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! Doel:

Terugdringen overlast die veroorzaakt wordt door personen met meervoudige psycho-sociale
problematiek in het gebied Centrum, Klompstraat, Aambos, uitgebreid met nieuwe locatie.

! Algemene uitgangspunten:

– Een klein percentage van de bevolking heeft een groot aandeel in de door burgers ervaren 
onveiligheid/overlast: identificeer die en pak ze aan zodat de burger er iets van merkt

– Het grootste deel van dit kleine percentage daders/veroorzakers blijkt het ongewenste gedrag te 
vertonen als gevolg van meervoudige complexe problematiek, waarbij de instanties niet in staat 
blijken om zonder regie en doorzettingsmacht de gewenste gedragsverandering te bewerk-
stelligen

– Nadat de problematiek op de leefgebieden in beeld is gebracht richten we ons samen met de 
persoon in kwestie op het terugdringen van de problemen, liefst vrijwillig maar indien 
noodzakelijk voorzien van drang/dwang of repressie (combi straf/drang/dwang – zorg is hierbij 
vaak noodzakelijk)

– We streven bij de aanpak van het ongewenste gedrag van deze personen duurzame oplossingen 
na



! Kenmerken van de aanpak (methode Operatie Hartslag/Hartslag in de Buurt = 
Hartslag 2.0):

- Gestart in september 2018, twee wekelijks casusoverleg & korte lijnen (dagelijks)
- Gemeente als regisseur, aanpak van ons allen
- Intensieve samenwerking door een groep die elkaar vertrouwt
- Partners behouden de eigen verantwoordelijkheid (maar kijken wel over de eigen muren heen)
- Frontlijnsturing
- Selecteren van diegenen die ertoe doen (=diegenen die de meest ernstige overlast veroorzaken)
- Integrale benadering: zorgpartners, gemeente, politie/justitie/gevangeniswezen/reclassering, 

wooncorporaties en in de toekomst wellicht ook kamerverhuurders
- Elkaar in positie brengen
- Out of the box cliënten = out of the box denken / creatieve oplossingen

- Leiden tot: een persoons/systeemgerichte aanpak. Als deze aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet 
blijkt in veel (maar niet alle) gevallen de gewenste (hopelijk) duurzame positieve gedragsverandering 
gerealiseerd te kunnen worden, of kan in ieder geval het overlast gevend gedrag (tijdelijk) worden 
verminderd

- Lange adem: vastpakken en niet meer loslaten totdat de gewenste gedragsverandering is bereikt….



! Kernpartners:

– Gemeente - Domein Maatschappij (regisseur)
– Gemeente gebiedsregisseur Heerlen Centrum
– Gemeente coördinator Team Opvang Bescherm Wonen
– Gemeente coördinator Bureau Handhaving
– Coördinerend procesregisseur Veiligheidshuis Parkstad
– Trajectmanager Dag- en Nachtopvang Leger des Heils (2x)
– Vertegenwoordiger Heerlen StandBy
– Procesregisseur Levantogroep
– Procesregisseur Housing & Housing First (Levantogroep) (2x)
– Relim/Schoon GMS
– Mondriaan Zorggroep / Fact-team Heerlen Centrum
– Mondriaan Vangnet
– Politie
– Teamleider Straatcoaches



! Kenmerken overlastgevende doelgroep:

– Gedeelte woont in de DNO, gedeelte in DOMUS, deel woont op een kamer, verblijft bij familie of kennis, of 
zwerft (en slaapt) op straat: veel afwisseling tussen genoemde mogelijkheden (o.a. a.g.v. sancties)

– De meeste zijn niet (meer) welkom bij wooncorporaties, sommigen zelfs niet meer bij kamerverhuurders
– Meeste komen uit Parkstad, enkelen niet
– Zo goed als 100% gebruikt drugs, alcohol, of beiden
– Bij verreweg de meeste is sprake van persoonlijkheids- en/of psychiatrische problematiek (vaak combi’s)
– Bij een groot deel is sprake van een laag IQ en/of een licht verstandelijke beperking of wordt dat vermoed
– Het betreft kwetsbare personen die zo goed als allemaal zijn getraumatiseerd
– Een groot deel is bekend bij de zorg maar is zorg mijdend (geworden)
– Een deel heeft medicatie maar is niet (altijd) medicatietrouw
– Een deel heeft regelmatig te maken met een (voorwaardelijke) Rechtelijke Machtiging (RM) of met een In 

Bewaringstelling (IBS), maar dit zijn slechts noodvoorzieningen van tijdelijke aard
– De meeste hebben regelmatig te maken met het strafrecht, met (vaak kort durende) detentie al dan niet met 

reclasseringstoezicht
– Een groot deel heeft (zware) schulden, is afhankelijk van een uitkering, hebben geen werk, kunnen of willen 

niet deelnemen aan dagbesteding, en hebben geen positief sociaal netwerk
– Terugval hoort erbij
– Omvang van de groep die regelmatig overlast veroorzaakt: ongeveer 100 personen, waarvan ongeveer 15 

per moment overlast veroorzaken en dus in de integrale persoonsgerichte aanpak overlast Centrum-
Klompstraat-Aambos zitten. 



! Uitdagingen:

– Door extramuralisering GGZ meer personen met meervoudige problematiek in centrum en buurten

– Bestuurlijke ambitie om medio 2021 De Klomp te sluiten: DNO moet dus “leeg” = bijkomende doelstelling

– Alternatieve kleinschalige woon/zorgvormen zijn nodig maar nog niet of onvoldoende beschikbaar

– Beperkte capaciteit procesregie vanuit Veiligheidshuis Parkstad

– Gemiste kansen als gevolg van te lage handelingssnelheid (“window of opportunity” is kort)

– Slechts een beperkt aantal zorgaanbieders is capabel om met dit soort zware cliënten te werken

– Zelfbeschikkingsrecht versus overlastgevende zorgwekkende zorgmijders

– Wet- en regelgeving is complex, financiering is versnipperd, en contra-indicaties maken het lastig



! Resultaten:

– 34 unieke personen hebben tussen september 2018 en eind april 2019 vanwege overlastgevend gedrag op 
de lijst gestaan

– 13 personen staan nu (mei 2019) nog op de lijst
– 20 personen zijn: ondergebracht in passende zorginstellingen in of buiten de regio, zitten in detentie, zijn 

met de nodige zorg via Housing/Housing First naar woningen van wooncorporaties begeleid, en/of hebben 
hun gedrag verbeterd zodat ze niet meer op de lijst thuis horen

– 1 persoon is overleden

! Maar……:

– Geen garantie voor de toekomst....
– Detentie is tijdelijk….
– Terugval hoort erbij….
– Mooi weer = meer buiten….



! Gasthuisstraat ≠ De Klomp:

– De Klomp: slapen in stapelbedden in grote ruimte’s zonder privacy
– De Klomp: overdag verblijven in een grote ruimte met veel medebewoners (veel prikkels & veel reageren op 

elkaar)
– Gebruiken in een gebruikersruimte (regelmatig conflicten)
– Gasthuisstraat: eigen kamer met douche en toilet, privacy, een plek om je terug te kunnen trekken als er 

teveel prikkels zijn, gebruik op eigen kamer (alleen, zonder anderen)
– Gasthuisstraat is niet/nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg, groen en rustig gelegen

Een fundamenteel ander concept waarbij de verwachting is dat dit een positief effect op de bewoners en hun 
gedrag zal hebben (= minder overlast, maar géén nul overlast!)


