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Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 
Aan: 

 

Gemeente Staphorst  

T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 2 
7950 AA Staphorst  
 

Datum: 

Uw kenmerk: 
Kenmerk: 
Telefoon: 
E-mail: 
Adres 

13 augustus 2018 

- 
201801001 
06 10 39 58 25 
mathilde.com@outlook.com 

Postbus 2 
7950 AA Staphorst 
 

 

Betreft: 

 

Gevraagd advies Sluitende aanpak personen verward gedrag Staphorst 
 
 

Geacht College, 
 

 
Onder dankzegging heeft de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst het door u opgestelde document 
“Sluitende aanpak personen verward gedrag Staphorst” ontvangen. Op haar vergadering d.d. 31 mei 
2018 is dit document, met toelichting van uw kant, besproken. Hier zijn een aantal opmerkingen 
geplaatst, die u deels heeft verwerkt in een aangepast document. Dit document is aan ons beschikbaar 
gesteld eind juni 2018. 
 

Als Adviesraad zijn wij blij met de aandacht die de gemeente Staphorst in samenwerking met 
omliggende gemeenten aan de problematiek omtrent personen met verward gedrag besteedt. Het 
voorliggende document wordt positief ervaren en kan een belangrijke opmaat zijn tot een meer 
gestructureerde wijze om met deze problematiek om te gaan. 
 
Zonder iets af te doen aan de kwaliteit en inhoud van het document wil de Adviesraad in dit verband u 
een aantal adviezen meegeven: 

 
1. Er bestaat een mogelijkheid tot het dragen van een crisiskaart. Deze kaart kan (vrijwillig) 

gedragen worden door personen, waarvan een zekere verwachting bestaat dat zij in een 
(psychische) crisis kunnen komen. Dit maakt het voor professionals makkelijker om tijdens een 
crisis in te schatten welke hulp optimaal is. Ook staat er op de kaart vermeld met wie er contact 
opgenomen moet worden. 

2. Het lijkt de Adviesraad wenselijk om binnen de gemeente Staphorst één persoon aan te wijzen 
als ‘regisseur verwarde personen’ om op die manier duidelijkheid te verschaffen wie het 
aanspreekpunt is binnen onze gemeente. 

3. Het begrip ‘theoretisch’ komt nog een aantal keer naar voren in het document. De Adviesraad 
vindt het van groot belang om de aansluiting met de praktijk te toetsen. Niet alleen om te zien 
of het theoretisch ‘klopt’, maar vooral: hoe werkt het in de praktijk en waar is mogelijk 
aanscherping en/of bijstelling nodig? 

4. Het lokale/regionale verschil is niet geheel duidelijk: wie heeft op welk gebied welke 
verantwoordelijkheid? In het document zou dit bijvoorbeeld duidelijker benoemd kunnen 
worden als het gaat om de procesadviseur. Een lokale en regionale procesregisseur zijn beide 
van belang en er dient een goede afstemming tussen deze twee te zijn. Hoe ziet die afstemming 
er in de praktijk uit?  

5. De Adviesraad acht het wenselijk dat er na een jaar een evaluatie is van het ingezette beleid. 
Daarom wordt geadviseerd om het beleid t.z.t. te evalueren en de Adviesraad van de 

bevindingen op de hoogte te stellen.  

Als Adviesraad Sociaal Domein zijn wij blij dat wij op deze manier onze stem hebben mogen laten 

horen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Arie Bijl 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
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