
Wie helpen wij?
Het Team Toeleiding & Bemoeizorg legt 
contact met ‘zorgwekkende zorgmijders’. 
Denk hierbij aan mensen met psychia-
trische, lichamelijke psychosociale en/
of verslavingsproblemen. Er kan sprake 
zijn van overlast gevend gedrag, verwaar-
lozing, vervuiling en sociaal isolement. 
De zorgmijder kan een gevaar zijn voor 
zichzelf of anderen. Vaak gaat het om 
mensen die vastgelopen zijn in reguliere 
zorg, geen vertrouwen hebben in de hulp-

verlening of afgewezen zijn door instan-
ties vanwege omvangrijke pro blemen. Het 
Team Toeleiding & Bemoeizorg legt con-
tact, probeert vertrouwen te winnen en 
een relatie op te bouwen.

Wat willen we bereiken?
We willen deze doelgroep toeleiden naar 
passende zorg. Dat doen we door hen 
 actief te benaderen en een individueel 
aanbod te doen van begeleiding en zorg 
op alle leefgebieden. Met de situatie 

van de cliënt als uitgangspunt, gaan we 
 samen op zoek naar mogelijkheden om 
een aanvaardbare leefsituatie te creëren 
voor  zowel de cliënt als de omgeving. Alle 
kansen en mogelijkheden worden benut 
om tot een bevredigende oplossing te 
 komen.

Team Toeleiding 
& Bemoeizorg

Mensen met complexe problemen vallen vaak tussen wal en schip. Daarom is het Team Toeleiding & Bemoeizorg 

in het leven geroepen: een samenwerkings verband van Bouman GGZ, De Hoop GGZ, Leger des Heils, Yulius en 

Dienst Gezondheid & Jeugd. Zij werken intensief samen met onder andere woningcorporaties, politie, huisartsen, 

zorgorganisaties en gemeenten. Door deze bijzondere samenwerking kunnen mensen met complexe problemen 

sneller worden geholpen.



Wie zit er in het team?
Het Team Toeleiding & Bemoeizorg bestaat 
uit ervaren professionals van de deel nemende 
orga nisaties. Zij hebben alle maal ruime ervaring 
binnen bijvoorbeeld maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg en/of GGZ. Door deze speci fieke 
ervaring zijn ze in staat om daadwerkelijk con-
tact te maken met mensen in zeer ver schillende 
situaties. Zij brengen daarnaast uitge breide 
kennis met zich mee vanuit hun eigen organi-
satie en kunnen hun contacten gebruiken om 
knelpunten in de hulpver lening aan te kaarten. 

Het multidisciplinaire Team Toeleiding & Bemoei-
zorg bestaat uit de volgende disci plines: 
� (psychiatrisch) verpleegkundige;
� verpleegkundig specialist;
� maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch 

hulpverlener;
� psychiater (op consultbasis);
� verslavingsarts (op consultbasis).

Hoe werken wij?
Als een casus te complex is voor een sociaal 
wijkteam of lokaal zorgnetwerk komt het Team 
Toeleiding & Bemoeizorg in beeld. Wij komen 
in actie wanneer een familielid, buurtbewoner 

of professional aangeeft zich ernstig zorgen 
te maken over iemand. Het Team Toeleiding 
&  Bemoeizorg gaat direct aan de slag met de 
melding door na te gaan of (en zo ja, waar) de 
 cliënt bekend is. Daarbij wordt de situatie van 
de cliënt op verschillende levens gebieden in 
kaart gebracht. We gaan eropuit en zoeken de 
cliënt op in zijn of haar eigen omgeving. Ook 
zoeken we contact met hulpverlenende instan-
ties in de omgeving van de cliënt. 
Soms leidt dit tot een korte interventie, maar 
regelmatig gaat het om langduriger contact 
waarin vertrouwen opbouwen erg belangrijk 
is. Soms wordt ook drang en dwang toegepast 
richting cliënt en zorgaanbieder.

Wil je een zorg- en/of overlast situatie mel-
den? Dat kan bij het Meldpunt Zorg en 
Overlast. Het telefoon nummer is 0909 - 
6353786. Zij zijn direct bereikbaar op werk-
dagen van 9.00 tot 16.30 uur. Neem bij 
spoed eisende situaties contact op met 
de  politie en/of uw huisarts!

Team Toeleiding & 
Bemoeizorg bestaat uit:
Bouman GGZ, De Hoop GGZ,  
Leger des Heils, Yulius en  
Dienst Gezondheid & Jeugd.

Meldpunt Zorg en Overlast:
0909 - 6353786

Samen naar een passende oplossing!


