
Advies betreffende de notitie Regionaal Kompas Achterhoek periode 2014 / 2018 

OGGZ beleid van de gemeente Doetinchem 

 

 

Doetinchem: 5 december 2013 

 

 

Geacht college, 

 

Op uw verzoek brengen wij graag ons advies uit over bovengenoemde notitie. In onze vergadering 

van 5 december is deze aanvraag besproken. 

 

Er is veel werk in uitvoering, en als we het voortgangsverslag betrekken bij het advies is de conclusie, 

dat er ook veel gerealiseerd is. Voor de grote groep van de mensen in de OGGz is er beleid uitgezet 

en ook goed geregeld. Onze inbreng gaat het vooral om een groep die minder een plek heeft, ook al 

is dat een kleine groep 

Een aantal zaken willen wij onder uw aandacht brengen met het verzoek deze een plaats te geven in 

uw voorgenomen beleid.  

 

De zorgwekkende zorgmijder, en dat zit al besloten in de omschrijving is onvoldoende in beeld. De 

opvang via lokale zorgnetwerken en ook het plaatselijke zorgnet werk is lang niet altijd (mogelijk) een 

afdoende oplossing. De zorgwekkende zorgmijder heeft veelal geen vast aanspreekpunt of begeleider 

en mijdt de daarvoor bedoelde instellingen (of buurtcoaches e.d.) 

 

Wij adviseren u binnen dit kader alle initiatieven, die kunnen bijdragen tot het verleiden van deze 

groep om uiteindelijk deel te nemen aan het reguliere opvangtraject, te belonen en waar mogelijk te 

stimuleren en te faciliteren. Wij beseffen dat dit wellicht buiten de kaders om denken en doen is, 

maar de constatering is dat reguliere (overigens hardwerkende) organisaties hierin onvoldoende 

slagen.  

 

Speciale aandacht vragen wij voor de groep die uit detentie komt. Een aantal van hen beschikt over 

onvoldoende middelen van bestaan, en is er sprake van een complexe situatie zoals ontbrekende 

identiteitsbewijzen en onverzekerd zijn.  

Er bestaat een wettelijke verplichting om mensen 6 weken voor hun in vrijheidstelling voor te 

bereiden op dat moment. Er zijn echter veel mensen die minder dan 6 weken in detentie zitten, maar 

die toch tot deze problematische groep horen 

Het veel genoemde argument is dat de systeemwereld niet de belemmering mag zijn. Dit vraagt om 

een adequaat antwoord, d.w.z. maatwerk voor deze beperkte maar moeilijke doelgroep.  

 

In uw notitie wordt uitgegaan van realisatie van de Skaeve Huse. Gezien de huidige discussie is het 

hoogst onwaarschijnlijk dat de realisatie van een en ander op korte termijn gaat plaatsvinden. Graag 

zien wij in u notitie terug op welke wijze u in de tussen tijd met deze doelgroep denkt om te gaan. 

Zie ook onze opmerkingen bij het “verleiden” van mensen uit deze groep om in de meer reguliere 

hulpverlening terecht te komen. 

 

Voorts vragen wij uw aandacht voor de GGZ-groep. In het geweld van de “overlast gevende” groep  

dreigt deze groep soms onderbelicht te blijven. 

 

Vanuit de Stichting Cliënten Initiatieven is er aanbod om gezamenlijk een project te starten met 

ambtenaren die met deze doelgroep werken.  

Het gaat dan uitdrukkelijk om deskundigheidsbevordering via ervaringsdeskundigen. 

 

Vanuit de GGZ-groep worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

Het begrip van en voor deze groep bij contact met ambtenaren is soms ronduit onvoldoende. 

Onvoldoende qua kennis over de groep en onvoldoende in de vorm van begrip voor de groep. 



Mensen met een psychose en andere persoonlijkheidsproblemen formuleren soms hun hulpvraag niet 

op de juiste wijze met al gevolgen van dien. 

Door allerlei angsten is het voor sommige cliënten moeilijk de weg te vinden binnen de systeem 

wereld van de GGZ. Op het moment dat de mensen uit die systeemwereld meer begrip over en van  

GGZ-cliënten hebben kan dat van grote waarde zijn. Een vast contact binnen de plaatselijke overheid 

zou in deze een goed oplossing kunnen zijn 

 

Wij adviseren u om in overleg met de Stichting Cliënt Initiatieven te komen tot een cursus 

deskundigheidsbevordering voor contact ambtenaren. 

En daarnaast na te gaan op welke andere wijze de ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden. 

 

Tot slot een algemene opmerking.  

Het gaat om een regionaal kompas. Doetinchem is centrum gemeente en van haar wordt gevraagd 

het voortouw te nemen op vele terreinen. Dat doet de gemeente Doetinchem goed, maar er is een 

kanttekening te maken bij het beleid waar het de grote overlast veroorzakende groep betreft.  

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over Domus, Dalespand en nu de Skaeve Huse. 

De regionale solidariteit op dit punt lijkt zich te beperken tot de financiële solidariteit. De druk op de 

Doetinchemse samenleving wordt daarbij wel op de proef gesteld en wij vragen u dan ook om voor 

bovengenoemde problematiek deze uitdrukkelijk ook in regionaal verband ter discussie te brengen 

en vernemen graag uw mening. 

 

Hopend zo bijgedragen te hebben aan het uitzetten van een goed kompas. 

 

Hoogachtend  

 

Leen van der Heiden 

Onafhankelijk voorzitter  

 

 


