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* De genoemde aantallen gaan alleen over meldingen die bij de politie gedaan worden. Andere instanties zijn hierin niet meegenomen. 

Ook zijn er veel mensen met verward gedrag die geen overlast geven en waarover geen melding wordt gedaan.  
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Onderwerp Informatiebrief campagne mensen met verward gedrag  

 

 

Geachte raadsleden, 
 
De samenwerkende gemeenten en partners zetten zich in voor een sluitende aanpak voor mensen 
die op enig moment de grip op hun leven verliezen en verward gedrag vertonen. Dit maakt onderdeel 
uit van het regionale programma Bescherming & Opvang. Inwoners kunnen bij de eigen gemeenten 
terecht voor (niet crisisgerelateerde) meldingen of vragen over mensen met verward gedrag. Om 
meer aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en inwoners te informeren is op 25 
februari een publiekscampagne van start gegaan. 
 
Meldingen en cijfers 
In 2018 zijn in Gooi en Vechtstreek 1.135 meldingen gedaan bij de politie over mensen met verward 
gedrag. Het werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk hoger*. De cijfers van incidenten door verward 
gedrag worden sinds 2011 nationaal geregistreerd. In 2011 werden in Gooi en Vechtstreek 275 
meldingen gedaan. Deze aantallen zijn in de afgelopen jaren verder opgelopen, tot 1.135 meldingen 
in 2018. De toename van deze cijfers kent een aantal mogelijke oorzaken: 

 Het registratie effect. Er is de afgelopen jaren bij de politie veel aandacht voor verward gedrag en 
de juiste registratie hiervan in de politiesystemen. 

 De afgelopen jaren is door landelijk beleid het aantal bedden bij GGZ instellingen afgebouwd. 
Hierdoor zijn meer mensen met psychiatrische aandoeningen in de wijken komen wonen. 
Verward gedrag bij mensen is hierdoor zichtbaarder geworden.  

 De samenleving is complexer geworden en snel gedigitaliseerd. Hierdoor zijn er steeds meer 
mensen die niet meer mee kunnen komen in de maatschappij. 

 

Belangrijke kanttekeningen bij de cijfers: 

 Er worden vaak over één persoon meerdere meldingen gedaan. Het aantal meldingen is dus 
hoger dan het aantal personen waarover meldingen worden gedaan. Dit bleek uit een landelijk 
onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd: https://www.rivm.nl/nieuws/13000-personen-
verantwoordelijk-voor-groot-deel-meldingen-verward-gedrag  

 Een groot deel van de mensen met verward gedrag veroorzaakt geen overlast en komt niet voor 

in de politiecijfers.  

 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/bescherming-opvang/
https://www.rivm.nl/nieuws/13000-personen-verantwoordelijk-voor-groot-deel-meldingen-verward-gedrag
https://www.rivm.nl/nieuws/13000-personen-verantwoordelijk-voor-groot-deel-meldingen-verward-gedrag
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Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Dit kan zich uiten 
in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij een rol spelen, zoals dementie, verslaving, 
schulden, verlies van woning of baan. 
 
Campagne 
De voorlichtingscampagne genaamd Kijk jij om of kijk jij weg  vindt van 25 februari tot en met 26 mei 
2019 in Gooi en Vechtstreek plaats. Het doel van de campagne is dat er meer aandacht is 
voor mensen met verward gedrag en dat inwoners weten dat ze bij de gemeenten terecht 
kunnen voor vragen en meldingen. De campagne is regionaal opgezet met voor iedere gemeente een 
unieke invulling. Dit houdt in dat de communicatie-uitingen zoveel mogelijk vanuit naam van de 
individuele gemeenten worden ingezet. Zo wordt de vindbaarheid van meldpunten bij de gemeente 
vergroot. 
 
Het is een beeldbepalende campagne. Er wordt gewerkt met beelden van diverse personen en 
situaties, waarvan gedacht kan worden dat het gaat om mensen met verward gedrag. Bij de 
ontwikkeling van de beelden is samengewerkt met de communicatieadviseurs van de gemeenten en 
hebben ervaringsdeskundigen meegedacht met de boodschap van de communicatiemiddelen. 
Hieronder ziet u een impressie van het campagnemateriaal.  
 

                   
 

                                  
 
Inzet communicatiemiddelen 
Diverse communicatiemiddelen worden ingezet, zoals flyers, posters, buitenreclame, social media, 
gemeentepagina s, een paginagroot artikel in de lokale huis-aan-huis bladen, de website 
www.kijkjijomofkijkjijweg.nl en digitale schermen in bijvoorbeeld huisartsenpraktijken en ziekenhuis . 
Als onderdeel van de campagne is er de mogelijkheid om per gemeente een inwonersbijeenkomst te 
organiseren. Bij deze bijeenkomsten wordt, samen met professionals en ervaringsdeskundigen, meer 
uitleg gegeven over het herkennen van en omgaan met verschillende signalen van verward gedrag. 
 
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 

 

<naam wethouder> 
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