Oplegnotitie tussenstand onderzoek t.b.v. overleg 9 november a.s.
Wijkgerichte integrale aanpak personen met verward gedrag i.s.m. inloop/huiskamer GGZ
Uit de eerdere inventarisatiefase van het onderzoek naar de realisatie van een stadsbrede
inloopvoorziening voor mensen met verward gedrag, kwam het beeld naar voren dat er geen duidelijk
probleem is waarvoor één centrale integrale inloopvoorziening DE oplossing zou zijn.
Geconcludeerd werd:
1. dat er geen goed zicht is op de doelgroep van mensen met verward gedrag en dat er geen acute
problemen worden gemeld. Wel is er soms -met name in het centrumgebied- sprake van overlast
in de openbare ruimte;
2. dat het aanwezige aanbod lijkt te voldoen, maar dat het versnipperd is. Er zijn veel goede
voorzieningen en initiatieven. Wat ontbreekt is een helder overzicht van wie wat wanneer doet;
3. dat vrijwel alle partijen aangeven een outreachende benadering en een inloopmogelijkheid in
wijken van belang te achten en dat daarvoor aangesloten zou kunnen worden bij de bestaande
infrastructuur, zoals buurthuizen en wijkteams.
In de bespreking van de tussenstand van ons onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen gedeeld.
De kern van de conclusies was dat de vraag naar de mogelijke meerwaarde van een nieuwe
inloopvoorziening op de door de gemeente beoogde maatschappelijk effecten -inclusie van personen met
verward gedrag, minder overlast en minder daklozen- alleen in samenhang met een totale aanpak goed
is te beantwoorden.
Onze aanbeveling voor het vervolg bestond uit de volgende elementen:
1. In beeld brengen van de (potentiële) hulpbehoefte;
2. In beeld brengen van de potentie van het huidige hulpaanbod;
3. Afstemming organiseren op en tussen verschillende niveaus:
a. Regionaal/crisisniveau en (intramurale) behandeling;
b. Stedelijk niveau: stedelijke voorzieningen (inloop doelgroepen, opvang, activiteiten,
toeleiding, beschermd wonen);
c. Wijken: outreachende benadering door wijkteams en laagdrempelige
inloopmogelijkheden, deelname activiteiten, ambulante begeleiding en behandeling.
Als het gaat om het afstemmen en organiseren van samenwerking dan komen daar de elementen uit
hoofdstuk 3 van het gemeentelijk beleidsplan ‘Veranderen wat nodig is’ terug, zoals: gezamenlijke visie,
samenwerken als een team, sociale netwerkversterking, eenduidige coördinatie, etc.
Over dit voorstel is afgesproken dat wij de eerste twee onderdelen gaan uitvoeren en dat daar ook een
stadsbrede bijeenkomst deel van uit zal maken. Daarin wordt aan een gezamenlijke visie gewerkt en
worden kansen geïnventariseerd. Aan de hand van deze kansen en best practices zal worden
geprioriteerd waar op gefocust gaat worden.
Wij hebben ons sinds de zomer binnen de opdracht gefocust op de (potentiële) vraag en het (potentiële)
aanbod in de wijken met outreachende benadering en inloopmogelijkheden.
Wij hebben daarbij nadrukkelijk ook gezocht naar voorbeelden die als inspiratiebron kunnen dienen bij de
voorkant van de sluitende aanpak, namelijk in de haarvaten van de samenleving.

Op basis van de beschikbare cijfers komen we tot de conclusie dat een aantal wijken een grotere
concentratie van personen met verward gedrag heeft. Het gaat dan om buurten in de wijken Almere
Buiten, Almere Haven en Almere Stad. Bij de laatste is behalve de centrale ligging ook de concentratie
van voorzieningen een factor.
In het aanbod hebben we gezocht naar projecten die een mix hebben van de volgende elementen:







Samenwerking betrokken partijen
Kennis van GGZ-problematiek
Betrekken van de doelgroep
Aandacht voor regelen basisbehoeften
Vergroten zelf-/samenredzaamheid
Stimuleren acceptatie en participatie

We hebben in Almere drie projecten gevonden die als inspiratiebron kunnen dienen voor de aanpak in de
wijken; dat zijn het Inloophuis De Ruimte, STIP en De Cartoon. Daar voegen we de succesvolle aanpak
van Wijk en Participatie in Amersfoort aan toe.
Naast de bestaande inloopvoorzieningen, wijkteams, huisartspraktijken en de buurthuizen kunnen de
plannen van De Schoor voor buurtkamers en het inzetten van het FACT-team bouwstenen vormen voor
een toekomstige aanpak. De precieze aanpak kan per wijk verschillen als er maar een gezamenlijke visie
is, de eerder genoemde mix aan elementen en de uitgangspunten van het gemeentelijk beleidsplan
‘Veranderen wat nodig is’ een plek krijgen, en de uitvoering voor een langere periode is belegd.
Wij stellen voor om in week 50 de stadsbrede bijeenkomst met stakeholders te houden en daar:
1.
2.
3.
4.
5.

aan een gezamenlijke visie te werken;
de inspirerende praktijken en de elementen voor een aanpak te delen;
de wijken c.q. buurten voor mogelijke pilots te identificeren;
mogelijke initiatiefnemers c.q. trekkers zich te laten melden;
de (gewenste) samenhang met het verdere praktische stedelijke beleid op dit punt te benoemen.

De uitkomsten van deze bijeenkomst leiden vervolgens tot een document waarin de uitkomsten en
afspraken worden neergelegd in een plan van aanpak. Dat plan bevat zowel de uitwerking van de pilots
als de manier waarop daarvan wordt geleerd van elkaar en voor de eventuele toepassing in andere
buurten c.q. wijken. Voor de implementatie en monitoring kan via ZonMw subsidie worden aangevraagd
bij het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.
Op 9 november willen we graag onze bevindingen en dit vervolgvoorstel bespreken. Daarbij willen we
vooral inzoomen op de stedelijke bijeenkomst met stakeholders: wie, wat, waar, wanneer, waarom en
hoe?
Erik Vermathen, Projectleider Stade Advies
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Inleiding

In deze tussenrapportage maken wij de balans op van de tweede fase van ons onderzoek t.a.v. de
vraag naar laagdrempelige inloopmogelijkheden GGZ in Almere. De input voor deze rapportage is
verkregen vanuit een aantal aanvullende interviews en het verzamelen van data. Door meer zicht te
krijgen op de stand van zaken m.b.t. de lokale infrastructuur in Almere, aangevuld met de laatste
inzichten vanuit de landelijke aanpak van personen met verward gedrag, ontstaat een beeld op grond
waarvan de dialoog gevoerd kan worden voor de verdere preventieve aanpak en vormgeving in
Almere. Het beeld en de uitkomsten van deze dialoog vormen hiervoor de bouwstenen.

2

Eerder beeld en conclusies

Uit onze inventarisatie in de eerste helft van 2017 is het beeld ontstaan dat er geen duidelijk probleem
is waarvoor één centrale integrale inloopvoorziening De oplossing zou zijn.
-

-

Er is geen goed zicht op de doelgroep van mensen met verward gedrag en er worden geen acute
problemen gemeld. Het aanwezige aanbod lijkt te voldoen, maar is versnipperd. Er zijn veel goede
voorzieningen en initiatieven. Wat ontbreekt is een helder overzicht van wie wat wanneer doet.
Vrijwel alle partijen gaven daarnaast aan een outreachende benadering en een inloopmogelijkheid
in de wijk van belang te achten. Wanneer duidelijk is waar veel mensen met (potentieel) verward
gedrag wonen, dan zou daarvoor aangesloten kunnen worden bij de bestaande infrastructuur,
zoals buurthuizen en wijkteams.
De kern van de conclusies was dat de vraag naar de mogelijke meerwaarde van een nieuwe
inloopvoorziening op de door de gemeente beoogde maatschappelijk effecten -inclusie van
personen met verward gedrag, minder overlast en minder daklozen- alleen in samenhang met een
totale aanpak goed is te beantwoorden. Dit is in lijn met de uitgangspunten en
beleidsdoelstellingen van de gemeente Almere.

Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd in het Regionaal Plan van aanpak project ‘Personen met
verward gedrag’ Flevoland.
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Het bovenstaande levert twee kernvragen op:
-
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Over wie gaat het, wat speelt er en wat kan worden ingezet?
Wat zijn werkwijzen en hoe ziet de vormgeving er uit?

Over wie gaat het, wat speelt er en wat kan worden ingezet?

Wij hebben geïnventariseerd wat de potentiële hulpbehoefte is van de doelgroep en hoe en waar van
gebruik gemaakt kan worden. Deelvragen waren:
1. Welke problemen spelen in de wijk(en), waar is (daar) behoefte aan en wie doet wat?
2. Zijn er goede voorbeelden, initiatieven (geweest)?
Wij hebben verkend welke organisaties, initiatieven en voorzieningen in de wijken aanwezig zijn en
welke producten en diensten worden aangeboden op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Waar
kunnen wijkbewoners nu terecht? En zijn er al vormen van een inloopfunctie in de wijk? Wij hebben
gekeken naar de functies informatie en advies, verwijzing, ontmoeting, en zorg- en dienstverlening.
Duidelijk moe(s)t worden wat de stand van zaken is m.b.t:1
-

de aanwezigheid in de wijk van (O)GGZ problematiek en hoe daar mee wordt om gegaan, niet
alleen bij professionals maar ook bij niet-zorgprofessionals en vrijwilligers;
de samenwerking tussen politie, zorg, welzijn, wijkbewoners en overige partijen (private
ondernemers, woningcorporaties e.d.);
de mogelijkheden voor het snel regelen van basisbehoeften als het regelen van inkomen,
zorgverzekering en aanpak schulden;
de aanwezigheid en mogelijke versterking van de mogelijkheden voor
dagbesteding/(vrijwilligers)werk;
de aanwezigheid en potentie van brede laagdrempelige inloopmogelijkheden;
de potentie t.a.v. het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van kwetsbare inwoners,
grotere betrokkenheid in de wijk en werken aan inclusie;
de aanwezigheid van goede informatie-uitwisseling en doorverwijsmogelijkheden;
de inzet van ervaringsdeskundigen;
het in kaart brengen van belemmeringen voor dagbesteding en vrijwilligerswerk voor de kwetsbare
GGZ doelgroep;
het uitwerken van een goede borging van de inbreng van de cliënt en het eigen netwerk;
onderzoeken op welke wijze de GGZ veel meer kan worden aangehaakt bij de lokale
zorgstructuren;
het in kaart brengen van de belemmeringen voor het snel regelen van basisbehoeften en waar
mogelijk terugdringen van bureaucratie (onverzekerdheid, schulden, inkomen, wonen).

Dit levert vooralsnog de volgende uitkomsten op:

3.1

Over wie gaat het?

Kenmerken doelgroep
Wij hanteren de ruime omschrijving van het landelijk aanjaagteam – ‘Verward gedrag is gedrag dat er
op kan duiden dat mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is
dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen’ - en voegen geen nieuwe definitie toe. Iedere definitie
roept discussie op en draagt als risico met zich mee dat dit een stigmatiserende werking heeft.2 Het
feit dat er geen goed zicht is op de doelgroep hangt wellicht ook samen met de definitie(s) welke in
omloop zijn. Het omschrijven van kenmerken van de doelgroep geeft daarentegen richting aan

1

Dit is een selectie van aandachtspunten uit het Regionaal Plan van aanpak project ‘Personen met
verward gedrag’ Flevoland: december 2016
2
Sabine Roza, psychiater, Erasmus MC; tijdschrift voor psychiatrie, november 2016
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oplossingsperspectieven binnen de lokale (sociale) infrastructuur, waar een laagdrempelige
inloopvoorziening er één van kan zijn.
‘Burgers met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid willen zoals iedereen, regie voeren over hun
eigen leven. Zij willen meedoen in de maatschappij en een goed en veilig thuis hebben. Soms is dat
in instellingen, soms is dat begeleid wonen en vaak zal dat zelfstandig wonen zijn.
Zij hebben daarbij hulp, zorg en ondersteuning nodig. Van het grootste belang is dat deze mensen zo
snel mogelijk worden toegeleid naar de juiste plaats daarvoor.’
Samengevat gaat het over psychisch kwetsbare mensen met (incidenteel) verwarde gedragingen.
Cijfermatig deel en analyse van de gegevens
Om een beter beeld te krijgen van de omvang van de doelgroep, conform de kenmerken uit de vorige
paragraaf, hebben wij verder data onderzoek gedaan. Zie hiervoor de tabel in bijlage 2.
Hieronder geven wij een toelichting en analyse van deze gegevens.
- Het percentage dat in 2015 gebruik maakt van GGZ zorg is hoger in Almere (5,2%) dan in
Nederland (3,7)3.
- In Almere Buiten had een relatief groter aantal bewoners ernstige psychische aandoeningen, een
groter percentage risico op angst- en depressiestoornissen (6,7%) en ervoeren meer bewoners
sociale problemen (7,6).
- In Almere Haven (9,6) en Almere Stad (9,5) is het aantal bewoners dat naar de huisarts is gegaan
voor psychische klachten hoger dan het gemiddelde in Almere (8,7).
- In lijn van deze cijfers is het aantal bewoners met een uiteindelijke psychische diagnose ook hoger
in Almere Haven (6,3) en Almere Stad (5,7). In beide stadsdelen wordt de sociale cohesie als
laagst ervaren door de bewoners.
- In 2016 wonen in Almere Haven de meeste bewoners die ondersteuning krijgen van sociale
voorzieningen, wat een indicatie kan zijn voor mensen met psychische kwetsbaarheid.
- Ook heeft een groot percentage in Almere Haven een laag inkomen (43%).
- Het aantal politiemeldingen voor overlast op straat is verre weg het hoogst in Almere Stad (47,5),
gevolgd door Almere Haven (5,1) en Almere Buiten (4,9).
- Specifieke cijfers per wijk, die niet zijn geïncludeerd in de tabel, laten zien dat in Almere Centrum
Haven (14,2), Almere Centrum Buiten (24) en de Indische buurt in Almere Buiten (12,8) een
verhoogd aantal meldingen van overlast zijn gerapporteerd.
- De relatief hoge overlastcijfers in Almere Stad kunnen worden verklaard door de mobiliteit in
Almere Stad, waarbij mensen uit verschillende wijken naar het centrum komen. Niettemin laten de
resultaten zien dat het aantal mensen met ernstige psychische aandoeningen, psychische
klachten en psychische diagnoses ook relatief hoog is bij de bewoners van Almere Stad.
Op basis van de beschikbare resultaten kunnen we stellen dat er in (delen van) Almere Buiten, Almere
Haven en Almere Stad relatief meer bewoners zijn met psychische kwetsbaarheid.

3.2

Wat speelt er?

Beleidsuitgangspunt Almere
Al eerder werd geconstateerd dat geen volledig beeld is van het (gevarieerde) aanbod.
Eén van de beleidsuitgangspunten van Almere voor het sociaal domein is dat de lokale
ondersteuningsstructuur en toegang primair gebiedsgericht worden georganiseerd; laagdrempelig en
dicht bij de inwoners. In de regionale samenwerking binnen het sociaal domein is het uitgangspunt:
‘lokaal waar het kan, regionaal waar het nodig is’.4 Almere gebruikt hiervoor onder meer de wijkteams
als instrument.
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Wijkteams
Almere wil de ondersteuning in de wijk aan mensen in een kwetsbare positie versterken. De wijkteams
in Almere vervullen hierin een belangrijke rol. Zij hebben onder meer als opdracht om wijkbewoners
wegwijs te maken in de voorzieningen in hun wijk en kunnen daarnaast een belangrijke rol vervullen
bij het normaliseren van de GGZ. Het bevorderen van inclusie en diversiteit zijn hierin
sleutelbegrippen.5
Specifiek ten aanzien van de doelgroep pleit het Schakelteam Personen met verward gedrag in de
tussenrapportage6 “voor een stevigere regie op de samenstelling en de werkwijze van wijkteams.
Verder is er meer nadruk nodig op de samenwerking met andere professionals in de wijk als het gaat
om iemand met verward gedrag.”
Eén van de aanbevelingen is “dat mensen werkzaam in de wijk signaalgericht werken en niet alleen
vraaggericht. Dat ze investeren in socialiseren: in het versterken en mobiliseren van sociale netwerken
en sociaal kapitaal. Dat ze onderling informatie (kunnen) delen en een rol pakken bij de aanpak van
stigma. Belangrijk is dat ook ervaringsdeskundigen werken in de wijk en dat cliënt- en familieinitiatieven structurele ondersteuning en financiering ontvangen”.
Het bovenstaande roept de vraag op wat de stand van zaken is van de wijkteams in Almere en in
hoeverre van daaruit bijgedragen kan worden aan verdere inclusie.
Beeld van de wijkteams
De 16 wijkteams zijn over de stad verdeeld waarvan een substantieel deel te maken heeft met een
combinatie van problemen, waaronder ggz problematiek. Er is sprake van een flinke werkdruk. Veel
bewoners die het nodig hebben weten de wijkteams te vinden. Zorgmijders komen minder in beeld,
tenzij er sprake is van overlast en/of een verwijzing. Het contact met o.a. huisartsen is hiervoor van
belang, zeker als er sprake is van uitbehandeling. Hierdoor raken mensen ook uit beeld. Het wijkteam
zoekt samen met de bewoner naar informele oplossingen. De wijkteams kijken breed (generalistisch),
kennis over specialistische zorg is beperkt en er zijn (te) veel aandachtsgebieden. Op stadsniveau zou
specialistische kennis toegevoegd kunnen worden t.b.v. casuïstiek. Een verbinding met een
inloopvoorziening en andere voorzieningen is belangrijk. Huisartsen en POH-ers GGZ hebben de
eerste contacten en verwijzen zo nodig. Er is samenwerking in de wijk maar niet specifiek met het
label GGZ. Bij een overdracht spelen privacy aspecten een rol, wat belemmerend werkt in de
informatiedeling.
De inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen gebeurt nog onvoldoende en is een punt van
aandacht. Het uitwerken van een goede borging van de inbreng van de cliënt en het eigen netwerk is
een speerpunt; altijd worden de oplossingsmogelijkheden binnen het eigen netwerk bekeken en
aangeboord. Met name MEE heeft hier een methodische werkwijze voor ontwikkeld en zij is
onderdeel van de wijkteams. Hoe de GGZ kan aanhaken is een punt van (beleidsmatige) aandacht.
Er wordt van uitgegaan dat de zelfredzaamheid van huishoudens door de aanpak vanuit de wijkteams
toeneemt. De ZRM wordt gebruikt maar er is (nog) geen onderzoek gedaan naar de mate waarin de
zelfredzaamheid is toegenomen na interventie door het wijkteam. Men is onlangs begonnen met het
vastleggen van gegevens in een klantvolgsysteem. Ten tijde van het onderzoek waren er nog te
weinig gegevens beschikbaar om trends te ontdekken of assumpties hard te maken.

3.3

Wat wordt ingezet?

Initiatieven in de wijk(en)
In Almere is sprake van een breed palet van initiatieven en voorzieningen in buurten en wijken. Voor
een (voorlopig) overzicht verwijzen wij naar bijlage 1. Met een aantal vertegenwoordigers daarvan
hebben wij voor de zomer gesproken. Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat er (in het
verleden) ook (mogelijk veelbelovende) initiatieven zijn gestrand.
Naar ons idee ontbreekt het niet zozeer aan initiatieven maar is de vraag óf en in welke mate zij voor
de doelgroep een functie kunnen vervullen. Daarbij moet o.i. een functioneel onderscheid gemaakt
worden tussen informatie en advies, ontmoeting, zorg- en dienstverlening, en verwijzing. De wijkteams
kunnen hier -als ogen en oren van de wijk- een belangrijke schakelfunctie in vervullen.
5
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Uit gesprekken met mensen uit de doelgroep komt naar voren dat ontmoetingsmogelijkheden in de
vorm van een laagdrempelige inloop zorgen voor het doorbreken van isolement, structureren van
dagelijkse bezigheden en vergroten van het zelfvertrouwen. Vanuit dit gegeven en de startvraag van
het onderzoek komen wij hier expliciet op terug.
Inloopfuncties in Almere
Een inloopfunctie is een ‘plek in de wijk’ waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg en
welzijn. De inloopfunctie heeft niet per definitie een fysieke locatie, maar doelt op functionaliteit en
beschikbaarheid. Basiskenmerken zijn:
- Laagdrempelige toegang, dus zonder verwijzing, niet op afspraak
- Voor iedereen toegankelijk
- Ruime openingstijden, bij voorkeur ook buiten kantoortijd
- Centrale locatie in de woonwijk en/of digitaal
- Bemenst door een medewerker die in staat is de hulpvraag te achterhalen en kennis heeft van de
- sociale kaart in zorg en welzijn
- Gericht op het bevorderen van gezondheid, zelf-/samenredzaamheid en participatie
Een inloopfunctie kan ook fungeren als een ontmoetingsplek; deze biedt een luisterend oor en brengt
mensen in contact met vergelijkbare vragen of problemen. Maar hier kunnen ook mensen uit de wijk
worden samengebracht, door het organiseren van sociale activiteiten als stimulans voor
maatschappelijke integratie, participatie en het voorkomen van sociaal isolement.
De inloop kan een faciliterende functie hebben, bijvoorbeeld bij het faciliteren van een ruimte waar
wijkbewoners zelf activiteiten kunnen organiseren (bijvoorbeeld koffieochtenden). Een inloopfunctie
kan ook een rol hebben als sociaal makelaar, gericht op het verbinden van mensen door het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod. In Almere zijn diverse inloopvoorzieningen aanwezig met aandacht
voor de specifieke doelgroep.
Algemeen: inloopfunctie GGZ7
De inloopfunctie is veelal geen doel op zich, maar een middel om de bezoekers te activeren. Met de
inloop beogen GGZ-instellingen sociaal isolement bij bezoekers te voorkomen en het maatschappelijk
verkeer te bevorderen. Het aanbod van inloopfuncties laat zich grofweg in drie categorieën indelen.
Die verdeling hangt samen met de (oorspronkelijke) doelgroep waar de aanbieder zich op richt(te).
Er is aanbod gericht op verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met psychische problemen.
Sommige aanbieders hanteren dat onderscheid niet; daar maken de drie doelgroepen gebruik van
dezelfde inloopfunctie.
Deelname aan de inloopfunctie is vrijwillig en vrijblijvend. Binnen de openingstijden van de
inloopfunctie komen en gaan de bezoekers op het moment dat zij zelf willen.
Bezoekers komen voor een kopje koffie, een gesprekje of voor het starten van de dag. Bij de meeste
inloopfuncties kunnen bezoekers gebruikmaken van een internetcafé, een tv-ruimte, spelcomputers en
een leeshoek. Sommige inloopfuncties organiseren daarnaast ook activiteiten zoals spelletjes, darten,
biljarten, schilderen, breien en koken.
Een enkele inloopfunctie organiseert ook creatieve cursussen, educatieve activiteiten, uitstapjes of
arbeidsmatige activiteiten. Voor sommige activiteiten vragen zij een kleine eigen bijdrage of is een
indicatie voor begeleiding of behandeling gewenst. Bij de meeste inloopfuncties kunnen cliënten
(tegen een geringe betaling van ongeveer € 1,50) gebruikmaken van de mogelijkheid om te lunchen of
om een warme maaltijd te nuttigen.
Binnen de inloopfuncties zijn meestal twee medewerkers aanwezig: een gastvrouw/-heer en een
(activiteiten) begeleider. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de inzet van vrijwilligers en/of cliënten.
Voorbeeld 1: inloophuis De Ruimte in Almere
De Ruimte is de huiskamer van de wijk en is georganiseerd als een ‘mede-menselijke’
gemeenschap. Dit betekent: open voor iedereen (respect voor elkaar/luisterende houding), iedereen
kan mee doen, betrokken bij ontwikkelingen in de omgeving en stad Almere, talenten in de wijk
opsporen en benutten, delen van ervaringen met de achterban: anderen betrekken.
7
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Kernwaarden zijn medemenselijkheid, ruimte voor kwetsbaarheid, integratie en wederkerigheid. De
Ruimte werkt vanuit een christelijke overtuiging.
Mensen met verschillende achtergronden zijn hier werkzaam. Pluraliteit van medewerkers geeft de
ruimte voor het ‘anders’ zijn. Hiernaast vraagt het de wil en vermogen bruggen te bouwen.
De Ruimte wil een gastvrije plek zijn, waarin begrip en empathie hoog in het vaandel staan. Mensen
moeten zich veilig en op hun gemak voelen. Hiermee heeft De Ruimte heeft een effect op de wijk,
buiten de mensen die bij De Ruimte komen. Het geeft het voorbeeld aan de wijk; een plek waar
iedereen samen kan zijn ongeacht iemands achtergrond of overtuigingen.
Waarin is De Ruimte anders dan andere voorzieningen?
Anders dan in de buurthuizen gaat De Ruimte eerst uit van de ontmoeting (het contact leggen)
waaruit activiteiten ontstaan. De bezoekers geven aan dat zij ervaren dat bij de buurthuizen de
activiteiten centraal staan en niet direct het contact met de mensen. Gelijkwaardigheid staat voorop.
Hiernaast richt De Ruimte zich op continuïteit, waarbij er een vaste groep vrijwilligers en
medewerkers is voor langere tijd. Momenteel zijn er 30 medewerker (vrijwilligers) die aanwezig zijn
op vaste dagen in De Ruimte. Dit zorgt voor structuur. Vrijwilligers voelen zich verbonden met De
Ruimte en halen ook voldoening uit hun activiteiten als vrijwilliger.
De Ruimte wordt samen met de mensen die er komen in stand gehouden. Gezamenlijk worden er
activiteiten opgezet en besluiten genomen over hoe de ruimte moet worden ingericht (niet klinisch,
maar een gezellige huiskamer). Het feit dat bij De Ruimte het contact en vertrouwen voorop staat,
komt ook naar voren wanneer je het naast de werkwijze van de wijkteams legt. Bij de wijkteams is
het probleem van cliënten aanleiding tot (de duur van het) contact.

Voorbeeld 2: STIP in Almere8
De Stichting Cliënten Perspectief (CLIP) GGZ is opgericht met als doelstelling: de emancipatie van
mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid. De uitvoering van deze doelstelling
ligt bij de Steun- en Informatie Punten Geestelijke Gezondheid (STIP's GGZ), de vestigingen die als
loket functioneren binnen de gemeenten. STIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over
de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. Vragen kunnen gaan
over burn-out, verslaving, depressie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook
talentontwikkeling en maken van nieuwe start, arbeidsparticipatie, beginnen van een eigen bedrijfje,
vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. STIP biedt een luisterend oor en steun. Zonder indicatie,
zonder lange wachttijden en gewoon voor een gesprek van mens tot mens kan men naar de STIP.
Dit kan altijd met een ervaringsdeskundige, die begrip kan opbrengen voor de situatie. Ook kunnen
werkers en cliënten uit het veld van de geestelijke gezondheidszorg via STIP met elkaar in contact
komen om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarnaast kan STIP gezamenlijk één stem
laten horen richting het werkveld en overheden. Samenwerking met de welzijnsinstelling(en),
huisartsen en de wijkteams is een punt van aandacht.
Activiteiten STIP
STIP organiseert verschillende activiteiten voor mensen met psychische aandoeningen. Per week
komen er 15 tot 20 mensen. Bij STIP komen vooral mensen die problemen hebben en bijvoorbeeld
niet altijd of slechts een beperkt aantal uren bij de psychiater terecht kunnen door o.a. de wachttijd.
Daarnaast worden er taallessen voor mensen uit het AZC georganiseerd.
Bezoekers bij STIP
Cliënten van de STIP komen vanuit verschillende wijken in Almere. Mensen kunnen ook vanuit
schaamte buiten hun eigen wijk op zoek gaan naar hulp. Het reizen en de reiskosten zijn hierin wel
een struikelblok. Mocht het nodig zijn dan gaat STIP ook naar mensen toe, men hoeft niet altijd naar
STIP te gaan. Er is een groep vrijwilligers die met de problematiek van deze groep kan werken.
Vooral door mond op mond reclame weten mensen STIP te vinden.

8
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Voorbeeld 3: De Cartoon in Almere
De Cartoon is een buurthuis waar activiteiten worden georganiseerd door De Schoor en Kwintes. Het
vervult een buurtkamer functie en is een plek voor iedereen, met speciale aandacht voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid vanuit Kwintes. Momenteel zijn er naast De Schoor twee andere
locaties waar wordt samen gewerkt tussen De Schoor en organisaties die zich richten op de zorg voor
kwetsbare mensen (De Draaikolk; hier zit STIP, en ’t Kardoes met de participatiefabriek). Gezamenlijk
georganiseerde activiteiten tussen De Schoor en Kwintes worden o.a. ingezet om stigma’s ten aanzien
van de doelgroep te verminderen. In de communicatie naar buiten is het voorkomen van het plakken
van etiketten van belang. Een effectieve samenwerking tussen de twee partijen, waarbij het belang van
de bezoekers voorop wordt gesteld, wordt beschouwd als een belangrijke factor voor succes. Kwintes
bestaat uit een “clubhuis” en een restaurant. Het restaurant heeft een centrale plek in het buurthuis.
Het draait op mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Vanuit de werkwijze van De Cartoon wordt er van uitgegaan dat bezoek en deelname aan activiteiten
geheel vrijblijvend is. Bezoekers worden niet meteen aangesproken op hun aanwezigheid bij De
Cartoon. Ze krijgen de tijd te acclimatiseren zonder iets te ‘moeten’. Een vertrouwde plek,
aanwezigheid van vast gezicht/professional in de gemeenschappelijke ruimte en aandacht voor de
bezoekers staat voorop. Een precieze inschatting van het aantal bezoeker met psychische klachten
kan niet worden gemaakt. Er is wel sprake van een vaste groep. Bezoekers die vaker terugkomen
krijgen een intakegesprek, om goed in te kunnen spelen op de behoeften. Voor mensen met een
beschikking vanuit de gemeente die een traject ingaan, wordt samen met de cliënt een plan opgezet.

Gebruik overige voorzieningen
Naast de inloopfunctie maken (GGZ) cliënten ook gebruik van overige voorzieningen. Over de omvang
van het gebruik hebben we weinig cijfers kunnen vinden. Landelijk is het beeld9 dat een aantal
inloopfuncties aangeeft dat cliënten geen gebruik mogen maken van andere voorzieningen. Zij zien
een inloopfunctie als een exclusieve voorziening voor de groep die nergens anders terecht kan.
Wanneer cliënten wel gebruik maken van andere voorzieningen, dan gaat het met name om de
volgende voorzieningen:
- Dagbesteding
- Ambulante begeleiding
- Begeleid zelfstandig wonen
- Beschermd wonen
- Klinische GGZ behandeling
- Ambulante GGZ behandeling/medicatie
- Daklozenopvang
- Bemiddeling naar(vrijwilligers)werk
- Re-integratie
- Forensische behandeling
- Sociale werkplaats
- Vrijwilligerswerk

9
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4

Wat zijn werkwijzen en randvoorwaarden?

Welke elementen zijn van belang bij zoeken naar een succesvolle aanpak.

4.1

Samenwerking

Uit de gesprekken komen belangrijke aspecten naar voren ten aanzien van de samenwerking tussen
de verschillende partijen. De samenwerking is essentieel voor een goed sluitend zorgaanbod voor
mensen met psychische kwetsbaarheid. Het gaat dan over de volgende punten:
-

-

-

Het komen tot een gemeenschappelijk visie op de zorg voor mensen met psychische
kwetsbaarheid is een belangrijk element voor samenwerking. Momenteel verschillen de visies
tussen gemeente, organisaties en instanties. Het ontbreken van een gemeenschappelijke visie
vertroebelt de kaders en daarmee de grondslag voor financiering.
Gedeelde doelen tussen samenwerkende partijen zijn nodig, zodat onnodige concurrentie kan
worden voorkomen. Voorheen verliep bijvoorbeeld de samenwerking tussen Kwintes en de
Schoor hierdoor op onderdelen moeizaam.
Duidelijk zicht op de sociale zorgstructuur vormt de basis voor samenwerking. Momenteel is er
onduidelijkheid over de functies en verantwoordelijkheden van verschillende instanties. De functie
van de wijkteams kwam hierin terug als voorbeeld.
Gezamenlijk leren op alle niveaus (lokaal, regionaal en landelijk) is nodig om elkaars expertise
effectief in te kunnen zetten. Inloopvoorzieningen vinden aansluiting bij informele zorg- en
ondersteuningsnetwerken van cliënten. Deze ervaringen kunnen worden gedeeld met zorg- en
welzijnsorganisaties, die minder betrokken zijn met de buurt en wat daar speelt.
Een schakelfunctie (één gezicht) binnen de sociale zorgstructuur is belangrijk voor instanties om
te zorgen voor korte lijnen en snelle zorg.
Voor de uitvoering van een inloopvoorziening is het van belang de verschillende partijen in het
veld te betrekken. Door een concreet plan in samenwerking met andere bestaande organisaties
op te zetten creëer je draagvlak, eigenaarsgevoel en vergroot je samenwerking.
Wijkbijeenkomsten en organisatie van voorlichting helpen om partners bijeen te brengen.
Lokale zorg-welzijn voorzieningen moeten open staan om elkaars activiteiten te promoten bij hun
achterban. Door regelmatig contact te hebben worden banden warm gehouden en bevordert dit
de doorverwijzingen.
Samenwerken met en betrekken van de buurt (e.g. wijkinitiatieven, kerken, welzijnsorganisaties)
vanaf het begin van het proces zorgt voor een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
Betrek cliënten uit de doelgroep en hun naasten bij de samenwerking. Hiervoor is het van belang
een gemeenschappelijke taal te vinden die het de verschillende partijen mogelijk maakt om te
kunnen communiceren en elkaar te begrijpen. Mensen uit de doelgroep kunnen zich geïntimideerd
voelen door andere partijen in de samenwerking. De waarde van ervaringsdeskundigen moet
worden erkend.

Ook de geïnterviewden in Flevoland10 signaleren dat het speelveld complex is geworden en dat regie
ontbreekt. In zijn algemeenheid wordt geconstateerd dat op persoonlijk vlak goed wordt
samengewerkt, ook tussen medewerkers van verschillende voorzieningen, maar dat op institutioneel
niveau financiële kaders en regelgeving regelmatig belemmeringen opwerpen. De recente, elkaar snel
opvolgende transities in de zorg maken de situatie er volgens betrokkenen niet overzichtelijker op.
Nieuwe structuren, onder andere de wijkteams, staan nog in de kinderschoenen, waardoor niet altijd
duidelijk is wie wat doet en waar welke expertise aanwezig is (het ontbreken van GGZ-expertise in de
wijkteams in Almere wordt door veel geïnterviewden als een gemis ervaren). Mede door het complexe
speelveld en het ontbreken van een helder probleemeigenaarschap worden situaties waarin sprake is
van een ondersteuningsbehoefte vaak pas laat opgemerkt wanneer problemen zich inmiddels
opgestapeld hebben; één en ander niettegenstaande de uitwisseling die op uitvoerend niveau tussen
betrokken voorzieningen plaatsvindt, zo luidt het.

10
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4.2
-

Kennis in de wijk van GGZ problematiek
Medewerkers moeten kennis hebben van signalerings-en handelingsmethodieken t.b.v. mensen
met psychische kwetsbaarheid. Terugkerende scholing van vrijwilligers en betaalde krachten zorgt
voor deskundigheidsbevordering.
Naast het betrekken van de zorgverlenende partijen voor kennisbevordering is het van belang
stakeholders te betrekken die ondersteunend aan het zorgsysteem functioneren. Hierin wordt het
betrekken van wijkbewoners, vrijwilligers, wijkcentra, kerken of buurt- initiatieven bij de
problematiek, beschouwd als één van de succesfactoren. Meer kennis in de wijk van signaleringsen handelingsmethodiek zorgt voor het beter signaleren van de doelgroep en het minimaliseren
van stigma en weerstand tegen de doelgroep.

-

4.3
-

Snel regelen van de basisbehoeften inkomen, zorgverzekering en aanpak
schulden
Mensen met psychische kwetsbaarheid kampen vaak met meerdere problemen, waarin
ondersteuning op diverse vlakken nodig is. Er moet aandacht komen voor de dieperliggende
oorzaken van psychische kwetsbaarheid. Volgens Ruud Schaap, directeur van STIP, leeft een
groot percentage van de doelgroep in sociaal isolement en tegen de armoedegrens.
Een buurthuis of een toeleidingsstructuur die is ingericht om aan de verschillende behoeften te
voorzien van mensen met psychische kwetsbaarheid is belangrijk. Een simpele oplossing als een
ruimte voor computergebruik zou hierin al uitkomsten kunnen bieden. Door o.a. minimale
financiële middelen of digitale vaardigheden zijn mensen niet in het bezit van een computer en
hebben hierdoor gelimiteerde mogelijkheden om hun administratie digitaal te regelen.
Mensen met psychische kwetsbaarheid die extra problematiek ontwikkelen door bijvoorbeeld
overmatig alcoholgebruik of door ouderdom hebben meer aandacht nodig. Deze groep mensen
krijgen vaak niet de juiste zorg of vermijden deze. Signaleren en outreachend werken zijn dus van
belang.

-

4.4

Betrekken van de doelgroep

Een specifiek punt van aandacht is het betrekken van de doelgroep en haar netwerk. Dat dit geen
eenvoudige opgave is, blijkt uit de eerder genoemde landelijke tussenrapportage als het gaat over een
stem geven aan het sociale netwerk: “de hoofdrolspelers in een inclusieve en veilige wijk zijn de
mensen zelf en hun sociale omgeving. Herstellen doet iemand in veel gevallen het beste thuis, in de
eigen wijk, met vertrouwde mensen om zich heen. Naasten, ouders, familieleden, bekenden,
ervaringsdeskundigen, dat zijn de krachtbronnen die ontspoorde levens weer tot rust laten komen en
mensen in beweging kunnen brengen.”
Het aanjaagteam verwarde personen concludeert in haar eindrapport11: “helaas is ook de aanbeveling
om mensen met ervaring met verwardheid goed te betrekken te weinig opgepakt. De oorzaak is niet
helder. Er zijn signalen dat het voor beleidsmakers en professionals lastig is een goede manier te
vinden om de samenwerking vorm te geven. Ook lijkt niet iedereen overtuigd van het gegeven dat
inbreng van mensen zelf en hun naasten onontbeerlijk is naast kennis van professionals”.
-

-

11

De werkwijze moet persoonsgericht zijn en de cliënt met psychische kwetsbaarheid en zijn/haar
leefwereld moet centraal staan. Cliënten en hun naasten moeten betrokken worden bij de
problematiek en opzet van eigen zorg en het ontwikkeltraject. De regie moet voor een groot
gedeelte in handen liggen van de betrokkene (cliënt en naasten), anders blijft deze geen eigenaar
van de problemen en daarmee de oplossing. Dit betekent dat ook verder gekeken kan worden
naar de onderliggende problematiek indien hier behoefte aan is.
De positie van de cliënt, als ervaringsdeskundige, moet worden versterkt. Het mobiliseren en
inzetten van ervaringskennis van mensen met psychische kwetsbaarheid biedt mogelijkheden te
werken vanuit de gedachten, behoeften, ideeën en wensen van de doelgroep zelf. (Ruud Schaap,
directeur van het STIP, stelt voor om een adviescommissie op te zetten met mensen uit de
doelgroep en met hen die met de doelgroep werken.)

Doorpakken! Eindrapportage aanjaagteam Verwarde Personen, september 2016
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4.5
-

4.6
-

4.7

Versterken mogelijkheden van dagbesteding/(vrijwilligers)werk
Coproductie in de vorm van het gezamenlijk opzetten van activiteiten en het nemen van besluiten
zorgt voor activering, versterken van zeggenschap en betrokkenheid van de doelgroep. Vanuit de
veelal afhankelijke positie halen mensen voldoening uit het doen van vrijwilligerswerk. Het
promoten van eigen initiatief wordt gezien als een belangrijk element voor mensen om in hun
kracht te komen en zelfredzaamheid te vergroten.

Vergroten van maatschappelijke acceptatie van kwetsbare bewoners. Grotere
betrokkenheid in de wijk.
Thema-avonden organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken zodat de problematiek
van mensen met psychische klachten minder gestigmatiseerd wordt en zodat de buurt, maar ook
zorgverleners, meer kennis verkrijgen van de doelgroep en de problematiek.
De buurtbewoners betrekken bij het proces van het opzetten van een fysieke ontmoetingsplek.
Vrijwilligers uit de wijk kunnen ook fungeren als verbindingsschakels.
Geen labels plakken op de activiteiten en voorziening voor mensen met verward gedrag om
stigmatisering te voorkomen.
Buurtbewoners verbinden door gemengde activiteiten te organiseren. Hierin spelen koken en
samen eten vaak een verbindende factor.
Zichtbaar maken van de voorziening door flyers te verspreiden.
De activiteiten en de vorm van het buurthuis moeten passen bij de huidige structuur in de wijk en
bij de bewoners.

Best practice in Amersfoort

Amersfoort is in 2005 gestart met een succesvolle aanpak, t.w. wijk en psychiatrie12. Inmiddels is het
doorontwikkeld naar Wijk en Participatie. Het is een methode die maatschappelijke aansluiting in de
wijk bevordert van mensen met psychische beperking, niet aangeboren hersenletsel of licht
verstandelijke beperking. Het doel is om bij deze groep mensen gevoelens van eenzaamheid te
voorkomen, of te verminderen. Dit kan door sociale contacten op te doen, deel te nemen aan
activiteiten in de wijk of vrijwilligerswerk te doen.
De methode is ontwikkeld vanuit twee sporen. Het eerste spoor betreft het creëren van een
infrastructuur van ontmoetingsplekken op wijkniveau. Dit zijn plekken waar mensen op een
laagdrempelige wijze anderen kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Het
tweede spoor betreft het creëren van contact tussen mensen uit de doelgroep onderling en tussen
mensen van de doelgroep en andere wijkbewoners. Dit spoor bestaat uit drie elementen: toeleiding,
het maken van verbinding en ondersteuning van deelnemers bij contacten en activiteiten.
Aanpak
Zorgorganisaties, huisartsen en wijkteams melden deelnemers aan. In een uitgebreid intakegesprek
met mensen behorende tot de doelgroep stellen sociaal werkers en vrijwilligers vast of er sprake is
van een sociaal isolement en bieden hen dan bijbehorende ondersteuning. Vervolgens wordt op drie
manieren aan contact gewerkt: toeleiding naar activiteiten, het leggen van verbinding en
ondersteuning van deelnemers bij het maken van contact en het deelnemen aan activiteiten. Wijk en
Participatie werkt zoals gezegd in de eerste plaats aan een infrastructuur van ontmoetingsplekken in
een buurt. Op verschillende locaties worden wekelijks laagdrempelige activiteiten georganiseerd die
aansluiten bij het niveau en de wensen van de doelgroep. Het stimuleert de deelnemers om uit hun
huis te komen en biedt ze een weekritme.
Zij ervaren een zinvolle dagbesteding en doen nieuwe contacten op. Ook zijn er meer incidentele
ontmoetingsactiviteiten op locatie of bij mensen thuis. Dit zijn bijvoorbeeld vriendenkringen en Samen
Doen groepen waar men samen boeken leest, fietst of verjaardagen viert etc.

12

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie (2013). Databank effectieve sociale interventies (p 1 –47).
S. Karbouniaris. Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht.
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In de tweede plaats stimuleert Wijk en Participatie ook het contact tussen wijkbewoners en de
deelnemers. Zij worden bewust toegeleid naar welzijnsactiviteiten voor alle bewoners. Soms kunnen
zij daar vrijwilligerswerk doen of een andere zinvolle bijdrage leveren. Voorbeelden zijn het Repaircafé
of burenhulpdiensten. Wijk en Participatie fungeert voor alle wijkbewoners als een
veilige thuishaven, ontmoetingsplek of een plek om (werk) ervaring op te doen.

Wijk en Participatie draagt bij aan een betere participatie van mensen met psychische beperkingen in
hun buurt. De welzijnsactiviteiten zijn van betekenis voor een groep die voorheen niet in beeld was.
De gastvrijheid onder buurtbewoners neemt gedurende het project toe. Uit monitoringonderzoek van
Wijk en Participatie blijkt dat 15 van de 34 geïnterviewde deelnemers iets actiefs doen in de buurt. 15
van de geïnterviewde deelnemers geven aan geen ‘leegte’ (meer) om zich heen te hebben, terwijl dit
bij 8 deelnemers nog wel het geval is. Ondanks deze ‘leegte’ hebben 26 deelnemers van Wijk en
Participatie het gevoel er (weer) bij te horen en een rol te spelen in de samenleving13.

5

Vormgeving

Aandachtspunten bij het creëren van een inloopvoorziening.

5.1
-

Het is belangrijk de balans te vinden tussen een inloopvoorziening voor een breed publiek en de
specifieke behoeften van de doelgroep.
Een plek die toegankelijk is voor iedereen, voorkomt dat mensen in een hokje worden geplaatst.
De bezoeker moet niet alleen beschouwd worden als ‘kwetsbaar’ of ‘verward’. Tegelijkertijd moet
er wel rekening gehouden worden met de specifieke behoeftes van psychisch kwetsbare mensen.
Zo kan een rustige ruimte met niet teveel prikkels een voorwaarde zijn voor mensen om naar de
inloopvoorziening te komen. Een open houding, het kunnen delen van ervaringen met lotgenoten,
medewerkers of andere bezoekers en hierin het gevoel krijgen begrepen te worden, is belangrijk.
Het landelijk netwerk DAK (waar De Ruimte bij is aangesloten) adviseert een inloopvoorziening
die zich naast de kwetsbare mensen positioneert door aanwezig te zijn in hun leefwereld zonder
te oordelen of vooropgestelde doelen op te stellen. Aandacht en nabijheid zijn hierin belangrijke
concepten (DAK, 2017). Bezoekers/cliënten beschouwt men gewoon als mensen, en het contact
en vertrouwen staan voorop. Als successen worden afgemeten op grond van bezoekersaantallen
dan wordt de mens als individu vaak vergeten. Het creëren van gelijkwaardigheid en het
voorkomen van ‘mentor en leerling’ relaties is belangrijk.
Werken vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief is belangrijker dan het formele en
juridische perspectief. Het gaat om het aanbieden van ondersteuning vanuit maatwerk binnen de
kaders. Een inloophuis dat niet geïnstitutionaliseerd is, waar niks moet en mensen vrijwillig op
eigen initiatief het inloophuis kunnen bezoeken, werd genoemd als een voorwaarde voor mensen
om zich op hun gemak te voelen. Iemand zou zonder indicatie binnen moeten kunnen stappen.
Dit zorgt voor een toegankelijke en open sfeer in de inloopvoorziening.
Een voorziening die ‘flexibel’ is geeft de mogelijkheid mee te bewegen met veranderingen en
nieuwe inzichten. Hierin blijft het van belang om oog op de identiteit, missie en visie te houden om
op koers te blijven (DAK, 2017)

-

-

-

-

5.2
-

13

Brede laagdrempelige inloopvoorziening als fysieke ontmoetingsplek

Overige voorwaarden inloopvoorziening
Een inloopvoorziening kan de volgende rollen vervullen: informeren/adviseren, doorverwijzen,
faciliteren, ondersteuning bieden en mensen ontmoeten.
Gebruik van bestaande voorzieningen die al ingebed zijn in de samenleving moet overwogen
worden.
Een inloopvoorziening op stadsdeelniveau wordt geadviseerd. Er wordt verwacht dat dit zal
voldoen aan de wensen van de doelgroep door bereikbaarheid vanuit verschillende wijken;

Sociaal maakt gezond (2016). Wijk en Psychiatrie. Movisie, Utrecht
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-

6

mensen hebben zo de mogelijkheid hulp te zoeken buiten hun nabije omgeving waar minder
sociale controle wordt ervaren.
Continuïteit en structuur zijn van belang. Bij veel buurthuizen zijn er constant veranderingen.
Continuïteit zorgt voor langer contact en hierdoor beter zicht op de gasten.

Conclusies en aanbevelingen

Ten aanzien van de vraag “over wie gaat het, wat speelt er en wat kan worden ingezet?” is onze
conclusie dat het gaat over de groep psychisch kwetsbare inwoners die in de verschillende wijken van
Almere woont, werkt of verblijft. Risicofactoren en omvang verschillen per stadsdeel. Deze groep
inwoners wordt over het algemeen pas bekend als iemand met hen in contact komt of als zij
gedefinieerd zijn als een verward persoon. De mensen om hen heen zijn onvoldoende in beeld en/of
worden onvoldoende ingeschakeld. De infrastructuur in de wijken biedt voldoende mogelijkheden
maar op deze mogelijkheden is onvoldoende zicht. De schakelfunctie van de wijkteams is nog in
ontwikkeling en niet specifiek gericht op GGZ problematiek. Stigmatisering van de doelgroep ligt altijd
op de loer en ontmoetingsmogelijkheden worden niet optimaal benut.
Aanbevelingen in het kort:
-

-

-

De GGZ kan een belangrijke aanvullende kennis- en schakelfunctie vervullen door haar
gedifferentieerd in te zetten als specialistische schil. De huisartsen (en SPH-ers) en de wijkteams
zouden hierin een ondersteunende kunnen vervullen.
De outreachende benadering zoals deze in Amersfoort is opgezet, heeft raakvlakken met de
situatie in Almere. In Almere is voldoende fundament aanwezig om op een vergelijkbare wijze als
in Amersfoort (fasegewijs en projectmatig) de lokale infrastructuur te versterken. Het opzetten van
een inloopvoorziening c.q. versterken van een (bestaande) inloopvoorziening kan hier deel van
uit maken.
De werkwijze(n) moet(en) naadloos aansluiten bij de doelgroep en zij moet(en) ook bij de
ontwikkeling(en) worden betrokken, evenals de betreffende wijkbewoners.
De inzet is dat in alle stadsdelen van Almere sprake is van een infrastructuur en voorzieningen op
wijkniveau die aansluiten bij de doelgroep en structuur in de wijk.
o Hierbij is sprake van meerdere inloopfuncties en op stadsdeelniveau een fysieke
ontmoetingsplek. Dit is opgezet vanuit gezamenlijk door de deelnemende partijen
gedragen kernwaarden, die aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. De
fysieke ontmoetingsplek kan als baken voor de omliggende wijken fungeren. Wijkcentra
kunnen als satellieten fungeren waardoor enerzijds de mogelijkheid voor een mix ontstaat
en anderzijds er ook een keuzemogelijkheid is voor inwoners om dáár binnen te stappen
waar men zich het beste thuis voelt.
In de interviews die wij hebben gehouden, kwamen verschillende visies m.b.t. het vraagstuk naar
voren. Niet alleen een visie op wat er zou moeten of kunnen gebeuren maar ook op wat al eerder
geprobeerd is en waarom dit wel of niet gelukt is.
Het is dus van belang om met behulp van deze rapportage een (visie) discussie met (een selectie
van) de betrokken te voeren waarin de volgende onderwerpen aan bod zouden kunnen komen:
o Wat is de (gemeenschappelijke) ambitie?
o Hoe verloopt de onderlinge communicatie tussen alle betrokken partijen (overheid,
aanbieders, verzekeraars) richting maatschappij en vooral betrokkenen ?
o Is er erkenning en uitvoering van een continuüm op de maatschappelijke ladder met
betrekking tot dagactiviteiten en werk?
o Wordt er geen overmatige druk uitgeoefend op GGZ cliënten wat betreft het klimmen op
de participatieladder?
o Hoe staat het met het respect voor de maatschappelijke relevantie van de GGZ
(beeldvorming)?
o Vanuit cliëntenperspectief is het belangrijk om meer tijd te nemen/geven om alle
veranderingen door te voeren. Daarnaast moet men zo min mogelijk tegelijk doen.
o Krijgt de gemeente voldoende mogelijkheden om GGZ expertise op te bouwen?
o Is de vraag leidend bij het beleid m.b.t. voorzieningen (denk aan het al dan niet mixen van
doelgroepen; het opbouwen van buurtvoorzieningen)?
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o

o
o
o
o
-

-

Zou er gericht bezuinigd kunnen worden op de GGZ door te investeren in preventieve,
cliënt-gestuurde voorzieningen zoals bijvoorbeeld lotgenotencontact, maatjesprojecten en
(onafhankelijke) eigenregie-centra?
Is de herstelgedachte leidend: het (weer) oppakken van sociale en maatschappelijke
rollen door de (ex-)GGZ cliënt?
Wordt de GGZ cliënt een domein geboden bij (sociale) werkvoorzieningsactiviteiten?
Is er oog voor continuïteit bij wonen en financiën van GGZ cliënten? Dit voorkomt veel
verlies van welzijn en ongewenste maatschappelijke effecten.
Kan er een link zijn tussen FACT-teams en sociale wijkteams?

Met behulp van de discussie ontstaat een beeld van de stand van zaken op grond waarvan
verdere stappen gezet kunnen worden. Verdere stappen kunnen zijn: het opnieuw opstarten van
eerdere initiatieven maar ook een manier van (her)inrichten waarin de (opnieuw geformuleerde of
herijkte) uitgangspunten, doelen en uitkomsten leidend zijn.
Gebruik zo nodig voorbeelden in het land waarin men succesvol tot een (her)inrichting van de wijk
is gekomen.
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Wijk/buurt initiatieven Almere
Sociale kaart Almere

Wijkteams in Almere

Zorg instelling

Buurtcentrum in Almere

Sociale kaart per stadsdeel Almere
Almere Haven
Initiatief
Stichting Almeerse
Handen Ineen

Informatie op basis van de website
Stichting Almeerse Handen Ineen is een stichting die
zich inzet voor de medemens die even wat meer steun
of hulp nodig heeft in de brede zin van het woord.
Wij bieden een luisterend oor, een dagje vreugde door
de mensen een zorgeloze dag aan te bieden.
Gewoon wat aandacht voor hun situatie, zo nodig
voorzien we mensen in hun eerste levensbehoefte met
kleding, levensmiddelen en huisraad.
De stichting draait geheel op vrijwilligers, waaronder ook
gespecialiseerde vrijwilligers zijn zoals een pedagoog en
hulpverlener waar men ook gebruik van kan maken.
Tevens bouwen wij een brug naar andere hulp.

1

Adres
Middenhof 104,
1354 EL Almere
(alleen op
afspraak)

VoedselLoket
Almere

Het VoedselLoket Almere(VLA) wil mensen die merken
zelf niet voldoende geld te hebben om alle vaste lasten
te betalen en te leven zo snel mogelijk weer financieel
zelfstandig maken.
In de tijd die dat kost ondersteunt VLA deze
huishoudens met basisboodschappen, kleding,
speelgoed, ondersteuning in de vorm van gratis aanbod
en advies én een verplicht hersteltraject via een
professionele hulpverlener
Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. VLA verwacht dat
klanten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject,
zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen
kunnen staan. VLA kan met trots melden dat haar
cliënten gemiddeld na zo'n 6 maanden weer op eigen
benen kunnen staan.

De Steiger 122

De Schoor Corrosia

Buurthuis

De Schoor
Buurtcentrum
Meenten En
Grienden
Stichting de
ontmoeting

Buurtcentrum

Markt 1, 1354 AP
Almere
Jaagmeent 189,
1356 AT Almere

BuurT-Tuin de
Cirkel

Jan Steen Kwintes

De Werf Buurlokaal

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We
leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan
te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te
maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Onderdeel van Inspiratie inc. Samen met omwonenden
leggen ze op verschillende plekken in Flevoland
creatieve, duurzame en eetbare BuurT-Tuintjes aan. Er
wordt gebruik gemaakt van de principes van
permacultuur, maar doen daaromheen nog veel meer:
gaan op bezoek bij een biologische tuinderij, maken
insectenhotels, kweken, oogsten, koken én eten samen.
Jan Steen is een activeringscentrum (AC), speciaal
bedoeld voor mensen met uiteenlopende GGZachtergronden. Ook buurtbewoners en
geïnteresseerden zijn er welkom. Kunst, creativiteit, reintegratie en verbindingen in de wijk staan er centraal
evenals de goede sfeer. Voor veel bezoekers voelt het
Jan Steen daardoor aan als hun thuis.
Bij Jan Steen draagt ieder zijn/haar steentje naar
vermogen bij met, waar nodig, de ondersteuning van
elkaar, de vrijwilligers of de medewerkers.
Diverse activiteiten voor jong en oud.

Makassarweg 80,
1335 Almere

Middenhof 62,
1354 EH Almere

Haak 36, 1353 AE
Almere

Wittewerf 20,
1357 AB Almere

Almere Poort

Blijf Groep

De Schoor Amerika

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000
slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.
Geen enkele andere vorm van geweld komt
zó vaak voor. De maatschappelijke en
persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor
kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen
Buurtcentrum

De Schoor, Het

Buurtcentrum
2

Zwedenstraat 229
1363 DN Almere

Henry Stanleystraat 1, 1363
Almere
Prozastraat 121, 1321 GZ

boegbeeld
De Schoor, de ruimte

Almere
Nimfenplein 1
1363 SV Almere

Almere Stad
Stichting Abri

Sinds 1988 organiseert de stichting ABRI
(Almeerse Belangengroep voor Recreatie
en Integratie verstandelijk gehandicapten)
activiteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking, hun
ouders/verzorgers, verwanten en
belangenbehartigers.
Amethist is in 2013 opgericht door GGZ
Centraal en Tactus Verslavingszorg. De
twee instellingen besloten hun krachten te
bundelen op het gebied van verslavingszorg
om een samenhangend aanbod in
Flevoland te bieden.

Wagenmakersbaan 51
1315 BC Almere
http://www.stichtingabri.org/a
ctiviteiten/

Avanti Almere

Avanti Almere is het Stedelijk Platform
Diversiteit in Almere en gevestigd in kamer
3.13 van De Voetnoot aan het
Stadhuisplein 2 in Almere Stad. Sinds begin
2012 vaart Avanti een andere koers,
namelijk als kennisplatform. Diversiteit is
daarbij de rode draad. Avanti organiseert
gesprekken, debatten en symposia rondom
actuele thema’s voor Almeerse
(zelf)organisaties, inwoners, professionals
en bedrijven en instellingen met een
publieke taak.
Avanti wil alle (bewoners)groepen en
(zelf)organisaties actief betrekken om met
beleidsmakers en professionals in contact
te komen. Daarbij is de actualiteit leidend
voor Avanti. Via de diverse sociale media
houdt Avanti u proactief op de hoogte van
wat er speelt bij de verschillende
organisaties en groepen.

Stadhuisplein 2

Tactus verslavingszorg

Tactus biedt hulp en advies aan jongeren
en volwassenen voor elke vorm van
verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten,
gokken, gamen, internet en seks. We
zoeken naar de best passende begeleiding
voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan
online, ambulant, klinisch en/of met
zelfhulp.

Randstad 22183, 1316 BM
Almere

Amethist
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Boomgaardweg
Randstad 22183
Schijversstraat 3
Almere

De Schoor
De Schoor Cobra

Buurtcentrum
Buurtcentrum

De Schoor Kardoes
De Schoor het karwij

Buurtcentrum/huiskamer
Buurtcentrum

De Schoor Buurtlokaal
De Dop
Schoor de Bazuin
De Schoor, de
Draaikolk
STIP

Buurtcentrum

Buurt- En
Ouderencentrum
Filmwijkcentrum
De inloop, De Schoor
Rode Kruis

Stichting MEE

Humanitas

Buurtcentrum
Buurtcentrum
STIP is er voor iedereen in Flevoland die
vragen heeft over de geestelijke
gezondheidszorg, zoals maatschappelijke
opvang en psychiatrie. Het gaat om jóuw
vraag! Vragen die kunnen gaan over burnout, verslaving, depressie, borderline,
persoonlijkheidsstoornissen, maar ook
talentontwikkeling, arbeidsparticipatie,
starten van een eigen bedrijfje,
vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij
bieden een luisterend oor en steun!
Buurtcentrum
Buurtcentrum
- Sociale activiteiten voor mensen met een
beperking.
- De crea groepen zijn actief op de
volgende dagen: op maandagmiddag en
dinsdagochtend worden er kaarten
gemaakt. Donderdagochtend wordt er
gehandwerkt.
- Ondersteuning Ongedocumenteerde
migranten.
MEE gelooft in een samenleving die
toegankelijk is voor iedereen. Ook voor
mensen met een beperking. Samen met u
zetten wij ons in voor een inclusieve
samenleving (ondersteuning cliënten en
participatie projecten)
- Thuisadministratie
- Gedetineerde bezoek
- Taalent
- Ondersteuning van gezinnen
- Maatjesprojecten (eenzaamheid)
- Gezin en verlies
- Gezin in balans
- Back up (ondersteuning kinderen en
jongeren met psychische klachten)
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Haagbeukweg 153
Hildo Kropstraat 8, 1328 BC
Almere
J.G. Suurhoffstraat 45
Lavendelplantsoen 59, 1313
EX Almer
Danslaan 66
Luitstraat 1, 1312 LG Almer
Lekstraat 2, 1316 EM
Almere,
Lekstraat 2, 1316 EM
Almere,

Walt Disneyplantsoen 76-78,
1325 SX Almere
s-Hertogenboschplein 8,
1324 WB Almere
Wagenmakerbaan 47, 1315
BC Almere

Spoordreef 26, 1315 GP
Almere

Busplein 26, 1315 KV
Almere

Inspiratie Inc.

De activiteiten zijn erop gericht mensen te
inspireren en te activeren om in contact te
komen met anderen, en daar ook
daadwerkelijk een waardevolle band mee
op te bouwen. Vooral de ontmoetingen
tussen mensen uit verschillende delen van
de wereld zijn hierin van belang; de
methodieken die daarbij worden gebruikt
zijn ontwikkeld in samenwerking met
mensen uit de hele wereld, geënt op
praktijkervaringen met vluchtelingen,
zelforganisaties, kunstorganisaties,
buurtinitiatieven, organisaties en bedrijven.
Door inclusief en gelijkwaardig te werken is
iedereen welkom en wordt niemand
buitengesloten. Inspiratie Inc. werkt
resultaat gericht en bottom-up. De projecten
hebben een positief effect op de manier
waarop mensen elkaar kennen; de
creatieve aanpak bevordert de sociale
cohesie en gelijke kansen, en biedt
tegelijkertijd houvast en steun.

Odeonstraat 401, 1325 AH
Almere

BuurT-Thuis Akwaaba

Elke dag is hier wel iets te doen: taallessen,
muziekworkshops, speciale
kinderactiviteiten, vrouwenactiviteiten en
ouder-kind activiteiten, kookworkshops,
theaterworkshops voor jongeren, een
naaiatelier, te veel om op te noemen! Veel
van de interculturele feesten worden ook
hier gehouden, in de locatie zelf en op het
terrein om het gebouw heen is ruimte voor
vele deelnemers, dus iedereen is altijd van
harte uitgenodigd.

Marathonlaan 11, 1318 ED
Almere

Stichting Fare

Stichting Fare Almere is bedoeld voor de
eerstelijns huisraad, goederen en diensten
waarvan verondersteld wordt dat deze,
naast de primaire levensbehoeften,
onontbeerlijk zijn om normaal te kunnen
leven. Voedsel pakketten kunnen hier
worden opgehaald

Joris Ivenslaan 143, 1325 RJ
Almere

Stichting De Geborgen
Plek

Ons hart en passie ligt bij de zorg voor
kwetsbare ouderen binnen onze
samenleving. Stichting De Geborgen Plek is
de ontmoetingsplaats voor senioren die
zowel sociale als geestelijke ondersteuning
nodig hebben. Begeleiders van de Stichting
zijn u hierbij graag van dienst. De kennis en
ervaring die we hebben opgedaan in de
zorg zijn verenigd in de Stichting.
Bij de Stichting kan men terecht voor
ochtend- alsook middagactiviteiten, welke
worden afgestemd op de interesses en
wensen van de jongeren, volwassenen en
de deelnemers. Begeleiders en vrijwilligers
hanteren een gestructureerde aanpak
waardoor de Stichting bijdraagt aan de
kwaliteit van het welzijn van de deelnemers.

Musicalstraat 1, 1323 VR
Almere
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Beacura

Beacura is een multiculturele zorginstelling
voor individuele systeem begeleiding en
behandeling voor jeugdigen en
volwassenen, bekend met LVB, complexe
psychosociale en psychiatrische
problematiek.
Onze drijfveer is mensen te helpen om op
eigen kracht verder te kunnen.

Tegelenpad 21, 1324 DP
Almere

De Ruimte

Hengelostraat 40, 1324 GR
Almere

Ons Stekkie

In het inloophuis is er ruimte voor u om:
- Zomaar binnen te lopen voor een kopje
koffie of thee.
- Een krant, boek of een tijdschrift te lezen
- Eens rustig met iemand te kunnen praten
- Samen met anderen te koken en te eten
- Een luisterend oor te vinden
- Nieuwe contacten (in de buurt) te leggen
- Even tot rust te komen in ons stiltecentrum
Inloopvoorziening met activiteiten

Ons pandje

Inloopvoorziening met activiteiten

Zuiderkerk

Kerkelijke gemeenschap; organiseert
diverse activiteiten
Ontmoetingscentrum en activiteiten
Hier kan iedereen terecht voor hulp, advies,
gezelligheid, warme maaltijd, leren en
werken
Voor veel mensen is de wereld van de
geestelijke gezondheidszorg een doolhof!
CLIP is anders. Wij stellen jóu als uniek
persoon boven alles. We werken
laagdrempelig, inspireren, doorbreken
taboes en helpen je bij het vinden van jouw
unieke weg. Onze ervaringsdeskundigen
staan je graag ter zijde, omdat ze vinden
dat ieder recht heeft op een menswaardig
bestaan

De Wijkhoek
LeerWerkPlek
(Kwintes)
Stichting Cliënten
Perspectief

Ons Stekkie – Enschedepad
28, 1324 GG te Almere.
Ons Pandje –
Doetinchempad 27, 1324 JW
te Almere.
's Hertogenboschplein 2
1324WB Almere
Assenplein 1, 1324 CK Almere

Schoutstraat 41, 1315 EW
Almere
Randstad 20-27C, 1314 BC
Almere

Almere Buiten
Doenerdreef zorg BV

Met zorg samen werken en leren
Doenersdreef Zorg is een
kleinschalige WLZ-erkende
organisatie met een breed aanbod
van 24-uurs opvang, onderwijs,
ontwikkelingsgericht dagbesteding en
andere vormen van opvang.
Kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met een licht
verstandelijke beperking geven wij
een stevige basis voor actieve
deelname aan de maatschappij en wij
ondersteunen deze mensen in hun
persoonlijke ontwikkeling met een
gerichte opleiding, begeleiding en
behandeling bij werken en wonen.
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Hopperzuigerstraat 22

Stichting Islamitisch
Verpleeghuis en
Cultureelcentrum Bayt
Arahma

Stichting Surant

Stichting Operam is ontstaan vanuit
het verlangen om mensen samen te
brengen en zorg en welzijn anders in
te richten. Hierbij is aandacht en
respect voor elkaar en acceptatie van
de onderlinge verschillen de basis.
Operam is er voor iedereen: van 0 tot
100."
Om mensen in de buurt te ontmoeten
en een kopje koffie te drinken. Als je
ergens mee zit of niet goed weet waar
je moet zijn voor hulp bij een
specifieke kwestie ben je bij Operam
op de juiste plaats
Stichting Surant biedt zorg aan
gedetineerden en ex-gedetineerden.
Hiermee willen wij hen helpen om
weer deel te nemen in de
maatschappij.
-schuldhulp
- leefomgeving op orde brengen
- groepsgesprekken en
bezinnigsbijeenkomsten (geestelijke
verzorger)
- klusloket
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Professor Pigracht 33

Sjorsstraat 41, 1336 CE Almere
Vlotbrugweg 4E, Almere

Stichting Wensjes
Almere

Wensjes is een humanitaire, nonprofit organisatie die met vele
vrijwilligers hulp biedt (binnen 24 uur)
aan minderbedeelde mensen in
Almere.

E.F. van den Banweg 25
1333 JA Almere

Wensjes is in 2013 opgericht door Els
van Boxtel. Vanuit huis gaf zij
noodhulp in de vorm van voedsel en
kleding en via de Facebookgroep van
Wensjes koppelde Els donateurs aan
mensen die hulp nodig hadden
De Schoor
Bouwmeestershuis
De Schoor,De Cartoon
De Schoor, Even naar
Huis
Buurtcentrum Het
Forum
Buurtcentrum De
wieken
Stichting Jozef

Bij Bosshardt (Leger
des Heils)

Buurtcentrum
Buurtcentrum in samenwerking met
Kwintes (steun mensen met
psychische kwetsbaarheid)
Buurtcentrum

C. van Eesterenplein 186, 1333 HG
Almere
Gerrit Th. Rotmanlaan 28, 1336 BA
Almere
Sumatraweg 352, 1355 JM Almere

Buurtcentrum

Haasweg 11, 1338 AW Almere

Buurtcentrum

Wipmolenweg 54, 1333 GS Almere

De organisatie ondersteunt
maatschappelijk kwetsbare jongeren
op het gebied van onderwijs,
werkgelegenheid en persoonlijke
ontwikkeling.
In het bijzonder jongeren met een
detentie achtergrond, risico jongeren
en hang-/zwerfjongeren. De jongeren
bevinden zich in een levensfase
waarin cruciale keuzes gemaakt
moeten worden die bepalend zijn voor
hun toekomst. Door middel van
specifieke trajecten hoopt de stichting
jongeren te inspireren, het beste van
hun mogelijkheden, kwaliteiten en
talenten te benutten!
Bij Bosshardt is de huiskamer van de
buurt. Je kunt er terecht voor een kop
koffie, een luisterend oor, gezellige
maaltijden of andere activiteiten. Maar
niets moet. Je bent gewoon welkom,
voor de gezelligheid. Meedoen of zelf
iets bedenken kan ook. Als bezoeker
van Bij Bosshardt kun je meebepalen
welke activiteiten er moeten
plaatsvinden in de buurt!

Merlijnplantsoen 17, 1363 WS
Almere

Almere Hout
…..
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Atheneplantsoen 1, 1334EL, Almere

Tabel 1. Kenmerken en risicofactoren van psychische kwetsbare mensen met verwarde gedragingen in de stadsdelen Almere.

Stadsdeel
(inwoners aantal)

Almere
(198.140)

Kenmerken mensen met psychische
kwetsbaarheid
Overlast
Patiënten onder
meldingen van
behandeling
verwarde
voor ernstige
personen
psychische
absoluut en per aandoeningen
1000 inwoners
Absoluut en %
(2016 en 2017)1 (2017)2
1024 (5,1)
1.515
(0,76%)

Risicofactoren voor psychische kwetsbaarheid
Contact met de
huisarts voor
Psychische
klachten (per
1.000
inwoners)
(2014)34
9,0

Psychische
diagnose van
huisarts (per
1.000
inwoners)
(2014)34
5,1

Aantal
huishoudens met
sociale
voorzieningen
(tweede half jaar
2016)
Absoluut en %.5
17.425
(8,7%)

Bewoners met
hoog risico op
angst en
depressiestoornissen
(2011) (%)67

Inkomensverdeling in Almere.
Huishoudens
met laag
inkomen (2016)
(%)4

Sociale
cohesie
(0=weinig,
10=veel)
(2013)8

Sociale
problemen
(per 1.000
inwoners)34

3%

35,7%

5,6

3,8

Almere Haven
(22.135)

114 (5,1)

150
(0,67%)

9,6

6,3

2.665
(12%)

4,3%

43%

4,6

4,2

Almere Buiten
(55.895)

275 (4,9)

445
(0,79%)

8,9

5,1

4.755
(8.5%)

6,7%

34%

5,4

7,6

Almere Poort
(10.380)

34 (3,1)

55
(0,52%)

8,5

5,0

550
(5.2%)

4%

37%

5,6

3,0

Almere Hout
(1.735)

1 (0),5

0

6,6

3,6

40
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Aantal politie meldingen uit het veiligheidsinformatiesysteem Almere. In het convenant politie-GGZ 2012 wordt een verward persoon gedefinieerd als een persoon bij wie een redelijk vermoeden bestaat van een
ernstige stoornis van het oordeelsvermogen die voortkomt uit een geestesstoornis. Als geestesstoornis zijn aan te merken: een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit bijvoorbeeld hallucinaties of
waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide en organische hersenaandoeningen. Niet als geestesstoornis in deze zin zijn aan te merken: handelingen die voortkomen uit een emotionele reactie op een gebeurtenis,
afhankelijkheid van middelen en stoornissen van de persoonlijkheid (Bron: WODC Politie en ‘verwarde personen’ (2014)).
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Gemeente Almere. Cijfers zijn gebaseerd op het aantal mensen dat voor ernstige psychische problematiek bij de GGZ onder behandeling zijn. Mensen in behandeling bij de basis GGZ of die uit behandeling (tijdelijk)
zijn worden hier niet in meegenomen. Postcode gebied 1335 (Almere Buiten: Parkwijk) heeft een relatief hoog aantal GGZ patiënten (130 GGZ patiënten).
3
Vraag en Aanbod Analyse Monitor. Vraag en Aanbod eerstelijnszorg. www.roswijkscan.nl (2014). Opgehaald 10-10-2017.
4
Generalistische Basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is voor niet-complexe psychosociale aandoeningen. Patiënten met deze aandoeningen worden behandeld door een huisarts, POH-GGZ, of
eerstelijnspsycholoog. Problemen zijn onderverdeeld in psychische klachten, psychische diagnoses en sociale problemen. Het zijn de geschatte aantal contacten per 1000 inwoners.
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Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (2016). Bron: Waarstaatjegemeente.nl. Opgehaald 20-09-2017.
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Gemeente Almere, Onderzoek en Statistiek. Wijkscan Almere: Transitie Sociaal Domein (2014)
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Hoog risico op angst-/depressiestoornissen (% inwoners 20-65 jaar): geschat percentage inwoners van 20 t/m 64 jaar dat hoog scoort op een schaalscore gebaseerd op tien vragen over hoe men zich de afgelopen
weken voelde. Er wordt gesproken van ‘risico’ op angst- of depressiestoornissen, omdat de vragenlijst geen instrument is om daadwerkelijk sociale of psychische stoornissen te monitoren
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Gemeente Almere, veiligheidsmonitor: wijkpeiling 2013, Almeerders over hun wijk. (2014)
Aantal inwoners van stadsdeel Stad centrum, Oost en West komen van CBS cijfers uit 2009.

Toelichting tabel
Een inventarisatie is gemaakt van de verschillende stadsdelen in Almere om mogelijke aandachtsgebieden te identificeren. De risicofactoren in de tabel zijn gekozen van het
oogpunt dat een stapeling van sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijk problemen een risico vormen voor psychische kwetsbaarheid en verminderde weerbaarheid.
Ten eerste wordt het hebben van minimale financiële middelen en sociale problemen beschouwd als een stressor voor het mogelijk ontwikkelen van psychische klachten.
Ten tweede is de indicator ‘sociale cohesie’ geïncludeerd vanuit de assumptie dat minimale sociale cohesie kan leiden tot isolatie van mensen en gelimiteerde mogelijkheden
tot het signaleren van personen met psychische klachten door de omgeving met als gevolg verlaat in zorg komen. Echter kunnen we alleen veronderstellen dat er mogelijk
overlappingen zijn tussen de doelgroep en verwachte risicofactoren, maar kunnen de cijfers niet resulteren in causale verbanden. De psychische welzijn van mensen kan
worden verklaard vanuit diverse levensomstandigheden en persoonlijke kenmerken, hetzij erfelijk of ontwikkeld in iemands levensloop. Bekend is dat mentale belasting door
situaties die niet vaak in het leven voorkomen, maar grote impact hebben van invloed zijn op het ontwikkelen van psychische klachten aldus het WWR rapport Weten is nog
geen doen (2017). Deze stressors zijn niet beperkt tot een specifiek groep.
Een belangrijke kanttekening bij de tabel is dat de resultaten zijn opgehaald uit verschillende bronnen, met als gevolg dat er een verschil is in metingmethodes, steekproeven
en tijdsperiodes. Deze cijfers geven kunnen slechts worden gebruikt om een richting te geven. Meer onderzoek naar de specifieke kenmerken van psychisch kwetsbare
mensen met verwarde gedragingen en statische analyses van mogelijke risico factoren moet worden uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de behoeften van de doelgroep.
Analyse
Het percentage dat in 2015 gebruik maakt van GGZ zorg is hoger in Almere (5,2%) dan in Nederland (3,7)10. In Almere Buiten had een relatief groter aantal bewoners
ernstige psychische aandoeningen, een groter percentage risico op angst en depressie stoornissen (6,7%) in 2011 en ervaren meer bewoners sociale problemen (7,6). In
Almere Haven (9,6) en Almere Stad (9,5) is het aantal bewoners dat naar de huisarts is gegaan voor psychische klachten hoger dan het gemiddeld in Almere. In lijn van deze
cijfers, zijn het aantal bewoners met een uiteindelijke psychische diagnoses ook hoger in Almere Haven (6,3) en Almere Stad (5,7). In beide stadsdelen wordt de sociale
cohesie als laagst ervaren door de bewoners. In 2016 wonen in Almere Haven de meeste bewoners die ondersteuning krijgen van sociale voorzieningen, wat een indicatie
kan zijn voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Eveneens heeft een groot percentage in Almere Haven een laag inkomen (43%). De concentratie van het aantal politie
meldingen voor overlast op straat per 1000 inwoners is het hoogst in Almere Stad (47,5), gevolgd door Almere Haven (5,1) en Almere Buiten (4,9). Hiervan Almere Buiten
(275) in absolute cijfers de meeste meldingen zien. Specifieke cijfers per wijk, die niet zijn geïncludeerd in de tabel, laten zien dat Almere Centrum Haven (14,2), Almere
Centrum Buiten(24) en de Indische buurt in Almere Buiten (12,8) een verhoogd aantal meldingen van overlast per 1000 inwoners zijn gerapporteerd. De relatief hoge overlast
cijfers in Almere Stad kan worden verklaard door de mobile sfeer in Almere stad, waar mensen uit verschillende wijken naar het centrum zich bevinden. Niettemin, laten de
resultaten zien dat het aantal mensen met ernstige psychische aandoeningen, psychische klachten en psychische diagnoses ook relatief hoog is bij de bewoners van Almere
Stad.
Op basis van de beschikbare resultaten kunnen we stellen dat er in Almere Buiten, Almere Haven en Almere Stad relatief meer bewoners zijn met psychisch kwetsbaarheid.
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