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Opgave 4  Personen die verward gedrag vertonen 

Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 . 

Gebruik tekst 5. 
2p 21 Beredeneer op grond van tekst 5 dat er bij de problematiek van personen 

die verward gedrag vertonen sprake is van een politiek vraagstuk. 
Gebruik in je redenering: 
 een voorbeeld uit tekst 5; 
 een kenmerk van een politiek vraagstuk. 

Gebruik tekst 5. 
In tekst 5 staan voorbeelden van zowel nurture- als naturefactoren 
waarmee je verward gedrag zou kunnen verklaren. 

2p 22 – Geef een voorbeeld van een nurturefactor uit tekst 5 als mogelijke 
 verklaring voor verward gedrag. 
 Geef een voorbeeld van een naturefactor uit tekst 5 als mogelijke 

verklaring voor verward gedrag.  
Noem bij elk voorbeeld of het een nurture- of een naturefactor is. 

Gebruik regel 41 tot en met 45 van tekst 5. 
3p 23 a Beredeneer op grond van het tekstfragment dat in berichtgeving over 

 personen die verward gedrag vertonen sprake kan zijn van framing. 
b Beredeneer op welke wijze deze framing kan leiden tot stereotypering 

van personen die verward gedrag vertonen. Gebruik in je redenering: 
‒ een omschrijving van het begrip stereotype; 
‒ een voorbeeld van een stereotype met behulp van tekst 5. 

Gebruik tekst 6. 
Stelling: Eigen Kracht-conferenties zijn kenmerkend voor een 
geïndividualiseerde samenleving. 

4p 24 a Geef een argument voor de stelling. Gebruik in je argumentatie: 
‒ een voorbeeld uit tekst 6; 

 ‒ een kenmerk van het proces van individualisering. 
b Geef een argument tegen de stelling. Gebruik in je argumentatie: 

‒ een voorbeeld uit tekst 6; 
‒ een ander kenmerk van het proces van individualisering. 

Gebruik tekst 6. 
2p 25 Leg uit bij welke politieke stroming de Eigen Kracht-conferenties passen. 

Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de gekozen stroming; 
 een voorbeeld uit tekst 6. 
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Opgave 4  Personen die verward gedrag vertonen 

tekst 5 

Passages uit rapport Samen doorpakken 

Het gaat om mensen die grip op hun 
leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat 
zij zichzelf of anderen schade 

5 berokkenen. Het gaat om mensen 
met vaak verschillende 
aandoeningen of beperkingen 
(psychiatrie, verslaving, licht 
verstandelijke beperkingen, 

10 dementie), veelal in combinatie met 
verschillende levensproblemen 
(schulden, dakloosheid, werkloos-
heid, verlies van dierbaren, gebrek 
aan participatie, onverzekerd zijn, 

15 illegaliteit, etc). Door verschillende 
omstandigheden kan de situatie 
ontstaan dat zij eenmalig of 
chronisch in problemen komen, grip 
op hun leven verliezen en daardoor 

20 overlast veroorzaken of zelfs in het 
strafrechtelijk circuit belanden. 
(…) 
Er zijn belangrijke zorgen en signalen 
dat er (…) ernstige knelpunten zijn in 

het vraagstuk van personen met 
25 verward gedrag. (…) Het Leger des 

Heils trekt aan de bel, omdat zij zien 
dat steeds meer mensen met een 
combinatie van psychische stoor-
nissen, verslaving en verstandelijke 

30 beperking, ‘uitbehandeld’ zijn en op 
straat en in de laagdrempelige 
opvang terechtkomen. (…) De politie 
registreert ook in de meest recente 
cijfers een stijging (…) van het aantal 

35 incidenten met overlast door 
personen met verward gedrag 
(zonder strafbaar feit). 
Woningcorporaties melden (…) een 
toename van overlast door verwarde 

40 personen. 
(…) 
Mensen met verward gedrag voelen 
zich gestigmatiseerd en 
stigmatiseren soms ook zichzelf. In 
de media en de politiek is vaak 

45 aandacht voor gevaarlijke incidenten. 

naar: Aanjaagteam Verwarde Personen (2016) 
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tekst 6 

Eigen Kracht-conferenties 

Wat is een Eigen Kracht-
conferentie? 
Soms kunnen mensen het even niet 
alleen. Sommige gebeurtenissen in 
het dagelijks leven zijn zo 
overweldigend, ingewikkeld of 

5 onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. 
Hoe regel je die hulp? Hoe houd je 
zeggenschap en regie over de 
aanpak? De Eigen Kracht-conferentie 
biedt uitkomst. Een Eigen Kracht-

10 conferentie is een bijeenkomst 
waarbij je samen met familie en 
bekenden een plan voor de toekomst 
maakt (familiegroepsplan). 

Varianten 
Eigen Kracht-conferenties zijn voor 

15 individuen en families, als herstel 
nodig is, bij leervragen en voor een 
groep, wijk of buurt. Al deze 
varianten gaan uit van dezelfde 
principes: een plan maken met 

20 betrokkenen waarbij de regie in 

handen blijft van de persoon of 
personen om wie het gaat. 

Plan maken 
In het eerste deel van de Eigen 
Kracht-conferentie legt de 

25 hoofdpersoon van de conferentie, of 
iemand die dicht bij deze persoon 
staat, de situatie uit. Ook hulp-
verleners en andere professionals 
kunnen in dit deel informatie geven. 

30 Daarna volgt een (besloten) deel 
waarin de deelnemers aan de 
conferentie gezamenlijk een plan 
maken. Professionals en de Eigen 
Kracht-coördinator zijn hierbij niet 

35 aanwezig. 
In het laatste deel van de conferentie 
presenteren de deelnemers het plan. 
Ondersteuning van professionals kan 
deel uitmaken van dit plan. Tot slot 

40 spreekt men af wie wat doet en 
wanneer iedereen weer bijeenkomt, 
om te kijken hoe het gaat met de 
uitvoering van het plan. (…) 

bron: Eigen Kracht Centrale 
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