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0. Algemeen 

Doelstelling 
De advies- en meldfunctie is erop gericht om personen met een niet-acute hulpvraag of een advieswens te 
informeren over adequate hulp- en zorg en/of te adviseren over een passende interventie of handelwijze 
(= toeleiden naar passende zorg). 

Doelgroep waarover gemeld kan worden of waarover advies kan worden ingewonnen
Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, die meestal niet op eigen kracht mee 
kunnen doen en/of zelf niet altijd (meer) om hulp vragen en waarbij het risico aanwezig is dat zij zichzelf of 
anderen schade berokkenen. Zij dreigen een gevaar voor zichzelf of voor anderen te vormen of overlast te 
veroorzaken in hun omgeving. 
Vaak is er sprake van complexe problematiek en vertonen zij gedrag dat anderen niet direct begrijpen. 
Het gaat dus niet alleen om GGZ-problematiek maar ook om mensen die verward raken doordat zij dementie 
hebben, een licht verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn en/of die niet goed voor zichzelf kunnen 
zorgen en daardoor hun ziekte (bijvoorbeeld diabetes) verwaarlozen. 
Een deel van de kwetsbare burgers op wie het meldpunt zich richt, heeft geen duidelijke zorgvraag. Ze hebben 
te maken met een opeenstapeling van problemen en zijn niet in staat om dit proces te doorbreken. 
Daarnaast gaat het om familie en andere naasten wier leven structureel beïnvloed wordt door de 
problematische situaties van de mensen met verward gedrag en daarvoor hulp of advies nodig hebben.

1. Operationeel 

Positionering 
Het meld- en adviespunt is onderdeel van een ketenstructuur waarbij op basis van afspraken over in- door- en 
uitstroom (verwijzing, overdracht etc.) de samenwerking met  ketenpartners gestalte krijgt. 

Wat zijn de functies van het advies- en meldpunt?
Het meld- en adviespunt heeft verschillende functies: 

 Het aannemen van de melding en het te woord staan van de melder
 Vraagverheldering.
 Het geven van advies aan de melder zodat deze verder kan.
 Het geven van advies aan professionals.
 Het inschakelen van een hulpverlener die de vraag kan overnemen. (= toeleiden)
 Direct/snel doorschakelen in geval van acute zorg-, hulpvraag of crisissituatie

Voor wie is het meldpunt bereikbaar? 
Iedereen kan contact opnemen met het advies- en meldpunt. 

Op welke wijze en wanneer is het meldpunt bereikbaar? 
Het meldpunt is binnen kantoortijden (8.30 uur tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar op nummer 088-6560696.
Verder is het meldpunt per mail bereikbaar (meldpuntverwardepersonen@amwml.nl). 

Wat zijn criteria voor het in behandeling nemen van een melding? 
Het betreft niet-acute hulpvragen. Criteria daarbij zijn:

1. Er is géén sprake van een acute noodsituatie (112).
2. De veiligheid (voor personen of omgeving) is niet in het geding. 
3. Er is géén directe professionele inzet nodig.
4. Concreet hulp en/of zorgaanbod kan wachten tot (minimaal) de eerstvolgende werkdag.

 In grote lijnen kan gesproken over “alles wat niet voor 112 is.” 

mailto:meldpuntverwardepersonen@amwml.nl
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Werkwijze 
Na ontvangst van een melding wordt informatie verzameld die nodig is voor het beoordelen van een passende 
reactie. De ernst van het signaal wordt geduid en de vraag zo veel mogelijk verhelderd. 
Naast het beoordelen of er zorg of hulp nodig is wordt, voor zover mogelijk, onderzocht of de betreffende 
persoon in behandeling of begeleiding is. Indien dit het geval is zal de hulpverlener contact  leggen met 
behandelaar/begeleider. Indien dit niet het geval is worden afspraken gemaakt over de verdere afhandeling 
(verwachtingen, doelen, betrokkenen, fasering etc.). 

Vraagverheldering 
In deze processtap worden gegevens verzameld die nodig zijn voor het beoordelen van een juiste afhandeling. 
Het betreft gegevens die nodig zijn voor het maken van een inschatting van de ernst van de situatie én 
gegevens die te maken hebben met vervolgstappen.

Route van de melding
Grofweg zijn er vijf mogelijke routes die elkaar soms/deels kunnen overlappen 
– zie stroomschema meldpunt niet-acute zorg, bijlage 3 -  

1. Situatie vraagt om acute interventie -> doorschakelen 112
2. Situatie is niet acuut, vraag is helder, advies volstaat -> casus afronden
3. Situatie is niet acuut, vraag is helder, persoon reeds in zorg -> overdracht / terugkoppeling met 

instelling
4. Situatie is niet acuut, het signaal wordt niet helemaal duidelijk, vraagverheldering stagneert of levert 

onvoldoende betrouwbare informatie op, vervolgonderzoek nodig 
5. Situatie is niet acuut, het signaal wordt niet helemaal duidelijk doch er lijken problemen op meerdere 

leefgebieden aanwezig, vervolgonderzoek door sociale wijkteams gewenst
6. Situatie is niet acuut, signaal duidt op complexe (multi-)problematiek met risico’s op meerdere 

leefgebieden (inclusief veiligheid) en betrokkenheid van meerdere instanties -> casus wordt 
geagendeerd voor het overleg ‘screening personen met verward gedrag Veiligheidshuis’ 

2. Organisatorische aspecten 

2.1. Landelijk meldpunt
In aansluiting op het advies van het schakelteam heeft de staatssecretaris besloten een landelijk meldnummer 
in te richten ten behoeve van de meldingen niet-acuut. Het uitgangspunt bij meldingen over zorgen van 
burgers die niet dringend of acuut zijn is dat de melding in de regio waar de persoon waarover zorgen zijn geuit 
woont wordt opgepakt. Dit betekent dat er regionaal een meldpunt beschikbaar zal moeten zijn.

2.2. Regionale bereikbaarheid
Het landelijk meldpunt niet acute meldingen personen met verward gedrag gaat op 1 januari 2020 van start 
middels een specifiek telefoonnummer. Meldingen voor de regio Midden-Limburg zullen worden 
doorgeschakeld naar het Algemeen Maatschappelijk Werk ML. Professionals van het zogenoemde ‘er-op-af’ 
team zullen deze taak gaan uitvoeren. Dit team is bereikbaar op telefoonnummer 088-6560696.
Naast telefonisch zal het advies- en meldpunt óók per mail benaderd kunnen worden 
(meldpuntverwardepersonen@amwml.nl ). Deze meldingen worden binnen 24 uur opgepakt. 

2.3. Deskundigheid 
Gezien aard van de werkzaamheden, de veelheid aan potentiële vragen en vraagstukken waarover gemeld kan 
worden alsmede het belang van een goede opvolging van signalen binnen de keten worden hoge eisen gesteld 
aan de deskundigheid van de professionals. 
Het is moeilijk te voorspellen welke meldingen er binnenkomen en van wie? Sommige burgers zullen zich niet 
altijd goed uitdrukken, sommige personen kunnen aanhoudend bellen over dezelfde situatie en soms belt een 
burger over iemand anders maar heeft zelf een probleem/hulp nodig. 
Er dient een snelle inschatting te worden gemaakt of de melder aan het juiste adres is en/of er sprake is van 
een crisismelding die om directe doorschakeling vraagt. 
Het is belangrijk dat deze professionals op de hoogte zijn van de doelstelling en de expertise alsmede van de 
werkprocessen van ketenpartners. Daardoor is duidelijk wat de organisatie i.c. te bieden heeft en kan men snel 
schakelen naar de juiste organisatie. 

mailto:meldpuntverwardepersonen@amwml.nl
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Kennis van elkaar én van elkaars werkwijze vergroot het onderlinge vertrouwen en bevordert de kwaliteit van 
de samenwerking. Daarom zullen er zowel tijdens de inwerkperiode als ook met enige regelmaat 
meeloopdagen c.q. uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd worden bij/mét bestaande ándere meldpunten 
zoals de regionale meldkamer, crisisdiensten (Jeugd, GGZ), bemoeizorg, huisartsenposten etc.

2.4. Inzet ervaringsdeskundigen  
Met het Platform GGZ Noord- en Midden Limburg zijn mogelijkheden besproken voor het inzetten van 
ervaringsdeskundigen en het overdragen van specifieke kennis. Vóór de start van de pilot zullen hierover 
concrete afspraken met het AMW worden gemaakt. 

3. Verslaglegging en rapportage 

Registratie
Door KMPG werd in opdracht van het Ministerie een centrale registratielijst opgesteld. 
Deze lijst werd in overleg met regionale meld- en adviespunten door de GGD-GHOR, die de landelijke uitrol 
coördineert, geactualiseerd. De aangepaste versie bestaat uit twee onderdelen:
1e verplichte registratie-items -> waardoor landelijke trends zichtbaar worden 
2e facultatieve registratie-items -> voor managementinformatie op regionaal niveau 

Registratie Midden-Limburg 
Rekening houdend met bovenstaande wordt een registratiesysteem ontwikkeld dat voldoende informatie 
oplevert voor besluitvorming in het kader van de pilot (go/no-go). 

Gegevensverwerking en privacy 
Door de GGD-GOHR wordt een handreiking gegevensverwerking en privacy opgesteld t.b.v. een juridisch 
verantwoorde inrichting en uitvoering van de meldpunten. Verwachting is dat een werkbare 1e versie medio 
november beschkbaar zal zijn. 

Applicatie 
Het AMW-Midden Limburg maakt gebruik van de applicatie Regas. Deze is momenteel ingericht t.b.v. 
registratie en het genereren van managementinformatie voor alle reguliere activiteiten van het AMW. 
Uitgezocht zal worden of deze applicatie geschikt is of geschikt gemaakt/ingericht kan worden t.b.v. gebruik 
voor het meldpunt. Dit o.a. (en tevens) in afwachting van besluitvorming over landelijke registratierichtlijnen

Monitoring
Ten behoeve van monitoring (+ voortgangsrapportage, evaluatie van het meldpunt én besluitvorming) zullen 
generieke gegevens verzameld en gereproduceerd moeten worden. Vanuit het landelijk coördinatiecentrum 
(GGD-GHOR) wordt gewerkt aan uniforme richtlijnen. Daarbij wordt gedacht aan een combinatie van kwantiteit 
(= aantallen) en kwaliteit (= beoordeling). In afwachting van deze richtlijnen werd alvast een eerste 
inventarisatie gemaakt van beoogde gegevens t.b.v. monitoring.
In bijlage 1 een overzicht van deze gegevens. 

Evaluatie 
Op 1 januari 2020 gaat het meldpunt van start voor een pilotfase van 6 maanden. Gedurende deze periode zal 
periodiek worden gerapporteerd over de voortgang. Dit met het oog op besluitvorming over de voortgang ná 1 
juli 2020. 
 
Tijdpad

Wanneer Wat Hoe Met wie Resultaat 
1 jan ‘20 Start pilot Formele 

bekendmaking 
Deelnemende gemeenten 
Klanbordgroep 
Netwerkpartners

Advies- en meldpunt 
operationeel

1 april  
’20 

Eerste 
tussentijdse 
evaluatie 

@ Data-analyse  
@ interviews 
betrokkenen 

1. Professionals meldpunt
2. Professionals 

ketenpartners

1. Tussentijdse 
rapportage.

2. Analyse 
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3. Ervaringsdeskundigen / 
Platform OGGZ

4. Beleidsmedewerkers  
gemeenten 

 

eventuele 
financiële 
consequenties 
gemeentelijke 
begroting 2020.

3. Besluitvorming 
voortgang. 

Juni ’20 Eindrapport
 

@ Data-anayse
@ interviews 
betrokkenen 
@ proces-
evaluatie 

1. Professionals meldpunt
2. Professionals 

ketenpartners
3. Ervaringsdeskundigen / 

Platform OGGZ
4. Beleidsmedewerkers  

gemeenten 
5. Overigen? (meldkamer, 

politie, …..) 

1. Eindrapport 
pilotfase

2. Advies m.b.t. 
voortgang c.q. 
doorstart 

1 juli 
2020

Besluit-
vorming 
definitieve 
inrichting 
advies- en 
meldpunt 

Colleges deelnemende 
gemeenten. 

Go/no-go 

Concreet zal een eerste evaluatie drie maanden na de formele startdatum door de kwartiermaker worden 
georganiseerd. Daarbij zullen de cijfers uit de eerder beschreven registratie worden opgehaald én de eerste 
ervaringen van professionals/organisaties uit de verschillende domeinen worden opgetekend. Hiertoe zullen 
interviews worden georganiseerd. 
Afhankelijk van de resultaten is het denkbaar dat de aanpak en werkwijze van het advies- en meldpunt op 
onderdelen zal worden bijgesteld. Indien dit aan de orde is zal hierover gericht worden geadviseerd. 
Zes maanden na de formele start volgt een tweede evaluatiemoment in de vorm van een voortgangsrapport. 
Deze rapportage zal leiden naar een oordeel én een besluit over de definitieve inrichting van het advies- en 
meldpunt verward gedrag. 
 
Formatieve consequenties en financiën 
Teneinde een indicatie te krijgen van de formatieve en financiële consequenties werd een inschatting gemaakt 
van het aantal meldingen en de aard van de meldingen. Daarbij werd gebruik gemaakt van ervaringen in 
andere regio’s. 
Vanaf juni 2018 zijn er door KPMG gegevens verzameld van reeds gestartte pilots in het kader van de aanpak 
verwarde personen. In een onlangs gepubliceerd eindrapport werden de cijfers van deze pilots gepresenteerd. 
(Eindrapportage Monitoring en avaluatie pilots “melding personen met verward gedrag” KPMG 2019) 
Aangezien de pilots een bijzonder diffuus beeld laten zien van opzet, doelstelling en werkwijze, waarbij een 
deel van de meldpunten de acute én niet-acute meldingen combineren, is het onmogelijk deze gegevens één-
op-één te vertalen naar de situatie voor Midden-Limburg. Dit betekent dat de formatieve en financiële 
consequenties dan ook niet meer en niet minder zijn dan een ‘inschatting’ die gedurende de pilotperiode 
nauwlettend gemonitord zal worden. 

Bruikbare gegevens 
Een aantal ervaringen blijken in meerdere regio’s overeenkomstig. 
 het aantal burgers dat gebruik maakt van het meldpunt blijft behoorlijk achter bij de verwachtingen en 

is slechts marginaal (± 5% van totaal aantal meldingen), 
 van de niet-acute meldingen wordt ongeveer 66% binnen kantooruren gemeld,
 de politie is óók i.g.v. niet-acute meldingen met 55% de ‘grootste’ melder,
 bij circa 50% van de meldingen wordt –aanvullend- hulpverlening ingezet, in circa 30% van deze 

gevallen betreft het een verwijzing naar bemoeizorg/OGGZ,
 bij een groot deel (64%) van alle gemelde personen is niets bekend over aanwezige zorg- of 

hulpverlening, 
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Verder werden in één van de pilots gedetailleerde(re) gegevens opgehaald over de vervolgacties ná een 
melding. 
Daaruit blijkt dat;
 in 67% van alle meldingen een ‘eenvoudige’ melding (informeren) volgt aan de lokale structuur, 
 in 24% van de meldingen serieuze actie wordt ondernomen gericht op toeleiding naar vervolghulp,
 in 14% van de meldingen gerichte advisering volgt aan melder en/of betrokken instanties,
 in 6% van de meldingen een multidisciplinair overleg wordt georganiseerd of bijgewoond

Deze gegevens werden meegenomen in onderstaande prognose.

Fictieve/indicatieve berekening formatieve consequenties 
Op basis van bovenstaande gegevens én eigen aannames werd onderstaande fictieve berekening gemaakt van 
de benodigde inzet bij een bepaald aantal meldingen per week. Daarbij werden activiteiten vertaald in tijd 
waardoor een beeld ontstaat van de benodigde –extra- inzet. 
Vanzelfsprekend betreft dit een raming. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre de ingezette formatie 
passend is. Van belang is dan ook de actualiteit nauwgezet te volgen én de praktijk snel aan te (kunnen) passen 
op basis van ervaringen. 
In onderstaand kader een overzicht van de formatieve consequenties gerelateerd aan het aantal meldingen. 
Per week 

Aantal meldingen Inzet uren Benodigde formatie
5 6 0,15 fte

10 12 0,3 fte
15 18 0,45 fte
20 24 0,6 fte
30 36 1 fte

Financiële consequenties 
Met inachtneming van het feit dat  onduidelijk is wélke en hoevéél meldingen daadwerkelijk zullen worden 
gedaan en er desondanks een basisvoorziening dient te worden ingericht worden de financiële consequenties 
gebaseerd op een raming van 10 meldingen per week = 0,3 fte.

Kostenpost Factor Totaal per jaar Pilotfase 
01-01-2020/30-06-2020

Uitvoerend medewerker p.jr. 0,3 x € 88.800,- € 26400,- € 13200,-
Overige kosten: 

a. Telefoon 
b. Mailaccount
c. Ondersteuning 
d. Overleg extern 
e. Onvoorzien 

€ 3600,- €1800

Totalen € 30000,- € 15000,- 

Communicatie, informatie, publiciteit
Na vaststelling van onderhavige startnotitie zal er een (beperkte) informatiecampagne volgen. Deze campagne 
zal enerzijds gericht zijn op het professionele netwerk, anderzijds op de inwoners van Midden-Limburg. 
De concrete invulling van de publiekscampagne zal in samenspraak met betreffende gemeente(n) vorm krijgen 
en georganiseerd worden.

Bijlage 1. 
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Monitoring 
In afwachting van landelijke richtlijnen werd onderstaande inventarisatie gemaakt van beoogde gegevens t.b.v. 
monitoring.- lijst wordt in overleg met AMW verder aangevuld- 

 Aantal meldingen 
 Herhaalde melding?
 Periode (week/maand/jaar) 
 Datum en tijdstip
 Gemeente waar vandaan wordt gebeld
 Stadsdeel/buurt/wijk waar persoon woonachtig is
 Stadsdeel/buurt/wijk (omgeving) waar incident plaatsvond waarover werd gemeld 
 Relatie melder tot persoon met verward gedrag
 Persoonlijke gegevens persoon waarover gemeld wordt (man/vrouw, leeftijd, gezinssamenstelling)
 Woonsituatie 
 Wonen er minderjarigen in huis // zijn er minderjarigen betrokken of in beeld 
 Indien professional meldt; van welke organisatie 
 Is de persoon nog door iemand anders gemeld 
 Soort problematiek (LVB, dementie, psychiatrie, verslaving)
 Aanleiding melding
 Crisismelding ja/nee 
 Doorgeleid naar meldkamer ja/nee  
 Zo ja, hoe vaak gemeld // hoe lang geleden vorige melding 
 Persoon in behandeling 
 Zo ja, waar? 
 Ontvangt persoon ondersteuning van WMO 
 Zo ja, waar/van wie?
 Was een vervolggesprek nodig t.b.v. vraagverheldering 
 Zo ja, door wie? 
 Doorlooptijden aanmelding -> beoordeling -> overdracht.
 Ingezette interventie (zelfhulpadvies, verwijzing, én naar wie?)
 Vervolgactie nodig 
 Zo ja, welke / van wie? 
 Géén vervolgactie nodig 
 Advies volstaat
 Contact met Platform (O)GGZ 
 Inzet ervaringsdeskundige 
 Overleg met hulp- of zorgorganisatie
 Zo ja, met welke? 
 Heeft er een rondetafeloverleg c.q. casusbespreking plaatsgevonden
 Zo ja, met wie? 
 Indien hulpverlener is ingezet, binnen hoeveel tijd nadat de melding binnenkwam
 Indien ervaringsdeskundige is ingezet, binnen hoeveel tijd nadat de melding binnenkwam
 Tevredenheid melder met de afhandeling 

Overige items // facultatief 
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 Primaire probleem (financiën/schulden, somatiek, dementie, gedrag, psychiatrie, psychosiciaal, 
relationeel, verslaving, verstandelijke beperking, daginvulling, praktisch functioneren, sociale 
contacten, anderszins ….. …… (t.w.: ……) 

 Multiproblemen (nadere duiding?) 
 Risico’s op probleemescalatie
 (toekomst)perspectief 
 Ondersteuning gewenst / noodzakelijk 
 Zo ja, op welke leefgebieden? 


Eventuele bijzonderheden
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Bijlage 3 : Stroomschema advies- en meldpunt niet-acute zorg personen met verward gedrag 

 

¹ = Iedereen kan contact opnemen met het advies- en meldpunt. Idealiter is het meldpunt bereikbaar voor politie/ambulance, huisartsen, (zorg)professionals en burgers. 
²  Tijdens het eerste, verkennend gesprek wordt gepeild naar de behoefte van de melder. Daarbij wordt informatie verstrekt over de dienstverlening en wordt nagegaan op welke wijze (en door wie?) antwoord 
gegeven kan worden op de vraag. Aansluitend worden afspraken gemaakt over de verdere afhandeling en de (eventuele) vervolgstappen (incl. toeleiding of verwijzing). 
³ Het advies- en meldpunt is onderdeel van een ketenstructuur. Verdere afstemming vanaf dit punt is onderdeel van de werkgroep “passende opvolging na beoordeling”
° = zie kadertekst ‘Te onderzoeken’ op blz. 3.

M
E
L
D
I
N
G
¹ 

Signaal 
duiden²

Vraag-
verheldering

Advies volstaat
Melder kan verder.

Signaal vraagt 
om bespreking.

Vervolg-interventies 

Advies aan melder  
Melder kan verder

Signaal vraagt acute 
interventie

Doorschakelen° acute 
melding 

112 

Opties:³
-> intern/extern overleg  (w.o. Platform GGZ)
-> inbreng screenings-overleg VH
-> overleg/doorschakelen meldpunt WvGGZ
-> anderszins …….

Signaal onduidelijk
Verder onderzoek nodig.

Nader onderzoek AMW
 

Nader onderzoek  
gemeentelijke toegang 

Persoon bekend / in zorg Terugkoppeling / 
overdracht instelling 

Vervolg-interventies 

Advies aan melder  
Melder kan verder
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