
In de war..., uit de war
Over verwarde personen, en hun hulpverleners 

en beleidsmakers in verwarring
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Als ze al niet terug zijn in het straatbeeld, dan zijn 
‘verwarde personen’ in elk geval terug in kranten, 
op radio en TV en in de politiek. De politie signaleert 
toename van haar activiteiten voor deze groep. GGZ 
(cliënten) organisaties uiten hun bezorgdheid, net als 
wethouders en burgemeesters.  Als mogelijke oorzaken 
noemt men de crisis die sociaal kwetsbare mensen 
(met bv. schulden en huurachterstand) extra raakt, 
verdringing van mensen met ernstig psychiatrische 
aandoeningen (EPA) uit allerlei voorzieningen 
rond werk of dagbesteding, bezuinigingen op 
maatschappelijke en GGZ diensten, mogelijke 
effecten van transities in het zorgbeleid en de grote 
(zelfs mondiale) onzekerheden van deze tijd. De 
problematiek lijkt een verwarde kluwen. Betrokken 
stakeholders kijken allemaal vanuit ander perspectief 
en andere kaders naar die kluwen. Veel verschillende 
visies, maar een breed gedeeld gevoel: als we niet 
oppassen gaat het verkeerd! We moeten niet verder 
afglijden, we willen geen nieuwe ‘Hoog Catharijne 
toestanden’.

Dit symposium beoogt de kluwen uit de war te halen, 
de problematiek te ontwarren. We kijken eerst terug en 
om ons heen. Wat zijn de marges in de samenleving? 
Hoe ervaren we veiligheid in onze tijd? Dan komt 
de praktijk van gemeente, burgemeesters, politie 
en natuurlijk cliënten. Daarna verdiepen we ons in 
diverse groepen: mensen met een verstandelijke 
beperking, mensen met ernstig psychiatrische 
aandoeningen en ‘lone wolves’. Hoe vinden we hen, 
welke hulp wordt verleend, hoe taxeren we de risico’s? 
Gaat het ‘deltaplan’ van VWS helpen? Ieder van de 
gerenommeerde sprekers krijgt de vraag: wat moeten 
we doen om het aantal verwarde mensen terug te 
dringen en hen te helpen?   

Aan het eind van dag weten deelnemers beter hoe 
anderen er vanuit hun optiek naar kijken, welke 
oplossingen door andere spelers van hen worden 
verwacht en hoezeer alle verschillende betrokkenen 
toch samen willen gaan voor ontwarring….

Graag verwelkomen wij u op 16 oktober 2015 in Utrecht!

Remmers van Veldhuizen, dagvoorzitter
Judith Otten, SCEM

“ Hoe verward ben jij?”



Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst

09.45 uur Welkom door de dagvoorzitter 
• Remmers van Veldhuizen

10.00 uur De verwarde mens op straat en achter de deur, vroeger en nu 
 • Karel van Duijvenbooden 

10.25 uur Veiligheid in relatie tot de tijdgeest; het steeds smallere pad van de normaliteit
 • Hans Boutellier

10.50 uur Pauze 

11.20 uur Verwarde personen: draagvlak in wijk en buurt
 • Tjeerd van der Zwan

11.45 uur Zorg en repressie is meer dan de som der delen
 • Hans Slijpen

12.10 uur Mensen in crisis, preventie en goede zorg
 • Nic Vos de Wael

12.35 uur De cliënt aan het woord 
 • een persoonlijk verhaal

12.45 uur Lunch

13.45 uur  Hoe moet een eigen systeem voor deze doelgroep eruit zien?
 Is dwang een oplossing?
 • Niels Mulder

14.10 uur Mensen met een lichte verstandelijke beperking: vaak tussen wal en schip
 • Robert Didden

14.35 uur Pauze

15.05 uur Over ‘lone wolves’ en risico taxatie
 • Nils Duits

15.30 uur Het Plan van Aanpak ‘verwarde personen’
 • Rob van de Laar

15.55 uur Van normaal tot verward tot gevaarlijk en weer terug…. een overzicht
 • Hjalmar van Marle

16.20 uur  Afsluiting door de voorzitter

Aan het einde van elk blok is er ruimte voor discussie met de zaal 
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op 
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie 
over de inschrijfvoorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en 
betalen (tot 3 weken van tevoren): € 225,-
Standaardbedrag: € 255,-

Voorzitter en sprekers
Prof. dr. J.C.J. Boutellier • bijzonder Hoogleraar 
veiligheid en burgerschap

Prof. dr. H.C.M. Didden • gz-psycholoog Trajectum/
Bijzonder Hoogleraar Behavioural Science 
Institute, Radboud Universiteit Nijmegen

K. van Duijvenbooden • Veiligheidshuis Utrecht

Dr. N. Duits • Kinder- en jeugdpsychiater NIFP

Drs. R. van de Laar • Directie Curatieve Zorg 
Ministerie van VWS

Prof. dr. H.J.C. van Marle • Hoogleraar Forensische 
Psychiatrie ErasmusMC Rotterdam

Prof. dr. C.L. Mulder • Hoogleraar Psychiatrie 
ErasmusMC Rotterdam/Parnassia

H. Slijpen • Platform Politie GGZ 

Drs. J.R. van Veldhuizen • Beleidsadviseur GGZ

N. Vos de Wael • Beleidsmedewerker LPGGZ

T. van der Zwan • Burgemeester Heerenveen/Lid 
Bestuur VNG

Doelgroep  
Verleners, planners en financiers 
van zorg aan verwarde personen en 
mensen met LVB vanuit gemeenten, 
GGD, GGZ, verslavingszorg, 
verzekeraars, gevangeniswezen 
en reclassering. Bijvoorbeeld: 
psychiaters, psychologen, maat-
schappelijk werkers, SPV-ers, politie-
mensen, advocaten, beleidsmakers, 
wijkteams en andere betrokken 
professionals

Accreditatie 
Aangevraagd bij NVvP, NIP, RSV, 
Registerplein (voorheen BAMw) en 
Accreditatiecommissie Kwaliteits-
register V&V
Geaccrediteerd door NOvA

Bij voldoende belangstelling uit een 
discipline zal aanvullend accreditatie 
worden aangevraagd 

Datum en locatie  
Vrijdag 16 oktober 2015
Jaarbeurs Supernova
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht (betaald parkeren)

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl
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