert uw adviesraad om meer aandacht te besteden aan het betrekken van de wijk en
preventie. Uw advies is op zoek te gaan naar bewezen praktijken in andere gemeenten en hierbij
als gemeente Montfoort zelf de regie te houden. U geeft aan dat de zojuist verschenen publicatie
'Krachten bundelen in de buurt' van Movisie waarin vijf veelbelovende projecten beschreven zijn,
daarbij wellicht behulpzaam kan zijn1.
Wij danken u voor het attenderen op het rapport van Movisie. Alhoewel dit rapport een aanpak op
stedelijk niveau betreft, kunnen wij er als gemeente ons voordeel mee doen.
Ook wij vinden het betrekken van de wijk belangrijk. We gaan daarom in 2021 op zoek naar
ervaringsdeskundigen (mensen uit de doelgroep en hun naasten) om hun visie hierop te horen.
Daarnaast willen we samen met de ketenpartners inventariseren op welke wijze we de wijk kunnen
betrekken. Dit kan in de vorm van informatie/voorlichtingsbijeenkomsten door aan te sluiten bij wat
er al is op wijkniveau.
Qua preventie zijn we samen met de netwerkpartners nog zoekende. Privacy en stigmatisering
spelen een rol waardoor terughoudend wordt omgegaan met preventie. We gaan hierover met
onze ketenpartners verder in gesprek.

1 https://www.movisie.nl/krachtenbundelenindebuurt
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6. Evalueren, reflecteren, leren, ontwikkelen en borgen
U adviseert explicieter vast te leggen op welke wijze alle betrokken partijen evalueren, (moreel)
reflecteren, leren, ontwikkelen en hoe afspraken geborgd worden. Verder adviseert u de
actiepunten verder uit te werken, actiehouders te benoemen en een tijdpad, financiering en
vastlegging van de bewaking op te nemen. Ook adviseert u uit te werken hoe getoetst wordt dat
acties leiden tot gewenst resultaat in het licht van de visie en het beleid van de gemeente.
Uw advies nemen we mee bij het oppakken van de geformuleerde actiepunten in het PvA.
Inlichtingen
Wellicht heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie. In dat geval kunt u contact opnemen
met C. de Laat via 06 11316969 of info@montfoort.nl.
Reactiebrief
Wilt u zo vriendelijk zijn bij een reactie op deze brief te verwijzen naar ons zaaknummer.

Hoogachtend,
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