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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld in beheeroverleg van 19 nov.2019) 
Datum:  17 september 2019 (19.00 – 21.00  uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 7 (Hoofdgebouw), Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Carlijn Rijntjens   Novadic-Kentron  
Paula Vermeer  Novadic-Kentron 
Marita van Thiel   buurtbewoner 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Maaike Heeren  hospitality manager GGz (agendapunt 3) 
 

Afwezig:  Willem Timmermans Jan Arendshuis  
Lout Donders   voorzitter buurtraad 
Rolph Dols  wethouder gemeente Tilburg 

  Elco Tissen   wijkagent 
 
Verslag:  Hannie Janssen  verslaglegging Spronk Management Support  
 
Verslag cc naar: Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-Kentron), Chris Liebregts (wijkregisseur 
gemeente Tilburg), Martine Taks (Ateliers Tilburg),  

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt in iets aangepaste volgorde behandeld. 
Agendapunt 3, presentatie Wet verplichte GGz,  wordt op verzoek van E. Romijn doorgeschoven naar het 
eerstvolgende formele overleg in november.  
      
Mededelingen:  

• Nieuwe deelnemer aan dit overleg is Willem Timmermans (Jan Arendshuis) die zich voor vanavond helaas 
heeft moeten afmelden. Hij volgt Quinten ten Brinke op.  

• Op uitnodiging van E. Romijn sluit vanavond Maaike Heeren aan om een toelichting te geven over het huidige 
proces van meldingen. 
 

2.  Casuïstiek en hoe omgaan met meldingen 
E. Romijn licht toe dat over casuïstiek en hoe omgaan met meldingen aan de hand van een calamiteit eerder is 
afgesproken om samen het proces van melden van incidenten en mogelijke verbeteringen in dit proces te 
bespreken. Daarom heeft hij Maaike Heeren uitgenodigd, zij is hospitality manager van de centrale receptie van 
GGz Breburg. Verbeterpunten van vanavond zullen ook worden besproken met Astrid Slats, facilitair adviseur 
GGz Breburg, want zij voert regelmatig overleg met alle afdelingen.  
 
De aanwezigen voeren vervolgens een open gesprek met elkaar over het proces van meldingen. De volgende 
vragen, wensen en suggesties komen aan bod: 
Hoe is het melden nu geregeld? Herkent men bij de receptie wat er gaande is? Over wie het gaat? Wie ziet de 
samenhang in gebeurtenissen? Belangrijk is dat men meldingen met elkaar verbindt, de eventuele samenhang 
ervan wordt onderkend; dat medewerkers omgevingsbewust zijn, goed communiceren met buurtbewoners en 
zo nodig een melding van de buurtbewoner ondersteunt; dat de GGz-instelling en de politie samenwerken; en 
vooral dat de buurt weet hoe men kan melden; en dat er een werkbaar protocol is, inclusief nazorg.  
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M. Heeren licht toe dat de meeste receptiemedewerkers er al heel lang werken en wel wat gewend zijn. Er is 
sinds vorig jaar een nieuwe collega voor wie wel situaties nog soms nieuw kunnen zijn. De werkdruk is hoog. De 
receptiemedewerkers hebben een administratieve achtergrond en zijn niet opgeleid in de zorg of tot triagist.  
Op de vraag of de receptiemedewerkers wel getraind zijn om actiegericht te handelen, licht M. Heeren toe dat 
de insteek is dat zij in staat zijn om mensen laagdrempelig te ontvangen en te woord te staan. Zij vindt dat  
medewerkers eigenlijk overvraagd worden. Ze moeten een inschatting kunnen maken, maar vaak kennen ze de 
cliënten niet. Ook is er veel verloop onder het personeel geweest waardoor medewerkers elkaar in de organisatie 
nog niet meer kennen. Voordat een nieuwe receptiemedewerker goed is ingewerkt, duurt ongeveer anderhalf 
jaar. Het eerste half jaar wordt iemand intensief begeleid en daarna is er altijd back up geregeld. Er zijn ook veel 
handboeken beschikbaar die de medewerker moet raadplegen. Meldingen worden doorgegeven aan Eelco, 
Astrid en Maaike en die beoordelen vervolgens wat er moet gebeuren.  
 
Verzocht wordt om bij een telefonische melding minimaal de omschrijving van de persoon te noteren, en de 
naam en het telefoonnummer van de melder. En de melder op de hoogte te stellen van het vervolg. 
Buurtbewoners hebben behoefte aan een contactpunt waar zij hun vragen of  zorgen kwijt kunnen.  
M. Heeren licht toe hoe hun werkwijze is en merkt hierbij op dat er heel veel van het team wordt gevraagd. Te 
veel protocollen en veel vragen gaat volgens haar niet werken. Er zijn 23 locaties voor wie zij het eerste 
aanspreekpunt zijn, dus de omvang is enorm, het werkgebied is regionaal. Ze zijn receptionist en gaan nooit zelf 
handelen. De vragen en meldingen die binnenkomen zijn heel divers, van ‘iemand die op het spoor staat’ tot een 
cliënt met een algemene vraag. Zij fungeren als tussenpersoon van de huisarts en de crisisdienst en daarom dient 
de telefoonlijn ook weer snel vrij te zijn.  
 
M. van Thiel concludeert naar aanleiding van voorgaande uitleg, dat het dus niet ‘onze receptie’ is die iedereen 
in ‘onze buurt’ kent. De verwachtingen zijn in haar ogen eigenlijk niet reëel geweest. Het is niet meer zo dat er 
een paar mensen werken die alles weten. Aan de buurtbewoners zou via de buurtkrant beter uitgelegd moeten 
worden hoe en waar buurtbewoners kunnen melden, wat ze kunnen verwachten, wat men van de melder zelf 
verwacht etc., en met de boodschap dat ze altijd kunnen melden.  
E. Romijn biedt aan een eerste aanzet voor een artikel in de buurtkant of voor een (in de buurt te verspreiden) 
flyer te willen maken. Dit is akkoord en in het eerstvolgende (informele) beheeroverleg wordt het verder 
besproken. (P.M. agenda 22 okt) 
De vergadering dankt M. Heeren voor de verhelderende toelichting.  
 
3. Stand van zaken Philadelphia  
In het beheeroverleg van dinsdag 18 juni j.l.  is door de in het beheeroverleg vertegenwoordigde 
buurtbewoners en namens buurtraad Armhoefse Akkers formeel een negatief advies gegeven over de 
eventuele komst van zorgaanbieder Philadelphia naar Jan Wierhof.  E. Romijn geeft, mede namens Ariette van 
Reekum, navolgende toelichting op de reactie van GGz:  
In het negatieve advies is uiteengezet dat er met name zorgen zijn over het functioneren van het meldpunt. Er 
ontbreekt een centraal aanspreekpunt die in geval van een incident ook direct acteert.  Daarnaast wordt 
genoemd dat er geen degelijke risicotaxatie heeft plaatsgevonden. Daardoor blijft onduidelijk wat het effect 
van de voorziening op de veiligheid van de wijk is. De buurtraad voert verder als argument aan dat er risico’s 
kleven aan het bieden van woonruimte aan een nieuwe doelgroep omdat doelgroepen elkaar negatief kunnen 
beïnvloeden.  
GGz Breburg heeft kennisgenomen van de aangedragen argumenten en heeft besloten GEEN 
huurovereenkomst met Philadelphia aan te gaan op het terrein van Jan Wierhof. GGz Breburg wil hier  
nadrukkelijk bij aanmerken dat ze de locatie wel als een beschutte woonplek beschouwen waar kwetsbare 
burgers woon- en leefvaardigheden kunnen opdoen om zelfstandig(er) te kunnen wonen. De locatie dient een 
duidelijk maatschappelijk doel voor de stad Tilburg. Om die reden, en ook vanuit bedrijfsmatige optiek, is 
leegstand onwenselijk. GGz Breburg wenst dan ook met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan over hoe 
leegstand te voorkomen. Om dit te bespreken wordt ook een bestuurlijk overleg gepland tussen de Raad van 
Bestuur van GGz Breburg en wethouder Dols van de gemeente Tilburg. Tot slot onderschrijft GGz Breburg het 
belang van een goed functionerend meldpunt en ze zal met alle partijen onderzoeken hoe dit te realiseren. 
 
4. Vaststelling verslag 18 juni 2019 
Met een kleine correctie in regel 30 (‘gaat’ moet zijn ‘laat’) wordt het verslag vastgesteld. 
 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd: 
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• Ledverlichting (actiepunt 28): E. Romijn meldt dat nieuwe armaturen met ledverlichting zijn getest die 
asymmetrisch werken, d.w.z. lichtuitstraling geven naar beide kanten, met de meeste lichtuitstraling naar 
de straatkant. Besloten is de bestaande verlichting overal te vervangen door deze nieuwe armaturen. Ze 
zijn inmiddels besteld.  
Bij gebouw 1 zijn er plannen om parkeerplaatsen te maken, maar daar is GGzBreburg geen eigenaar van. 
Daarover zal overleg plaatsvinden tussen afdeling Vastgoed (GGZBreburg), Novadic Kentron en 
Dennenheuvel. Wel geldt de verplichting om er verlichting aan te brengen. Dit laatste blijft een 
aandachtspunt.  

• Zorgbeveiliger (actiepunt 94): E. Romijn deelt mee dat discussie hierover is gevoerd maar dat de conclusie 
is dat er geen zorgbeveiliger kan worden aangesteld. De HIC heeft besloten om de beveiliging op te 
schalen. De beveiligers worden primair bij het zorgproces ingezet. De kosten worden door de zorggroep 
opgebracht. Zij kunnen niet zomaar ingezet worden, maar wel als er een melding binnenkomt waarin acuut 
gehandeld moet worden. Afgesproken wordt dat E. Romijn de nieuwe manager van de HIC voor een 
beheeroverleg uitnodigt om een toelichting te komen geven. (actie: ER)  

 
5. Gemotoriseerd vervoer bij de MHU 
Paula Vermeer, de nieuwe teamleider van de MHU, geeft een uitvoerige toelichting op het (concept-)protocol 
van Novadic Kentron. Twee juristen zijn bij de opstelling ervan betrokken geweest. Er zijn 2 wetten die betrekking 
hebben op ‘het rijden onder invloed’: de wet WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de 
WvW (wegenverkeerswet). Onder de WGBO valt de informatieplicht en het medische beroepsgeheim. De 
patiënt/cliënt moet geïnformeerd worden door arts en/of apotheker over de bijwerkingen van de 
voorgeschreven geneesmiddelen. De patiënt/cliënt draagt vervolgens zelf de verantwoordelijkheid over de 
beslissing om al dan niet auto te gaan rijden. Het medische beroepsgeheim mag worden doorbroken als sprake 
is van een noodsituatie.   
Rekeninghoudend met beide wetten is het protocol geschreven. Hierin staan richtlijnen over de start en het 
vervolg van de behandeling. Bij de start van de behandeling moet de patiënt/cliënt de huisregels ondertekenen. 
In de huisregels staat vermeld dat als medicijnen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dat deelname aan het 
verkeer strafbaar kan zijn. De patiënt/cliënt wordt van tevoren gevraagd om na inname van medicijnen een half 
uur te wachten binnen de MHU alvorens aan het verkeer deel te nemen. In het geval dat hij of zij niet aan dat 
verzoek wil voldoen, kan de politie worden ingeschakeld. C. Rijntjens merkt op dat er binnen de MHU geen 
juridisch kader is om bij mensen een drugstest af te nemen.  
P. Vermeer geeft aan dat de behandelaar met de patiënt/cliënt op meerdere momenten spreekt over het 
medicijngebruik en waar rekening mee te houden. Indien de huisregels worden overtreden, wordt er met de 
behandeling gestopt.  
Het protocol kan niet als bijlage met dit verslag worden meegestuurd, omdat het een intern document is van NK.  
 
Afgesproken wordt dat dit agendapunt de volgende keer opnieuw wordt geagendeerd in aanwezigheid van 
wijkagent  E. Tissen. (PM agenda) 
 
6.    Concept-beheerprotocol  (opgesteld door M. van Akkeren) 
De conceptversie wordt gezamenlijk doorgenomen en van commentaar voorzien: 

• Op pagina 1 bij Partijen eventueel ook het Jan Arendshuis vermelden.   
Volgens M. van Thiel is in het verleden afgesproken dat de buurt geen partij is, maar dat dit document alleen 
voor de professionals geldt. M. van Akkeren gaat dit na. 

• C. Rijntjens merkt op dat in het concept niet staat vermeld wat er gebeurt als een of meerdere partij(en) zich 
niet aan een afspraak houden. D. Boekelman wijst hierop op het kopje Maatregelen. M. van Akkeren vult 
aan dat het de intentie van partijen is om het samen op te lossen. Bovendien zijn er ook 
samenwerkingsafspraken gemaakt.  

• Pagina 2, b. Het onderdeel  ‘…. Toezichthouders  ….  ‘ is niet meer aan de orde. Daarvoor in de plaats wordt  
vermeld dat de receptie geopend is tot 22.30 uur .  

• Pagina 3, e. Niet bekend is of het werkregistratiesysteem nog wordt gebruikt. Dit wordt nagegaan. 

• De ‘mate van toezicht’ wordt opgeschaald of afgeschaald door het beheeroverleg.  

• Er in opnemen dat volgens de richtlijnen van de AVG wordt gehandeld.  
M. van Akkeren zal deze nieuwe input verwerken in een nieuwe versie Beheerprotocol (wordt versie 2.2). Het 
bijgestelde stuk wordt volgende keer opnieuw geagendeerd. 
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7. Doorlopen actuele meldingenoverzichten  

• Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz: Er waren geen meldingen.  
Belangrijk is dat er geen namen vermeld worden.   

• Aangiften en incidenten Jan Wier: 
 H. Jacobs vraagt naar de oorzaak van de stijging (piek) van vernielingen in juli. Deze vraag wordt 
voorgelegd aan wijkagent E. Tissen (deelgebied 1) met de vraag of er een relatie is tussen vernielingen en 
vermiste personen.   

• Meldingen politie en gemeente: dit punt wordt samengevoegd met bullet 2. -> ‘Meldingen, aangiften en 
incidenten Jan Wier’.   

      
8. Overige zaken en actualiteiten bij partners  
- De Buurtraad en GGz gaan met elkaar in overleg hoe er meer samen ondernomen kan worden. E. Romijn zal 

een keer aansluiten bij de buurtraad. H. Jacobs noemt als mogelijkheid om in de buurt zonnepanelen te 
plaatsen volgens het project Postcoderoos. www.postcoderoosregeling.nl   

- E. Romijn heeft de nieuwe voorzitter van de RvB uitgenodigd om aan te sluiten bij het volgende informele 
overleg in oktober.  

- Alex de Ridder start in oktober als bestuurder en ook hij zal een keer kennis komen maken.  
- E. Romijn doet kort verslag van de bijeenkomst over separaties en opsluitingen, een nogal beladen 

onderwerp.   
 
9. Vervolgafspraken: agenda informele beheeroverleg 22 oktober a.s. 

➢ Gemotoriseerd vervoer bij de MHU 
➢ Beheerprotocol, versie 2.2. van M. van Akkeren 
➢ Vraag voor E. Tissen: oorzaak stijging (piek) van vernielingen in juli in deelgebied 1 en of er een relatie 

bestaat tussen vernielingen en vermiste personen. (PM: E. Tissen) 
➢ E. Romijn nodigt de nieuwe voorzitter van RvB en de manager HIC uit voor dit informele overleg.  

Agendapunt (formele) beheeroverleg 19 november:  
➢ Presentatie Wet verplichte GGz. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
Er wordt gevraagd om alvast de vergaderingen in 2020, formeel en informeel, in te plannen. Een voorstel met 
data volgt. (Actie: secretariaat) 
 
Het volgende informele overleg is op dinsdag 22 oktober a.s. om 19.00 – 21.00 uur, het eerstvolgende formele 
overleg op dinsdag 19 november, 19.00 – 21.00 uur. 
 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
Afspraken/ acties per 17 september 2019 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

1. 17-09-2019 
17-09-2019 

Nieuwe armaturen met led zijn besteld.  
Aandachtspunt gebouw 1; verlichtingsplan meenemen 
naar overleg met NK en Dennenheuvel. 

 
E. Romijn 

2. 17-09-2019 
 

Opzet  voor een artikel in de buurtkrant en/of flyer inzake 
meldingen  Buurtbewoners (M. v. Thiel, H. Jacobs of L. 
Donders) laten meelezen.  

E. Romijn 

3. 17-09-2019 Voorzitter RvB uitnodigen en de nieuwe manager van HIC 
voor volgend informeel beheeroverleg  

E. Romijn 

4. 17-09-2019 Beheerprotocol versie 2.2 in beheeroverleg 22 oktober.  M. van Akkeren 

5 17-09-2019 Voorstel data vergaderingen 2020 (agenda 19 november) secretariaat 

 
Tilburg, 24 september 2019 

   Spronk Management Support HJ 

http://www.postcoderoosregeling.nl/

