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Onderwerp: Doorontwikkeling gebiedsteam Gemert-Bakel
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De gewenste doorontwikkeling van het gebiedsteam (amendement GZ psycholoog)
Inleiding
Op 12 november 2020 heeft de raad op initiatief van de Dorpspartij een amendement
aangenomen om incidenteel extra € 80.000 op te nemen voor het inkopen van een
GZpsycholoog(circa 0,5 FTE), en voor de jaren daarna de kosten budgetneutraal op
te nemen als zijnde besparing op de programmakosten sociaal domein (jeugd en
Wmo). De bedoeling is om door deze preventieve inzet problemen eerder te kunnen
aanpakken en verergering te voorkomen.
We hebben bij de uitwerking meteen de volgende maatschappelijke ontwikkeling
meegenomen. Deze liggen in elkaars verlengde. Met het dorps- en wijkgericht werken in
Gemert-Bakel kiezen we voor zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. De laatste jaren zien we problematisch gedrag in de wijk
toenemen. Hiervoor is overkoepelend het incidentenoverleg gestart om met de
wijkprofessionals gezamenlijk casuïstiek te bespreken als het gaat om het raakvlak tussen
zorg en veiligheid. Vaak blijken deze personen of gezinnen al in beeld bij meerdere instanties,
maar is het door meerdere factoren lastig om door te pakken. De omgeving wordt hierbij
zelden of nooit betrokken, terwijl zij wel melden of zicht en/of last hebben van een (dreigend)
ontsporende situatie. Het gaat hierbij vaak om situaties waarbij de zorgvraag leidend is en
deze nadelige gevolgen heeft voor de persoon of het gezin zelf en zijn of haar omgeving.
Kernboodschap
De ggz kennis was al georganiseerd in het gebiedsteam en is nu dus voor zowel jeugd als
volwassenen uitgebreid, ook met de outreachende inzet van een professional in het deescaleren van een situatie.
De gemeente Gemert-Bakel geeft uitvoering aan het amendement door de huidige functie van
de consulent met GGZ expertise (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) binnen het team SD
uit te breiden met de preventieve dienstverlening. Hij voert, voor zowel jeugd als volwassenen,
de outreachende en preventieve taken uit die nodig zijn om het ontstaan van crisis- en
overlast gevende situaties terug te dringen en zo ook de inzet van politie en zwaardere
hulpverlening te verminderen. Met name aan deze combinatiefunctie bestaat behoefte binnen
het gebiedsteam. De consulent kan begeleiding en lichte behandeling bieden en in specifieke
situaties waarin de expertise van een GZ-psycholoog noodzakelijk is, hebben we inmiddels
afspraken met een Psychologiepraktijk in Gemert. Er zijn te weinig casussen om hiervoor een
GZ-psycholoog binnen het gebiedsteam aan te stellen. De verwachting is dan ook dat de
externe inzet van een GZ-psycholoog minimaal zal zijn.
Op deze manier wordt bijgedragen aan een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners
van Gemert-Bakel.

De gemeente Gemert-Bakel kiest ervoor om de functie vanuit het Sociaal domein in het
gebiedsteam in te zetten op de volgende manier:
-

-

-

-

-

-

Door vroegtijdige signalering sluit de consulent eerder aan bij de zorgbehoefte ter
voorkoming of verergering van problemen, escalatie van de situatie of maatschappelijke
onrust
De consulent werkt preventief, proactief en outreachend en maakt verbindingen in het
brede domein van welzijn, zorg en veiligheid
De consulent ontlast hiermee de politie en voorkomt dat de politie zich bezig moet houden
met taken waar ze niet voor zijn en waar ze onvoldoende expertise voor hebben. De
consulent zorgt voor een oplossing die passend is bij de situatie. Bijvoorbeeld door
mensen die zorg nodig hebben toe te leiden naar de plek waar ze passende zorg kunnen
krijgen of toeleiding naar intensievere vormen van ondersteuning of behandeling.
De consulent maakt op laagdrempelige wijze contact met de doelgroep
Het gaat hierbij om het vinden van aansluiting zonder iets terug te verwachten,
beschikbaar zijn zonder vooroordelen, de leefwereld van de ander leren kennen en
begrijpen.
De consulent zorgt voor op- of afschaling van de zorg wanneer nodig
Een vinger aan de pols houden kan soms ook voldoende zijn. De consulent kan langer
investeren in contact bij zorgmijders en proberen te verleiden tot zorg. Het hanteren van
tijdige op- en afschaling kan nodig zijn voor inzet van psychiatrische diagnostiek of het
weer op gang brengen van gestagneerde hulpverleningsprocessen.
De consulent adviseert andere professionals bij praktijkvragen middels zijn specialistische
deskundigheid op diverse gebieden als psychiatrie en somatiek (uitleggen)
Het advies kan in de vorm van concrete oplossingen of aanwijzingen en instructies ten
aanzien van het signaleren en herkennen van psychiatrische problematiek,
omgangsvormen bij verschillende gedragingen, verwijsmogelijkheden en de activatie van
andere hulpbronnen.
De consulent geeft voorlichting en psycho-educatie over psychische problematiek en
betrekt op deze manier de directe omgeving en buurt. En hoe men hiermee kan omgaan of
hier adequaat op kan reageren ter voorkoming van uitsluiting van de kwetsbare mensen
Door meer informatie en psycho-educatie te geven aan het netwerk en de omgeving
worden escalaties voorkomen en is het netwerk meer betrokken. De buurt leert beter met
de situatie om te gaan en hoe ze adequaat hierop kunnen reageren. De omgeving kan dan
ook vroegtijdiger en preventiever melden.
De consulent heeft oog voor de omgeving en het sociaal netwerk
De consulent heeft niet alleen aandacht voor de persoon in kwestie maar betrekt ook de
omgeving en het sociaal netwerk. Op deze manier wordt meer draagvlak bij de omgeving
gecreëerd en woonoverlast en escalatie zoveel mogelijk voorkomen.
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