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De CMO heeft op 13 juni 2018 een advies uitgebracht over het beleidsdocument ‘Sluitende aanpak
Personen met Verward Gedrag’.
Naar aanleiding van de inspraaknota willen wij nog de volgende punten naar voren brengen:

1. Op welke termijn zal de door de gemeente gewenste detacheringsconstructie voor OGGZ
expertise operationeel zijn?

2. De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij ZonMw voor 80 personen voor de cursus Mental
Health First Aid. Dit geeft aan dat de gemeente inderdaad een fijnmazig netwerk wil opzetten.
Landelijk wordt voorgesteld dat 1% van de bevolking expertise ontwikkelt.
Is de subsidieaanvraag reeds toegekend? Wat gebeurt er wanneer de subsidie niet wordt toegekend?
(Info ZonMw: Daarnaast zijn de inspanningen gericht op het lokaal implementeren van dit aanbod en de beoogde
doelstelling om 1% van alle inwoners met deze training op te leiden te realiseren. Hiervoor wordt samenwerking
gerealiseerd met de 17 gemeenten binnen deze regio en de belangrijkste partners binnen de Sluitende aanpak.
Deze training MHFA draag bij aan drie concrete resultaatgebieden:
1. Het vergroten van het kennisniveau over psychische problemen in de samenleving.
2. Het verhogen van de handelingscapaciteit van de deelnemers in een (crisis) situatie.
3. Het tegen gaan van stigma ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid.)

3. De gemeente wil de zgn crisiskaart breed inzetten op basis van het systeem van OZO verbindzorg.
Wordt hiermee bedoeld dat het MNV op deze wijze netwerken van zorg rondom een cliënt gaat
organiseren?
(Info OZO verbindzorg: OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Alle partijen (mantelzorgers, familie en
zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt worden samengebracht. Er vormt zich een netwerk
rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt wie er mee doet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort
met teamspirit rondom de cliënt als gevolg. De cliënt is eigenaar zonder belang van één van de betrokken partijen.
Resultaat? Commitment bij alle partijen.)

4. De organisatie van een algemeen meldpunt 24/7 is ons inziens een belangrijke voorwaarde voor
snelle en preventieve actie. Is het meldpunt inmiddels gerealiseerd zoals aangekondigd in de
inspraaknota en hoe is de relatie met de bereikbaarheid van het MNV?
(Info ZonMw: U kunt subsidie aanvragen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid (24/7 of uitbreiden avond- en
weekenduren) van bestaande niet-acute regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk)
kwijt zijn én voor het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten.)

