
Q&A’s manifest #oogvoorelkaar (enkel voor eigen gebruik)  

Waarom deze ondertekenaars? 
Het Schakelteam heeft zowel relaties uit het bekende werkveld van zorg en veiligheid 
benaderd maar ook mensen daarbuiten waarvan we het vermoeden hadden dat zij - net net 
als het Schakelteam - belangrijk vinden dat we met elkaar werken aan een inclusieve en 
veilige samenleving. We hebben gezocht naar een grote diversiteit van mensen om een zo 
groot mogelijk bereik te hebben in Nederland. We willen zoveel mogelijk mensen aanspreken. 
Iedereen is overigens persoonlijk benaderd door Onno Hoes.  

Ik ken niet alle namen, waar vind ik meer informatie? 
Op de site www.manifestmeeroogvoorelkaar.nl vindt u informatie over de ondertekenaars en 
hun motivatie. Op die site kunt u het manifest ook downloaden en eventueel printen als poster 
zodat u zelf ook kunt bijdragen aan de verspreiding van dit manifest. Ook is er een 
Facebookpagina.  

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen met dit manifest? 
Alle ondertekenaars zullen in hun eigen netwerk en werkomgeving de gedachte van het 
manifest verspreiden. Dat kan via social media maar ook heel pragmatisch zijn door het 
manifest aan de muur te hangen of in gesprekken met personeel te agenderen tijdens 
bijvoorbeeld een afdelingsoverleg. Het is aan de ondertekenaars zelf om daar inhoud aan te 
geven.  

Waarom komt het Schakelteam nu met dit initiatief? 
Het Schakelteam Personen Verward Gedrag heeft van de ministeries VWS en JenV en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten de opdracht gekregen om tot 1 oktober 2018 te 
stimuleren dat in alle regio’s en gemeenten er een goed werkende aanpak is voor personen 
met verward gedrag. In haar laatste rapportage van april jl. heeft het Schakelteam onder 
andere het belang van een inclusieve en veilige wijk benadrukt. Uit de vele gesprekken met 
professionals maar ook ervaringsdeskundigen en bestuurders uit het hele land bleek dat de 
problematiek óók te maken heeft met onze maatschappij, en hoe wij als mens zelf (niet) 
kijken naar mensen met verward gedrag. Met dit manifest hoopt het Schakelteam de 
bewustwording op gang brengen, juist nu de einddatum van 1 oktober dichtbij is.  

Legt u niet teveel verantwoordelijkheid voor zorg bij de burgers? Had er maar niet 
bezuinigd moeten worden op de zorg.  
Zo eenvoudig kun je dat niet stellen. We hebben als maatschappij ook een 
verantwoordelijkheid voor elkaar, dat kun je niet wegpoetsen. De individualisering is 
doorgeslagen, we zijn zó druk met onszelf bezig. Het Schakelteam hoopt dat iedereen even stil 
staat bij zijn eigen betrokkenheid bij de medemens. Een klein gebaar kan soms veel 
betekenen. Niet iedereen heeft een sociaal netwerk. Niet iedereen durft of wil hulp van 
anderen vragen. Als we 1 incident zouden kunnen voorkomen, dan heeft dit gesprek al zin 
gehad. Natuurlijk moeten buren en familie een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg, 
dat staat buiten kijf. En ergens terecht kunnen met hun zorgen en vragen. 

We moeten meer oog hebben voor elkaar, maar de problemen die mensen soms 
hebben zijn aan dezelfde overheid te danken.  
Het Schakelteam heeft de afgelopen twee jaar aandacht gevraagd voor de gehele problematiek 
rond mensen met verward gedrag. We weten dat het heel ingewikkeld is om mensen met 
verschillende problemen (en verslaafd, en werkloos, en schulden, en een psychische 
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aandoening etc) te helpen omdat ons (zorg)systeem er niet is op ingericht om al die 
problemen in samenhang te behandelen. Als de mens centraal staat ipv regels kan er veel 
bereikt worden. Dit vraagt om een andere houding bij tal van professionals, instanties, 
financiers en overheden, maar ook om een andere houding van onszelf. Dit manifest draagt 
daar een steentje aan bij. Natuurlijk zijn er altijd mensen waar je zelf niet op af durft te 
stappen of misschien onveilig bij voelt. En de eigen veiligheid moet altijd voorop staan. Maar in 
veel gevallen helpt het wel om over eigen grenzen heen te  kijken, zakelijk en privé.  

Is deze groep mensen niet gevaarlijk?  
Dat kan. Het is een relatief kleine groep die agressief en/of gevaarlijk gedrag kan vertonen. Je 
moet jezelf natuurlijk niet in gevaar brengen, en als je denkt dat er echt gevaar dreigt moet je 
112 bellen.  

Welke tip heeft u voor als ik iemand zie met verward gedrag? 
Je kan aan die persoon vragen ‘hoe gaat het met je, kan ik iets voor je doen?’. En luister 
vooral. Probeer niet meteen een oplossing te bedenken. Of te oordelen over wat hij/zij zegt. 
Als je hier echt meer over wilt weten kun je meer informatie vinden kun je terecht op 
www.mhfa.nl.  

Hoeveel verwarde mensen zijn er eigenlijk? 
We spreken liever van mensen met verward gedrag omdat het een symptoom is van de vele 
verschillen oorzaken die er er achter schuilgaan. Maar een precies aantal is niet bekend. 
Omdat het een brede groep mensen gaat: van de licht dementerende vrouw die op straat loopt 
en de weg kwijt is tot iemand die zoveel financiële, emotionele en andere problemen heeft dat 
hij niet meer helder kan denken. Het kan ook gaan om met mensen met psychische 
aandoeningen die thuis wonen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar waar hulpverleners 
weinig vat op krijgen. Er zijn ook mensen die (soms veelvuldig of langere tijd) overlast 
veroorzaken maar geen strafbare feiten plegen en ook geen behoefte hebben aan hulp. Dat is 
een lastige categorie. En vooral de omgeving lijdt daar ook onder. Maar het kan iedereen 
overkomen: als alles even tegen zit in het leven kun je soms de grip kwijt raken en geen regie 
meer hebben in je leven. 

Wat heeft het Schakelteam nu eigenlijk bereikt in twee jaar tijd? 
Het Schakelteam heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp door alle betrokken partijen serieus 
wordt opgepakt: er is geen enkele gemeente meer die niet hiermee bezig is; overal in het land 
ontstaan initiatieven om deze groep mensen te ondersteunen. Niemand twijfelt ook meer aan 
de urgentie. Met hulp van het Schakelteam hebben alle verantwoordelijke partners in 
gemeenten en regio’s elkaar gevonden in een gezamenlijke aanpak. Deze samenwerking staat 
stevig en vormt de basis voor de verdere toekomst.  

Het Schakelteam stopt per 1 oktober, hoe gaat het dan verder? 
Dat is aan de opdrachtgevers, de ministers van VWS en JenV en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten om te bepalen. Sowieso moet het uiteindelijk in de regio’s/gemeenten 
gebeuren, en die hebben hier zeker nog ondersteuning bij nodig. De opdrachtgevers hebben 
aangegeven verder te willen maar hoe dit er uit zal zien zal zo snel mogelijk worden 
gecommuniceerd. 

Ik wil het manifest hebben, kunt u een exemplaar opsturen? 
In principe kunt u een exemplaar via de site downloaden en printen. De witte versie is dan 
praktischer gelet op de grote hoeveelheid zwarte inkt die u anders verbruikt. Wilt u meer 
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exemplaren hebben, voor bredere verspreiding, laat ons dit dan weten. Wij zorgen er dan voor 
dat u het gewenste aantal krijgt.  


