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Informatienota ZonMw subsidie training Grip op
verwardheid - informeren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Informatienota
Inleiding
ZonMw heeft besloten de gemeente Steenwijkerland voor 2020 een subsidie te verstrekken van €
24.350 voor de uitrol van de training Grip op verwardheid. Hiermee kan een stevige impuls
worden gegeven aan het actieplan om te komen tot een sluitende aanpak voor mensen met verward
gedrag.
Kernboodschap

1. Met de ontvangen subsidie van ZonMw kan een stevige impuls worden gegeven aan de sluitende
aanpak voor mensen met verward gedrag.
Grip op Verwardheid is een landelijk beproefde (deels wetenschappelijk onderbouwde) training. De
training richt zich op het vergroten van kennis/begrip en handelingsbekwaamheid bij onbegrepen
gedrag. Het gaat daarbij om omgang met mensen met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek (zoals
depressie, angststoornissen) en om mensen met niet-zichtbare beperkingen (zoals niet-aangeboren
hersenletsel, licht verstandelijke beperkingen, autisme) en om verslavingen. De gedachte hierachter
is om signalen van verwardheid beter te herkennen en tijdig passende ondersteuning te bieden. De
training geeft ook een impuls aan de samenwerking tussen de partijen onderling en zet de thematiek
op de agenda. De training is een van de acties uit het lokale actieplan voor de sluitende aanpak voor
mensen met verward gedrag die in 2018 door het college is vastgesteld.

2. Er is veel draagvlak onder ketenpartners om deel te nemen aan de training Grip op verwardheid.
Ten behoeve van het opstarten van de training en de subsidieaanvraag bij ZonMw heeft een
inventarisatie onder de belangrijkste partijen plaatsgevonden (professionals die in hun dagelijks werk
mogelijk te maken hebben met mensen met verward gedrag). Dit zijn politie, woningbouwcorporaties,
sociaal werk, huisartsen en de eigen teams uitvoering sociaal domein, toezicht & handhaving en
ontvangst & burgerzaken. Onder de beoogd deelnemers is veel enthousiasme en gevoel van urgentie
om met de training aan de slag te gaan. Voor sommige professionals is de training te uitgebreid: hen
zal een korte workshop aangeboden worden om wel een aantal handvatten te bieden. Deze
workshops lenen zich ook goed om verder uit te rollen onder andere maatschappelijke organisaties,
winkeliers, verenigingen in Steenwijkerland.
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Consequenties voor de gemeente
Niet van toepassing.
Communicatie
Er wordt een implementatieplan opgesteld i.s.m. de uitvoerende partijen om de training Grip op
verwardheid op te starten. PR en communicatie is daar een belangrijk onderdeel van.
Vervolg
De trainingen worden in 2020 in nauwe samenwerking met MEE, Impluz en NSPOH uitgevoerd.
Hierover wordt eindverslag uitgebracht aan ZonMw om definitief over de subsidie te kunnen
beschikken.

Besluit
Beslispunt 1
kennis te nemen van het besluit van ZonMw om de gemeente Steenwijkerland een subsidie van €
24.350 te verlenen voor de uitrol van de training Grip op verwardheid in 2020.

Bijlagen
1. Besluitbrief ZonMw.pdf
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ZonMw

Nederlandse organisatie voor

gezondheidsondezoek en
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-lndië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070 349 51

Gemeente Steenwijkerland
Mevrouw T. Jongman

Vendelweg 1
8331 XE STEENWIJK

11

Fax 070 349 51 00
www.zonmw.nl
info@zonmw.nl

Dossiernummer
638080035

Ons kenmerk
2019/19997/ZONMW

Datum
15 augustus 2019

Onderwerp

Goedkeuring trainingsplan, nummer 638080035

Contactpersoon
Eline Evelo
Telefoon 070 3495041

Geachte mevrouw Jongman,

Evelo@zonmw.nl

ln reactie op uw aanvraag voor de Trainingen gemeentelijke teams van 11 juli
2019 verleen ik u hierbij opdracht voor het bekostigen van een trainingsplan
binnen uw gemeente.
Voor deze werkzaamheden stelt ZonMw een bedrag beschikbaar van maximaal
€24.350,-. Dit bedrag is inclusief 21o/o BTW.
Wij gaan ervan uit dat de opdracht uiterlijk 1 januari 2O21is afgerond en dat de
(eind)factuur vervolgens door ons is ontvangen.
Bij start kunt u een vooruitbetaling factureren van 80% van het aan u
toegekende bedrag. Het resterende bedrag maken wij naar u over na
goedkeuring van het verslagformulier en ontvangst van uw eindfactuur. U dient
hierbijeen uur registratie in te dienen waarmee u de daadwerkelijk gemaakte
uren voor de trainingen aantoont.
U dient op uw factuur die betrekking heeft op deze opdracht duidelijk uw
trainingsplannummer 638080035 te vermelden. Uitdrukkelijk verzoek ik u dit
nummer alleen te vermelden op de facturen voor deze opdracht. Juiste
vermelding van het trainingsplannummer bevordert een snelle afhandeling en
betaling van uw factuur.

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de "Algemene Rijksvooruvaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI2018)" van toepassing, tenzij daar in deze overeenkomst van wordt afgeweken.
Algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtnemer zijn niet van
toepassing op deze overeenkomst.
De contactpersoon van ZonMw voor deze opdracht is Eline Evelo, te bereiken
via evelo@zonmw.nl of 070 349 50 4í.
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Onze hoofdopdrachtgevers zijn \IVVS en NWO
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).f ZonMw

Dossiernummer
638080035

Ons kenmerk
201

lk wens u veel succes bij de uitvoering van de werkzaamheden en vertrouw op

een goede samenwerking.

9/19997/ZONMW

Datum
15 augustus 2019

Met vriendelijke groet,

\ió
Cule Cucic
cl

Bijlage(n)

ARVODT-2018
Kopie

R.M. van Leeuwen
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