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Anderhalf jaar nadat Willem bij het levensloopteam werd aangemeld zit hij met de juiste zorg 
op de juiste plek. Het heeft enorm lang geduurd, Willem heeft letterlijk alles wat er bestaat aan 
hulpverlening gehad, voor een hoop frustratie, onmacht en zelfs uitstoting gezorgd.  Maar door 
over de eigen belangen heen te kijken, overkoepelend samen te werken, vasthoudend te zijn en 
buiten het gewone kader te denken is Willem opgeknapt en heeft hij zijn humor terug. 

Willem zorgde door problemen 

al jaren voor veel overlast en on-

rust in de stad. Hij liep vaak met 

alleen een broek aan over straat, 

ook in de vriezende kou. De rest 

van zijn kleding gooide hij met 

enige regelmaat weg. Niemand 

wist waarom. Onder invloed van 

middelen schreeuwde en schold 

hij iedereen uit. Hij zorgde bij 

de betrokken hulpverlening om 

de haverklap voor tumult, door 

bijvoorbeeld koffie over de computers te kiepen en iedere keer als 

hij rond zijn ouderlijk huis liep stond zijn moeder doodangsten uit 

omdat hij daar eerder al eens brand had gesticht. De spanningen 

liepen hoog op, bij zowel Willem zelf als iedereen om hem heen.  

Alle hulpverlening was al geprobeerd
De hulpverlening kon echter niet veel meer doen dan het met 

regelmaat verstrekken van kleding, zodat hij niet meer halfnaakt 

rondliep. Ze kregen hem nergens geplaatst omdat Willem geen 

enkel kader meer had. Hij kon niet meer opgenomen worden om 

dat zijn rechtelijke machtiging niet was verlengd. En hoewel Willem 

voor veel incidenten zorgde, waren deze te klein van aard voor de 

politie om hier werk van te maken. En toch moest er wat gebeuren. 

Willem moest van straat af, maar hoe? Letterlijk alles qua hulpver-

lening was al geprobeerd, van opnames tot ambulante hulp. Als 

laatste strohalm werd daarom het Levensloopteam ingeschakeld. 

Lijntjes leggen met netwerk
Het Levensloopteam heeft contact gezocht met het netwerk 

rondom Willem en hen uitgenodigd voor enkele overleggen. Hierin 

is een overkoepelende aanpak besproken: door voor een voor-

waardelijke ISD maatregel te gaan kon hij én meer besloten zitten 

én meer behandeling krijgen. Dit is een maatregel bedoeld voor 

mensen die vaak met justitie in aanraking komen en hulpverlening 

nodig hebben. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn ze alle 

incidenten van Willem gaan turven, net zo lang tot het voldoende 

was om de maatregel te starten. Dit opende de deuren naar de ob-

servatieafdeling bij Trajectum. Daar vindt Willem het fijn. Dit omdat 

ze dingen meer voorspelbaar voor hem maken en beslissingen die 

ze willen nemen met hem bespreken.

Zichtbaar opgeknapt
Een paar maanden later 

vraagt hij nu zelf om hulp, in 

plaats van dat de hulp zich 

altijd maar bemoeit met 

hem. Hij is zichtbaar opge-

knapt, de humor is weer een 

beetje terug en zijn kleding 

houdt hij aan. Hij heeft nog 

steeds wel zijn psychotische 

momenten, vooral ’s nachts, 

maar de volgende dag is 

hij dit weer vergeten. Willem wil graag weten wat zijn verdere 

toekomst gaat brengen. Hij zit nu nog in de observatiefase, daarna 

zullen door de diagnostiek van Trajectum zijn mogelijkheden en 

onmogelijkheden helder zijn. Dan kan ook het vervolgtraject door 

het Levensloopteam worden uitgezet. Maar voorlopig heeft Willem 

een plekje waar hij zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. 
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