
Samenvatting 
 

 

Inleiding 

Problemen met personen die verward gedrag vertonen en overlast geven, bevinden zich op het 

grensvlak van politie en zorg. Een van de pijlers onder het Amsterdamse beleid ten aanzien van de brede 

en daarmee lastig af te bakenen  doelgroep ‘verwarde personen’ is de samenwerking tussen wijkagenten 

en SPV’ers van de GGD, onder het regime van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast (MZWO).  Deze 

samenwerking, die voortdurend in ontwikkeling is, ging in 2015 een verbeteringstraject in. Voor deze 

gelegenheid werd de functie van SPV’er in de wijk omgedoopt tot wijkGGD’er. De doelstelling van het 

project is tweeërlei: (1) eerder ‘aan de voorkant’ van problemen komen (preventie van escalatie, 

voorkomen van recidive) en (2) het verbeteren, intensiveren en standaardiseren van de samenwerking 

tussen wijkagenten en wijkGGD’ers ten behoeve van de continuïteit van dienstverlening.  

 

Vraagstelling en onderzoeksmethode 

Het rapport Samen Sterk: Wijkagenten, wijkGGD’ers en hun aanpak van ‘verwarde personen’ in Amsterdam 

bevat een verdiepend onderzoek dat zich richt op aangrijpingspunten voor betere samenwerking en 

werkafspraken tussen wijkagenten en wijkGGD’ers. De volgende vraagstelling was leidend:   

 

Hoe kan de samenwerking tussen wijkagenten en wijkGGD’ers verder worden gestructureerd en verbeterd 

ten aanzien van de onderlinge inzetbaarheid, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling met als doelen het 

vroegtijdig tegengaan van crisissituaties en het leveren van benodigde zorg aan gestoorde, overspannen en 

overlastgevende personen? 

 

Gegevens voor het onderzoek waren afkomstig uit drie bronnen: (1) interviews met 17 wijkagenten en 

drie wijkGGD’ers die betrokken waren bij het verbetertraject (periode december 2015 - februari 2016), 

(2) bijgewoonde teamoverleggen, en (3) twee observatiedagen in de pilotgebieden Oost en West om 

een indruk te krijgen van de dagelijkse samenwerking tussen wijkagenten en wijkGGD’ers. 

 

Bevindingen 

Het onderzoek schept een beeld van wijkagenten en wijkGGD’ers die als best persons in het 

eerstelijnswerk persoonlijke crises en escalaties als gevolg van verwardheid proberen voor te  zijn. Dat 

doen zij door dicht op problemen te zitten, de buurt waarin overspannen en overlastgevende mensen 

wonen goed te kennen en met diverse professionals samen te werken. Voor zowel wijkagenten als 

wijkGGD’ers die gezamenlijk optrekken geldt dat het bevlogen en betrokken eerstelijnswerkers zijn, die 

in hun werk veel vrijheid genieten. Dit stelt hen in staat om flexibel te zijn en creatieve oplossingen te 

zoeken. Een keerzijde is dat de samenwerking tussen wijkagenten en wijkGGD’ers persoonsafhankelijk 

en daarmee kwetsbaar is –  een punt dat ook al eerder in het verbetertraject naar boven kwam.  

 

  



De kwetsbaarheid zit er voor beide partijen verder in dat zij veel ballen in de lucht houden, prioriteiten 

moeten stellen en niet altijd direct bereikbaar of inzetbaar zijn. Bovendien voelen wijkagenten frictie 

tussen hun gebiedsgebonden aanpak en ontwikkelingen die het gevolg zijn van de vorming van een 

Nationale Politie (bijvoorbeeld de sluiting van wijkbureaus). Hierdoor ervaren wijkagenten dat zij verder 

van hun wijk af komen te staan.  

 

Ondanks de persoonsafhankelijke werkwijze is er wel een vast stramien te onderscheiden in de 

samenwerking tussen wijkagenten en wijkGGD’ers die uit de volgende stappen bestaat: (1) het krijgen 

van een signaal, (2) een analyse van de situatie, (3) het ondernemen van actie, en (4) het leveren van 

nazorg. In de meeste gevallen lijkt de samenwerking tussen wijkagenten en wijk-GGDers gedurende 

deze stappen goed te verlopen; zij staan samen sterk. Wel ontstaat er soms discussie of wijkagenten 

altijd mee op huisbezoek moeten gaan. Als de gevaarsetting daarom vraagt, werkt de politie zeker mee. 

In rustiger situaties gaan wijkGGD’ers ook weleens alleen, met zijn tweeën of met een andere 

zorgverlener op huisbezoek. 

 

Ook de samenwerking in groter netwerkverband die tegelijk invloed heeft op de onderlinge 

samenwerking tussen wijkagenten en wijkGGD’ers verdient aandacht. De informatiepositie die wijk-

agenten en wijkGGD’ers binnen zulke verbanden hebben, blijkt suboptimaal. Relaties met de GGZ en 

met de woningbouwcorporaties zijn specifiek voor verbetering vatbaar op punten van elkaar op de 

hoogte houden, het terugkoppelen van informatie naar direct betrokkenen zoals buurtbewoners en het 

leveren van nazorg/monitoring. Ook de informatie-uitwisseling tussen wijkagenten en de noodhulp en 

tussen wijkGGD’ers en het MWZO kan op punten strakker worden geregeld.  

 

Een gevoelig punt bij grootschalige samenwerking is de privacy van cliënten. Onduidelijkheid en 

onzekerheid over de inhoud van wetgeving en van convenanten zorgt voor terughoudendheid bij alle 

partners, zonder dat eerstelijnswerkers juridische restricties én mogelijkheden met betrekking tot 

informatie-uitwisseling van buiten kennen. 

 

Aanbevelingen 

Het onderzoek doet tot slot enkele aanbevelingen: 

• Urgentie in aanscherpen samenwerking politie/GGD: aantal (verwarde) kwetsbaren stijgt. Wat 

allerlei mensen met verward en overspannen gedrag gemeen hebben, is dat zij zich in een 

kwetsbare positie bevinden, de grip op het leven (dreigen te) verliezen en daardoor overlast, dan 

wel onveilige situaties, veroorzaken. De toegenomen aandacht voor dit onderwerp onderstreept 

de urgentie om de reeds langer bestaande, en op zichzelf goed lopende, samenwerking tussen 

politie en GGD aan te scherpen. 

• Wees preciezer in beleidsambities ten aanzien van ‘vroegsignalering’ en ‘preventie’. 

Vanzelfsprekend willen de politie en de GGD de escalaties en crises die het gevolg zijn van 

‘verward gedrag’ voor zijn. Zogenoemde ‘zorgmijders’ doen zelfs hun best om zo lang mogelijk 

uit beeld van de politie en de GGD te blijven. Tot waar gaan vroegsignalering en preventie 

eigenlijk? Wat is wenselijk en mogelijk?  



• Wijkagenten en wijkGGD’ers verdienen versterking. WijkGGD’ers ervaren een hoge caseload. 

Nazorg bij en monitoring van cases schieten er door tijdgebrek geregeld bij in. Dit is een 

aandachtspunt dat vraagt om een herevaluatie van de werklast die wijkGGD’ers voelen: waar 

liggen prioriteiten en moeten die misschien anders worden gesteld? Zijn er efficiencyslagen 

mogelijk? Tevens zou een kleine groep wijkagenten het taakaccent ‘zorg’ kunnen krijgen, zodat 

zij een duidelijker aanspreekpunt gaan vormen voor de wijkGGD’ers die in de minderheid zijn. 

Dat vergroot de snelheid van handelen. 

• Rationaliseer besluiten om wel of niet samen als politie en GGD op huisbezoek te gaan. Het besluit 

om wel of niet samen bij iemand op bezoek te gaan, moet telkens in nauw overleg tussen politie 

en GGD worden genomen. Een te ontwikkelen checklist kan hierbij structuur bieden. 

• Verstevig de aanjaagrol van het MZWO, verminder de last van overlegstructuren. De relaties van 

wijkagenten en wijkGGD’ers met een breder netwerk aan partners zijn voor verbetering vatbaar. 

Hiertoe zou de regie- en aanjaagfunctie van het MZWO moeten worden versterkt. Tegelijk 

wijzen wijkagenten en wijkGGD’ers op een hoge werklast van structuren zoals het ‘groot’ en 

‘klein’ overleg waar het MZWO bij betrokken is. Het is verstandig om prioriteiten meer op 

primaire processen – signaleren, huisbezoeken, zorgtoeleiding, nazorg en monitoring – te 

richten. 

• Neem onduidelijkheid over informatie-uitwisseling en privacy zoveel mogelijk weg. Onduidelijkheid 

en onzekerheid over de inhoud van privacywetgeving en van convenanten zorgt voor 

terughoudendheid met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen wijkagenten, wijkGGD’ers 

en hun bredere netwerk (tussen wijkagenten en wijkGGD’ers onderling lijken er minder zorgen). 

Het is daarom aanbevelenswaardig om een aparte werksessie over dit punt te organiseren en 

een document samen te stellen over ‘wat kan en wat mag’. 

 

 

 

 

 


