Inten%everklaring Tien in Twente
Pilot: Verbeteren informa0eposi0e en
interven0emogelijkheden overlast gevende
psychiatrische risicopersonen

Inten%everklaring Tien in Twente

Pilot:
Verbeteren informa0eposi0e en interven0emogelijkheden overlast gevende psychiatrische
risicopersonen
Deze inten%everklaring is aangegaan op 1 januari 2015 en hee< een loop%jd van 1 jaar en eindigt
derhalve op 31 december 2015.
Bij deze inten%everklaring zijn de volgende par%jen betrokken:
• Gemeente Hellendoorn
• Gemeente Haaksbergen
• Gemeente Hengelo
• Gemeente Almelo
• Veiligheidsregio Twente
• Veiligheidshuis Twente
• Poli%e Twente
• Dimence
• Transfore
• Mediant
Gezamenlijk te noemen par%jen en ieder van hen afzonderlijk een par%j
Overwegende dat:
− Par%jen verklaren zich ac%ef te willen inzeLen en met elkaar te willen samenwerken om
zodoende de begeleiding en monitoring van psychiatrische risicopersonen te verbeteren,
zodat deze beter geholpen worden en minder overlast veroorzaken.
− Par%jen allen instan%es zijn met elk hun eigen werkterrein en specialismen.
− Par%jen constateren dat niet één par%j alleen voldoende exper%se hee< om cliënten uit deze
doelgroep op%maal te kunnen begeleiden en dat daarvoor een ketensamenwerking
noodzakelijk is.
− Par%jen er van overtuigd zijn dat ze binnen deze pilot complementair zijn aan elkaar en dat zij
hun exper%ses met elkaar willen verbinden
− Par%jen verklaren dat zij vanuit deze gebundelde exper%se de best mogelijke zorg willen
bieden ten aanzien van de cliënten die binnen deze pilot geïncludeerd worden
− Par%jen verklaren, dat de uitgangspunten en afspraken met betrekking tot de werkwijze
binnen deze pilot, die in het projectplan “10 in Twente” zijn opgetekend, leidend zijn en dat zij
daarover een commitment met elkaar aangaan

Verklaren als volgt:
1.

Doelstelling
De doelstelling van deze pilot is het verbeteren van de mul% informa%eposi%e en regie te
houden op psychiatrische risicopersonen. Verder is het doel om kansen te benuLen te
interveniëren en escala%e van risicovol gedrag te voorkomen om zo de overlast te
verminderen.
Om deze doelstelling te realiseren wordt gebruik gemaakt van het instrument CO24dak om de
mul% informa%eposi%e rondom de cliënt te verbeteren.
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Ook wordt binnen deze pilot een werkproces ontwikkeld dat het behalen van de doelstelling zo
goed mogelijk ondersteunt en worden samenwerkingsafspraken gemaakt met de betrokken keten.
Tot slot worden binnen deze pilot goede afspraken gemaakt over informa%e-uitwisseling, privacy
van de cliënt en taken/verantwoordelijkheden van bij de casus betrokken hulpverleners.
1.

Werkwijze met betrekking tot de pilot
Met betrekking tot dit punt wordt verwezen naar het projectplan “10 in Twente”, waarin nauwgezet
de werkwijze is beschreven. Par%jen hebben verklaard dat deze werkwijze en daaruit
voortvloeiende afspraken leidend zijn en dat zij zich daaraan commiLeren.

2.

Informa>e-uitwisseling en privacy
Uitgangspunt binnen deze pilot is dat de rechten van de cliënt met betrekking tot
gegevensuitwisseling, zoals deze onder meer in de wetgeving zijn neergelegd, worden
gerespecteerd. Een (%jdelijke) beperking van die rechten moet worden gezien als een uitzondering
op de regel. Dergelijke beslissingen moeten zijn gemo%veerd en gedocumenteerd.
Meer concreet wordt binnen deze pilot de volgende no%%es/convenanten gehanteerd:
• Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (september 2014)
• Convenant Poli%e Nederland Eenheid Oost-Nederland, GGZ instellingen regio Oost-Nederland,
RAV's regio Oost-Nederland en Openbaar Ministerie regio Oost-Nederland (september 2014)
• Informa%e over juridische aspecten m.b.t. transi%e naar de WMO (april 2014)
• De locale convenanten Zorg en Veiligheid
• Het convenant Veiligheidshuizen

4.

Loop>jd
De loop%jd van deze inten%everklaring omvat de duur van 1 jaar. Zij begint op 1 januari 2015 en
eindigt op 31 december 2015.

5.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze pilot met uitzondering van de inzet van de
casuscoördinatoren, die door de GGZ instellingen worden ingezet. Hierover worden nader
afspraken gemaakt met betrokken par%jen.

6.

Slotbepalingen
Deze inten%everklaring kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schri<elijke door alle
par%j ondertekende daartoe strekkende verklaring
Een par%j kan haar rechten en plichten uit deze inten%everklaring niet overdragen of doen
overnemen door een derde par%j, behalve voor zover deze inten%everklaring anders bepaalt of na
voorafgaande toestemming van de andere par%jen.

Handtekeningen

