Geworteld en geschakeld
Vijf jaar ‘Meldpunt Bezorgd?’
geworteld in de regio en geschakeld in de hulpverleningsketen

Meldpunt Bezorgd?
Meldpunt Bezorgd? is een meld- en adviespunt voor de gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland
en Pijnacker-Nootdorp. Het is een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende hulpverlenende
organisaties en is organisatorisch ondergebracht bij Kwadraad. Het meldpunt organiseert hulp voor
mensen die op belemmeringen vastlopen, maar zelf geen hulp (meer) vragen. Burgers en instellingen
kunnen situaties melden waar zij zich zorgen over maken en waar ze zelf geen raad mee weten.

Voor wie?
Meldpunt Bezorgd? richt zich onder andere op mensen die
• zelf geen hulp zoeken (zogenoemde zorgwekkende zorgmijders);
• een eenzaam leven leiden (sociaal isolement);
• te maken hebben met huiselijk geweld;
• te maken hebben met ouderenmishandeling.

In kaart brengen van het probleem
Een team van ervaren hulpverleners staat klaar om de meldingen te beantwoorden. De zorgcoördinator
van het Meldpunt brengt de problematiek in kaart. Hij onderzoekt wat er speelt en wie een moeilijke
situatie het best kan helpen oplossen. Indien gewenst wordt contact gelegd met de melder.

Huisbezoek en motivatie
Dan volgt een huisbezoek. Een belangrijke eerste stap is om de persoon die hulp nodig heeft te
motiveren om hulp te aanvaarden. Een medewerker van het meldpunt, een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige of een ervaren maatschappelijk werkende probeert ‘aan de deur’ contact te leggen.
Het gesprek en de kennismaking zijn de basis voor het vervolg.

Inschakelen van het netwerk
Daarna draagt de zorgcoördinator, waar mogelijk, de begeleiding over aan één of meerdere
hulpverleningsorganisaties. Dat kan hulp zijn op het gebied van psychiatrie, maar ook maatschappelijk
werk, budgetbegeleiding, schuldhulpverlening en woonbegeleiding zijn aan het meldpunt verbonden.
Zij verlenen hulp die past bij de situatie.

Het werkt!
Dat doet Meldpunt Bezorgd? inmiddels vijf jaar. En het werkt: voor burgers, cliënten en
professionals. Dat is niet de prestatie van één enkele persoon of organisatie. Dat is de kracht van het
samenwerkingsverband. Terugkijkend op de afgelopen periode, zijn de schakels van de keten steeds
beter op elkaar gaan ingrijpen. Met de regionale uitbreiding van de dienstverlening en een steeds
grotere bekendheid, raakt het meldpunt steeds beter geworteld in de regionale samenleving. ‘Geworteld
en geschakeld’: een mooie constatering en tegelijk een opdracht voor de toekomst, zodat Meldpunt
Bezorgd? nog steviger verankerd raakt.
Dit jubileumboek geeft een beeld van de ontwikkeling van het meldpunt en de persoonlijke verhalen die
er achter schuil gaan.

Trotse ontdekkingsreiziger voor de
‘onrendabelen’
Als kind droomde ik ervan om ontdekkingsreiziger te worden. Niet
weten wat je te wachten staat, improviseren, pionieren, onbekende
paden begaan.... het leek mij heerlijk. Zoals zoveel kinderdromen
kwam mijn droom niet uit. Toch schuilt er in mij nog altijd iets
van die ontdekkingsreiziger en ik heb er weldegelijk iets van
verwezenlijkt.
In mijn werk doe ik voortdurend nieuwe ontdekkingen. Ik weet
niet wat ik kan verwachten als ik aanbel bij die gesloten voordeur.
Ik moet voortdurend improviseren, pionieren en onbekende paden
begaan. Dat alles om dat ene doel te bereiken: mensen helpen die
het op eigen kracht niet meer kunnen. Het ‘outreachend werken’ is
mij op het lijf geschreven.
Mijn ambitie was altijd om in de frontlinie van het
hulpverleningstraject te opereren. In Delft kreeg ik in 2001 de kans om mee te werken aan een project
tegen sociaal isolement. Twee keer vier jaar zou dit duren. In de beginfase was het echt pionierswerk.
We gingen met z’n tweeën ‘op jacht’ naar onze klanten.
Er werd vreemd aangekeken tegen deze vorm van bemoeizorg. Er was veel kritiek en argwaan. Mensen
zouden het toch nooit accepteren als je zomaar ongevraagd aanbelt en dan ook nog binnendringt in
hun persoonlijke levenssfeer. Ik heb altijd het tegendeel beweerd en ondervond in die jaren juist dat het
echte, directe en menselijke contact een voorwaarde is om mensen te kunnen helpen.
En ik heb heel wat mensen geholpen: diegenen die nu worden aangeduid als de ‘onrendabelen’. Nee, ik
weiger die term te gebruiken. Het zijn mensen die een luisterend oor willen. Mensen die ècht niet meer
wisten hoe ze iets aan moesten pakken en door advies en motiverende gesprekken weer deel zijn gaan
uitmaken van onze samenleving. Met enige nostalgie en weemoed denk ik terug aan die pionierstijd.
Door op te gaan in Meldpunt Bezorgd? in 2005 is dit werk uit de projectsfeer. Het einde is nog lang niet
in zicht. Door de samensmelting van medewerkers van uiteenlopende organisaties zoals Ouderenwerk,
GGZ-Delfland en Kwadraad is Meldpunt Bezorgd? verder geprofessionaliseerd. Ik ervaar dat de lijnen
met de ketenpartners nu korter zijn. Wij kunnen elkaar wel vinden in Delft. Met trots kijk ik vooruit
naar een verdere ontwikkeling van dit mooie, dankbare en zo noodzakelijke werk.
Martha van der Ende
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Voorwoord
Meldpunt Bezorgd? vijf jaar …
Al vijf jaar zorgen deze bijzondere gewone mensen voor al die andere bijzondere gewone
mensen, die door een samenloop van omstandigheden hulp nodig hebben om uit hun
uitzichtloze situatie te komen.

Meldpunt Bezorgd? trekt zich hun lot aan; zoekt en vindt oplossingen om deze mensen weer
op gang te brengen.
In tegenstelling tot wat mensen over het algemeen denken, treft het alle lagen van de
bevolking. Ik kan het weten …. mijn verhaal staat hier namelijk ook in.
Lees de verhalen en laten we hopen dat er altijd een Meldpunt Bezorgd? zal zijn.
Een cliënt
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Het ontstaan van Meldpunt Bezorgd?
Meldpunt Bezorgd? Wat is het?

Meldpunt Bezorgd? is een meld- en adviespunt voor de gemeenten Delft, Westland, MiddenDelfland en Pijnacker-Nootdorp. Het organiseert hulp voor mensen die op belemmeringen
vastlopen, maar zelf geen hulp (meer) vragen. Burgers en instellingen kunnen situaties
melden waar zij zich zorgen over maken en waar ze zelf geen raad mee weten.
Het meldpunt is een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende hulpverlenende
organisaties en is organisatorisch ondergebracht bij Kwadraad. Achter en voor de schermen
werken mensen van Breed Welzijn Delft, GGZ Delfland, GGD en van Kwadraad pro-actief aan
de oplossing van problemen op het gebied van Sociaal Isolement, OGGZ, Huiselijk Geweld
en laatste kans beleid. De zorgcoördinator brengt de problematiek in kaart en motiveert
cliënten om hulp te accepteren. Vervolgens wordt in samenwerking met uiteenlopende
instanties op het gebied van psychiatrie, maatschappelijk werk, budgetbegeleiding,
schuldhulpverlening en woonbegeleiding hulp geboden. De zorgcoördinator organiseert de
samenwerking tussen alle betrokken partijen, zodat problemen in het belang van de cliënt
doortastender en vanuit meerdere disciplines wordt aangepakt en opgelost. Hij luistert naar
de cliënt, maakt een vertaling van zijn behoefte, zorgt dat gemaakte afspraken door alle
betrokkenen worden nagekomen en dat de cliënt niet afhaakt.
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De tijd is rijp voor een andere aanpak

Ross wil landelijke bemoeizorg

Vangnet Jeugd, zoals de bemoeizorg in Amsterdam heet, bereikte
86 procent van de gezinnen waarbij het risico bestond dat de kinderen in de criminaliteit terecht
zouden komen. In Roosendaal
kregen driehonderd kinderen hulp
die ze anders nooit hadden gekregen. Ross riep donderdagochtend
tijdens een besloten bijeenkomst
alle gemeenten op deze aanpak
te volgen.
Diverse gemeenten zijn de
afgelopen twee jaar met bemoeizorg begonnen. Als er bij scholen,

artsen, consultatiebureaus of
elders aanwijzingen binnenkomen over serieuze problemen in
een gezin, gaat iemand van de
GGD langs. Die maatschappelijk
werker of wijkzuster laat zich niet
afpoeieren, maar dringt net zo
lang aan tot hij kan binnenkomen.
Desnoods wordt gedreigd met een
rechterlijk ingrijpen om toegang
tot het huis te krijgen.

miljoen euro beschikbaar voor de
extra gezinsondersteuning.

In de Tweede Kamer maakte zij
verder bekend dat er een meldcode komt voor kindermishandeling. Deze code schrijft voor hoe
artsen, leraren en andere professionals moeten handelen als zij
kindermishandeling vermoeden.
Een meldplicht gaat Ross te
ver. Zij vreest dan een hausse
aan vermeende klachten, omdat
‘Bemoeien met de burger die in
problemen dreigt te raken is lange artsen zich willen indekken tegen
tijd not done geweest. Maar het is tuchtprocedures bij nalatigheid.
nodig’, hield Ross de gemeente- Echte meldingen van mishandebestuurders voor. Het tegengaan ling sneeuwen dan onder.
van overlast, criminaliteit, psyVolgens Ross worden in Nederchische problemen bij jongeren,
land jaarlijks 50- tot 80 duizend
prostitutie, kindermishandeling
en -verwaarlozing vraagt volgens kinderen fysiek of geestelijk
haar een harde aanpak.
mishandeld. De speciaal door het
kabinet aangestelde jeugdcommissaris Van Eijck meent dat dit
Enkele tientallen gemeenten,
een zware onderschatting is van
waaronder de grote vier, doen
dat al. Ross wil dat alle ruim 450 het probleem. Hij raamt het aantal
mishandelde kinderen op 100
gemeenten de bemoeizorg als
duizenden per jaar.
voorbeeld nemen. Het kabinet
stelt de komende twee jaar 35

Met dit artikel wierp de Volkskrant in februari 2005 licht op een nieuw fenomeen:
bemoeizorg. Zo ook in Delft, waar op 17 maart 2005 het Meldpunt Bezorgd? haar loket en
lijnen voor het eerst openstelde voor hulp aan de zogenaamde ‘onrendabelen’. Outreachend
werken was al gebruikelijk bij de afzonderlijke hulpverlenende instanties en de OGGZ,
maar het meldpunt voegde hier een nieuwe dimensie aan toe. Sindsdien trekt het netwerk
gezamenlijk op om deze ‘lastige doelgroep’ met raad en daad, met zachte dwang of zonodig
stevige drang de tot nu toe onbenutte kansen op een (vol)waardige plek in de maatschappij
te laten grijpen.
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Uit: de Volkskrant van 25 februari 2005

DEN HAAG - Alle gemeenten
moeten ‘bemoeizorg’ afsturen
op probleemgezinnen die zich
niet vrijwillig bij een hulpverlener melden. Op die manier
kan kindermishandeling
worden voorkomen. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid vindt de eerste resultaten
van opgedrongen hulpaanbod
in Amsterdam en Roosendaal
zeer bemoedigend.

Het ontstaan van Meldpunt Bezorgd?

Wie wijst Joke de weg naar de draaideur?
Twee jaar voor ik bij Kwadraad kwam, leerde ik een jonge vrouw kennen in het Erasmus Ziekenhuis.
Gaandeweg bleek dat ze een onbehandelbare hypofysetumor had. Ze doorliep een intensief traject van
ziekenhuisopnames en behandelingen. Het leven werd steeds moeilijker voor haar: noodzakelijk en
intensief medicijngebruik, operaties en bestralingen.
Ze kreeg concentratieproblemen, baardgroei, haaruitval, forse gewichtstoename en de schulden namen
toe. Ze vertoonde vooral steeds vreemder gedrag waarmee ze haar kleine netwerk wisselend claimde
en afstootte. Er ontstonden mensonterende situaties waarin ze door vrienden niet meer te helpen was.
Ze had hulpverlening nodig, maar ik kon geen hulpverlener en vriendin tegelijk zijn. Er was in die
omgeving geen Meldpunt Bezorgd?. Gezamenlijke bezoeken aan de huisarts, avonddiensten, opnamen
in open en gesloten ziekenhuisafdelingen voor psychiatrie volgden. Ondertussen brak het minimale
netwerk om haar af.
Inmiddels zijn haar bijnieren verwijderd. Hierdoor zijn de psychoses verdwenen. Ze is blijvend
afhankelijk van medicinaal hormoongebruik, maar haar medicijntrouw is beperkt. Ze woont inmiddels
beschermd, maar kijkt al weer uit naar een eigen woning. Gedurende de ziekenhuisopname van ruim
een half jaar, zijn haar schulden bijna afgelost door de aangestelde bewindvoerder. Momenteel gaat het
haar goed. Het leven zal moeilijk blijven voor deze jonge vrouw. Ze wenst zichzelf een perspectief van
een relatie, werk, een gezin. Zij heeft zich van kinds af aan door zo veel leed heen gewerkt en gevochten.
In haar regio is nog steeds geen meldpunt om haar op het moment dat het leven in deze maatschappij
haar weer boven het hoofd groeit weer mee te nemen door de draaideur naar hulp. Geen meldpunt
om organisaties te wijzen op hun verantwoordelijkheid om deze vrouw met haar onbekende en
gecompliceerde problematiek op te vangen en mee te denken hoe ze weer op de rails gezet kan worden.
Goed dat er in onze regio een Meldpunt Bezorgd? is.
Regiomanager
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Nèt iets meer nodig
Ongeveer 15 jaar geleden werkte ik bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in Den Haag. Er kwam
al een tijdje een man van ongeveer 50 jaar met zijn post bij ons langs. Onze vriendelijke secretaresses
lazen dit voor hem door en legden uit wat er in stond. Op een dag was ik op het secretariaat toen
meneer zijn post kwam brengen. Ik hoorde dat meneer een brief van een schuldeiser had gekregen.
Hij zou actie ondernemen. Ik moest me er natuurlijk mee bemoeien en vroeg aan meneer of hij dat op
kon lossen.
Op dat moment zag ik de echte meneer tevoorschijn komen. Hij werd onzeker, mompelde en vluchtte
bijna de kamer uit. Ik ging achter hem aan en vroeg of ik hem misschien ergens mee kon helpen. Zo ben
ik bij hem binnengekomen en heb niet meer losgelaten. Meneer bleek verstandelijk beperkt en werd
door zijn zus begeleid op het gebied van financiën, etc. Zijn zus was enige maanden daarvoor overleden
en nu begonnen de financiën uit de hand te lopen.
Meneer wilde niet dat ik me zou bemoeien met zijn geld en uitgavenpatroon. Hij kon het allemaal
zelf wel. Het heeft me veel tijd en moeite en huisbezoeken gekost om hem zover te krijgen dat ik hem
mocht helpen. Vervolgens heb ik met veel inspanningen een vangnet aan hulpverlening om hem heen
gecreëerd. Nadat ik hem had aangemeld bij schuldhulpverlening kwam zijn consulent met me mee op
huisbezoek om zijn bankafschriften te zoeken. Vervolgens heb ik met zijn bankkantoor afgesproken dat
hij een maximum bedrag per week mocht opnemen, zodat hij niet verder in de problemen zou komen.
De sociaal pedagogische dienst (MEE) is ingeschakeld voor begeleiding.
Als er toen een Meldpunt Bezorgd? was geweest, was alles sneller en gemakkelijker verlopen.
Ik moest alle instanties ervan zien te overtuigen dat dit iemand was die ietsjes méér nodig had dan
gebruikelijk. Het zou absoluut niet gelukt zijn hem te helpen als ik de ‘gewone’ AMW gesprekken
gedaan had. Voor deze meneer zou één keer per twee weken één gesprek op kantoor niet hebben
gewerkt.
Uiteindelijk is het allemaal gelukt, maar het
had sneller en beter gekund. Gelukkig kunnen
mensen nu bij Meldpunt Bezorgd? terecht.
Zorgcoördinator
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Het ontstaan van Meldpunt Bezorgd?

De aanleiding voor het meldpunt
Een aantal algemene diensten, waaronder het Algemeen Maarschappelijk Werk en de
Sociale Dienst signaleerden in 2004 dat er mensen tussen wal en schip vielen en tegen
dichte deuren liepen. Het veld had grote behoefte aan een eenduidig meld- en adviespunt
voor mensen in zorgwekkende situaties, sociaal isolement en waar overlastveroorzakers
konden worden geholpen. Tot die tijd moesten cliënten met meerdere problemen zich zelf
bij afzonderlijke organisaties aanmelden en dezelfde procedures doorlopen.
Dit betekende meerdere intakes en voor de organisaties steeds weer zoeken naar een
nieuwe overlegstructuur. Er gebeurden dingen dubbel en er gebeurde in sommige gevallen
juist veel te weinig. De hulp en dienstverlening verliepen simpelweg niet voor iedereen even
goed. Daarnaast viel op dat bij sommige mensen de zaken overduidelijk niet goed liepen,
terwijl zij om wat voor reden dan ook geen hulp vroegen.
Die signalen waren er al een tijdje. De gemeente Delft en Kwadraad hadden sinds 2004
al goede ervaringen opgedaan met het Meldpunt Huiselijk Geweld. Dit werkte best
goed. Binnen 24 uur na een melding vond een eerste contact plaats. Mensen werden
vervolgens bijgehouden en niet meer losgelaten. Dat was in die tijd behoorlijk nieuw in
hulpverleningsland.
Jolanda vd Linden (Toenmalig projectmanager Meldpunt Bezorgd?): “De behoefte aan een
Meldpunt Bezorgd? werd vooral zichtbaar bij mensen die een combinatie van problemen
hadden, niet om hulp vroegen, maar dit wel nodig hadden. Vanuit het meldpunt werden
mensen vastgehouden en niet meer losgelaten. Vroeger werd deze vorm van bemoeizorg ook wel
‘pamperen’ genoemd, maar sinds die tijd werd het steeds meer geaccepteerd en gewaardeerd.
Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig, ook al kan je als hulpverlenende instantie niet direct
een pasklare oplossing bieden. Overigens blijft bemoeizorg een lastig stuk in de hulpverlening.
Een cliënt moet de hulp uiteindelijk wel aanvaarden.”
Omdat het Meldpunt Huiselijk Geweld zo goed liep en de werkwijze aansloeg, was het
bijna logisch om dit samen te voegen met het Meldpunt Bezorgd? Bovendien waren er
qua doelgroep ook overeenkomsten en het zou zinloos zijn om de cliënten opnieuw te
confronteren met aparte loketten, procedures en intakes.
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Bijna een vanzelfsprekende stap
Achteraf gezien lijkt het ontstaan van het meldpunt bijna vanzelfsprekend. Het eerste idee
kwam voort uit het besef dat de wereld van de zorg, hulpverlening en ondersteuning in de
volle breedte al lastig is te overzien. Voor mensen die in deze sector werkzaam zijn, valt het
niet altijd mee om het overzicht te bewaren, laat staan voor mensen die er een beroep op
moeten kunnen doen.
Samen met de trekkers van het project (GGZ-Delfland, GGD-ZHW en Kwadraad)
constateerde de gemeente Delft dat er een belangrijk aanhaakpunt ontbrak voor deze
complexe doelgroep. In die tijd moesten partijen steeds opnieuw rond een afzonderlijk
geval de hulpverlening vanuit hun eigen organisaties op gang brengen.
Het gebrek aan een coördinerend meldpunt werd steeds voelbaarder, doordat de
gezamenlijke instanties in feite voortdurend met keten(crisis)situaties te maken hadden.
Als de multi-problematiek rond één persoon of gezin niet werd opgelost, rolde het
simpelweg de straat op en werd het probleem alleen maar zichtbaarder en voelbaarder.
Wethouder Rensen (Gemeente Delft): “De behoefte aan een structurele gezamenlijke systematiek
werd steeds groter. De mensen kwamen ook bij mij en dit gaf ècht te denken. Het ging niet om
één op zichzelf staand geval, maar om mensen die daadwerkelijk verkommerden. Vaak hadden zij
met alle domeinen in de zorg, hulpverlening en de corporaties te maken en werden zij slachtoffer
van de organisatorische verkokering. Ik kreeg bijvoorbeeld te maken met mensen waarvan de
psychiatrische problematiek onvoldoende was voor een gedwongen opname met in bewaring
stelling, maar die wel hun hele woning onder de poep smeerden, wat doorlekte naar de buren.
Al deze inzichten leidden tot het meldpunt.”
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Sneller uit het financiële drijfzand dankzij
Meldpunt Bezorgd?
Jaren voor de oprichting van het Meldpunt Bezorgd? vroeg een cliënt mij om hulp bij het budgetteren.
Het betrof een jongeman die de financiën voor zijn moeder regelde. Hij vertelde dat zijn moeder ziek
was en nu kreeg hij de financiën niet meer rond. Hij wist het niet meer en hoopte dat ik hem wat tips
kon geven.
Ik ging op huisbezoek om te zien hoe het met moeder was en waarom de schulden zo hoog waren.
Ik trof een oudere vrouw van tegen de zestig jaar, halfzijdig verlamd en niet (meer) in staat haar eigen
zaken te regelen. Na een paar gesprekken bij haar thuis bleek dat zij door een reorganisatie haar baan
was kwijtgeraakt. Door een mooie regeling had zij een opleiding voor rij-instructeur gevolgd en haar
auto laten ombouwen tot lesauto. Na haar examen reed zij langs de ziektekostenverzekeraar om zich
aan te melden, omdat haar collectieve verzekering bij haar oude baas afliep. Onderweg naar huis kreeg
zij een herseninfarct!
De ziekenhuisopname duurde niet zo heel lang. Het herstel in een revalidatiecentrum wel.
De aanmelding bij de ziektekostenverzekeraar was zoekgeraakt. Kosten: 350.000 gulden.
Haar inkomen daalde naar bijstandsniveau en de hypotheek kon niet meer betaald worden.
De eigen bijdrage van de thuiszorg was niet op te brengen, maar ze kon niet koken. Kosten: 7,50 gulden
per dag voor een maaltijd. Haar woning kon niet worden aangepast, omdat het pand te smal was.
Haar rollator paste niet door de gang, waardoor zij niet meer buiten kwam.
Het heeft veel overleg, gepraat en geschrijf gekost om alle zaken geregeld te krijgen, maar het resultaat
was ernaar: kwijtschelding van de ziekenhuiskosten, de hypotheekschuld werd teruggestort in de
hypotheek. Het huis werd verkocht en de restschuld werd kwijtgescholden door de bank. Ze kreeg
verhuiskosten en trok in een aangepast Miva-woning. Met een zorgabonnement kon zij voortaan mee
eten in het verzorgingshuis.
Als er in die tijd een Meldpunt Bezorgd? was geweest, was een huisbezoek heel normaal geweest en
waren allerlei zaken veel makkelijker te regelen geweest. In dit geval heb ik alles zelf geregeld, zonder
steun of begrip van de omgeving. Alle instanties moest ik enthousiasmeren en overhalen om net als
ik alternatief te denken en werken, in het belang van de cliënt. Bij het meldpunt is het normaal om zo
te werken. De bereidheid om mee te denken en mee te werken zijn juist vanwege het bestaan van het
meldpunt nu veel groter.
Zorgcoördinator
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Een aansprekende naam voor burgers
Een aantal managers uit de meest betrokken instanties vormden kort na het
ontstaan van het eerste idee voor het meldpunt de stuurgroep OGGZ. Samen met het
communicatiebureau van Kwadraad, werden een aantal namen bedacht. In andere regio’s
zijn vergelijkbare meldpunten bekend onder de naam ‘Meldpunt zorg en overlast’. In
Delft wilde men echter niet alleen instanties de gelegenheid bieden om zorg en overlast
te melden, maar vooral ook burgers motiveren om zich de zorg voor hun buurtbewoners
aan te trekken. Vandaar dat het meldpunt de naam Meldpunt Bezorgd? kreeg. Zeker in de
eerste twee jaar keken andere regio’s gespannen mee hoeveel meldingen dit uiteindelijk
van burgers opleverde. Inmiddels blijkt ongeveer een derde van de meldingen van burgers
te komen. Er is veel bekendheid aan het meldpunt gegeven op openbare plekken en door
middel van advertenties in de krant.
Jolanda vd Linden (Toenmalig projectmanager Meldpunt Bezorgd?): “Meldingen van burgers
kwamen wat langzaam op gang, maar ik was niet zo bang dat het storm zou lopen. Je belt niet
zomaar over een buurman of buurvrouw. Om een heuse melding te maken, moeten mensen toch
wel enige schroom overwinnen.”

In de tijd bezien:
10 september 2004 Startbijeenkomst OGGZ
januari 2005
Gemeente Delft besluit positief over oprichting Meldpunt Bezorgd
25 februari 2005	Samenwerkingsafspraken Meldpunt Bezorgd? geaccordeerd door
Stuurgroep OGGZ
17 maart 2005
Officiële opening Meldpunt Bezorgd?

En dan van start

In Delft kennen ze het fenomeen van de opgestroopte mouwen, want slechts
enkele maanden na het eerste idee voor de oprichting van het meldpunt, gingen de
zorgcoördinatoren al aan de slag.
Jolanda vd Linden (Voormalig projectmanager Meldpunt Bezorgd?): “Voor ik projectmanager
werd van het meldpunt, was ik regiomanager bij Kwadraad. Samen met de wethouder en twee
beleidsmedewerkers van de gemeente Delft hebben we kwartier gemaakt. We gingen heel snel van
start, er moest daarom van alles tegelijk. De winkel was al open terwijl we nog aan het opbouwen
waren . Zo moesten er nog veel procedures worden uitgewerkt en werkplekken worden ingericht.
De mensen waren er, maar de spullen nog niet. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk in de kern ook
niet om. Het is wel nodig, maar het belangrijkste is dat je mensen bezoekt en te woord staat.
Dat gebeurde direct vanaf dag één.”
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Het ontstaan van Meldpunt Bezorgd?

Gáán en staan
Het is januari 2005. De start van Meldpunt Bezorgd en voor
mij een nieuwe baan bij een nieuw team. Een outreachend
team is mij verteld, met veel pionierswerk. Er moet veel opgezet
worden, waaronder het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld.
Vol goede moed meld ik mij bij de Pootstraat. Hier blijkt het
beloofde team te bestaan uit een andere collega waarmee ik een
kamer, een computer en een telefoon deel.
Niet veel later komt mijn meldpuntcollega van het eerste uur binnen stormen. Zij ontfermt zich al een
jaar over BAW: Bijzondere Aandacht Woonproblematiek. En bijzonder is de aandacht zeker. Van het
begin tot het eind van de dag raast ze op haar fiets door de stad of is ze via de telefoon bezig zaken
voor alles en iedereen te regelen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen cliënt of instantie.
Bemiddelen is haar taak en dit doet ze vol energie.
Zo aan het begin van het jaar moeten er allerlei cijfers worden geproduceerd. Helaas is er geen
geautomatiseerd systeem, dus dat bouw ik zelf. Het lijkt me geen goed plan om over een jaar nog steeds
te turven en te rekenen. Ondertussen is onze nieuwe teamcoördinator druk bezig met de verhuizing en
de uitbreiding van het team. We verhuizen naar de Nassaulaan. Een prima plan, mooi nieuw meubilair
en het idee dat we collegae erbij krijgen, is een prettig vooruitzicht. De verhuizing gaat vlot, misschien
wel een beetje te vlot…. Hadden we eerst nog één computer en telefoon met twee personen, nu gingen
we naar een ruimte met mooie bureaus, maar helaas zonder een telefoon en zonder computers. Mijn
collega is de gelukkige bezitter van een pre-paid telefoon. Meerdere malen per dag moet ze naar de
sigarenboer aan de overkant om telefoonkaarten te kopen. Alles is behoorlijk primitief, maar dat heeft
ook wel wat. We maken kennis met twee nieuwe collega’s die zich bezig houden met sociaal isolement
en ook twee door de wol geverfde GGZ-ers. Door alle perikelen en gebrek aan faciliteiten heb je als team
natuurlijk wel iets om over te praten en dat schept al snel een band.
Het pionieren maakt dat ieder voor zich geprikkeld wordt om het meldpunt van de grond te krijgen.
Niet alleen moeten we ervoor zorgen dat iedereen het meldpunt kan vinden: we moeten vooral de
verschillende wijzen van werken samenbrengen. We moeten met mensen uit verschillende organisaties
een team vormen waar iedereen, vanuit welke hoek dan ook, terecht kan met zijn of haar vraag.
Om ons daarbij te helpen, is besloten de deuren open te gooien en gaandeweg de werkwijze te
ontwikkelen. Dat leidde in het begin wel eens tot verschil tussen verwachtingen en mogelijkheden, maar
we zijn er heel goed uitgekomen. Pionieren schept een band, leidt tot creatieve energie en in een mum van
tijd waren we ondanks ons verschil in achtergrond een team dat als een huis staat en gáát voor de cliënt.
Maatschappelijk werker Steunpunt Huiselijk Geweld, Meldpunt Bezorgd?
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De opening
Van zes naar één woordvoerder voor Meldpunt Bezorgd?
Voor de opening van Meldpunt Bezorgd? in 2005 wilde de Delftse Courant graag een
interview doen over het meldpunt. Maar ja, met wie? Het zojuist opgerichte meldpunt was
een samensmelting van de mensen van D’ruit BWD, GGZ Delfland en Kwadraad in nauwe
samenwerking met de gemeente Delft.
Deze partijen hadden in het najaar van 2004 intensief gewerkt aan de opzet van het meldpunt,
maar kenden elkaar nog te weinig om één persoon tot woordvoerder te bombarderen. Zo kwam
het dat we in een kamertje in de Nassaulaan met zeker zes mensen bijeen waren om de journalist
te woord te staan. De managers van Kwadraad en GGZ-Delfland, de beleidsadviseur van de
gemeente en de uitvoerders van Kwadraad, BWD en GGZ-Delfland. Veel te veel vond de journalist.
Dat vonden wij achteraf ook. Gelukkig zijn we de afgelopen vijf jaar zo op elkaar ingespeeld
geraakt dat we nu wel met één contactpersoon kunnen volstaan.
Beleidsmedewerker Gemeente Delft
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Vijf jaar Meldpunt Bezorgd?
Meldpunt Bezorgd? heeft in vijf jaar tijd een stevige positie verworven. Daarmee valt te
vieren dat op een breed terrein honderden ongemakken en problemen zijn gemeld en
opgelost. De grote meerwaarde van het meldpunt is de mogelijkheid om samen met
ketenpartners met een integrale blik naar de cliënten te kijken en daadwerkelijk iets te
kunnen doen.
René Verkuylen (Directeur Kwadraad): “Ik ben sinds augustus 2008 betrokken bij Kwadraad en
het meldpunt. Het meldpunt werkt in het brandpunt van maatschappelijke spanning en overlast.
Het drukt je met de neus op de maatschappelijke problemen en er is een groot belang mee gediend.
In dat opzicht staan de organisaties met het meldpunt letterlijk en figuurlijk in de ‘etalage’. In
die etalage is héél goed zichtbaar hoe belangrijk het is dat we onze verantwoordelijkheid blijven
nemen voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek.”

Voor burger en hulpverlener
Het meldpunt heeft twee kanten. Aan de ene kant heeft het een publiekstaak voor de
mensen die overlast ervaren of mensen die door hun ingewikkelde problematiek overlast
veroorzaken. Aan de andere kant is het meldpunt een beginpunt voor de hulpverlening
en vervult het een belangrijke rol in de coördinatie van alle achterliggende partijen
(hulpverleners en organisaties) die bij de oplossing van de problemen betrokken zijn.
Wethouder Rensen (Gemeente Delft): “Ik vergelijk het meldpunt altijd met het principe van het
estafettestokje. Nadat de kernproblematiek in kaart is gebracht en wat er op andere terreinen
speelt, krijgt één partij het stokje in handen. Van die partij wordt verwacht dat hij zich niet alleen
bekommert om het kernprobleem, maar ook de andere ondersteunende hulpverlening stroomlijnt.
Uiteindelijk zijn op die manier meerdere partijen overzichtelijk betrokken bij de cliënt en ieder doet
zijn deel. Uiteindelijk is ieders doel om het estafettestokje over de eindstreep te krijgen.”
Wanneer het meldpunt besluit met een cliënt aan de slag te gaan, is het belangrijk om heel
goed in kaart te brengen wat de kernproblematiek is en wat er op andere terreinen nog meer
aan de hand is. Wanneer iemand primair een verslavingsprobleem heeft, heeft hij daarnaast
vaak ook problemen op het gebied van inkomen, huisvesting, werk of psychiatrie. In zo’n
geval gaat het casemanagement naar de verslavingshulpverlening. Die partij moet, naast de
behandeling van het kernprobleem, ook de noodzakelijke ondersteunende hulpverlening in
kaart te brengen. Dit leidt tot stroomlijning van de hulpverlening. Uiteindelijk wordt binnen
het meldpunt gezamenlijk bepaald met welke ondersteuning de cliënt succesvol kan blijven
deelnemen aan de maatschappij. In sommige gevallen betekent dat een goede inbedding in
de (mantel)zorgstructuur, in andere gevallen vraagt het meer.
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René Verkuylen (Directeur Kwadraad): “Het team van Meldpunt Bezorgd? is een waar
estafetteteam. Het is een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking.
Alle hulpverleners blijven gecoördineerd betrokken bij de cliënt. Het is werkelijk een
groepsprestatie wanneer de estafettestok de eindstreep haalt.”

Hoge verwachtingen
Meldpunt Bezorgd? is in korte tijd ontstaan en heeft vanaf de eerste dag gewerkt. Het team
kan terugvallen op zeer gemotiveerde professionals van verschillende organisaties. Iedereen
zag en ziet de noodzaak van dit gezamenlijke werk in. Dat neemt niet weg dat kort na de
start de samenwerkingspartners met uiteenlopende uitdagingen zijn geconfronteerd.
Aan de aanmeldkant moesten de medewerkers omgaan met hoge verwachtingen van de
melders. Men verwachte bijvoorbeeld dat het probleem morgen al werd opgelost. Helaas
is de werkelijkheid vaak weerbarstig en kan niet altijd direct verandering in de situatie
worden gebracht. Dat vraagt van de medewerkers een bijzonder doortastende manier van
communiceren.
René Verkuylen (Directeur Kwadraad): “In deze tak van maatschappelijke dienstverlening is er
soms geen sprake meer van vrijblijvendheid. Mensen moeten geholpen worden. Het meldpunt is
geen bureaucratisch overlegcircuit, maar is gericht op actie, aanpakken, volhouden en doorzetten.
De zorgcoördinatoren brengen de zaken in perspectief en beweging.”

De vorming van een team
Alhoewel het eerste team van Meldpunt Bezorgd? bestond uit verschillende professionals
met een andere achtergrond, was er één doorslaggevende overeenkomst: ze hadden
allemaal affiniteit met de doelgroep. Daarop konden de teamleden elkaar altijd weer
vinden.
Jolanda vd Linden (Toenmalig projectmanager Meldpunt Bezorgd?): “Ik vond het erg leuk om met
deze bijzondere professionals te werken. Van het begin af aan was iedereen heel direct en open.
Het was zoeken, maar vooral een kwestie van elkaar vìnden. Door hun verschil in benadering
vanuit de psychiatrie enerzijds en de psycho-sociale hoek anderzijds, merkte iedereen al snel
hoezeer ze elkaar konden versterken. Ieder voor zich had een schat aan kennis en ervaring. Men
ontdekte dat men elkaar nodig had en kon gebruiken. De kennis van de ander werd verwelkomd.”
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De toeleiding van cliënten naar de juiste hulpverlenende instantie was in het begin
erg lastig. Niet iedere organisatie of hulpverlener kon met zijn of haar eigen visie op
hulpverlenen de omslag maken naar de bemoeizorg. Dat vraagt om een bepaald type mens,
die zijn klant kan vasthouden en motiveren. Gaandeweg gingen organisaties zich steeds
meer inzetten en ook het maatschappelijk werk werd steeds meer outreachend.

Een mooi voorbeeld van samenwerking
In 2009 diende zich bij ons een zaak aan, waarbij sprake was van ernstig huiselijk geweld. Hierbij
waren ook kinderen betrokken. Wij hebben als politie de dader aangehouden en zijn met hem een
strafrechtelijk traject ingegaan. Tegelijkertijd ging het Steunpunt Huiselijk Geweld het hulpverleningstraject met het slachtoffer en haar kinderen in. De politie en het steunpunt bleven elkaar op de hoogte
houden in de periode die volgde. De man heeft vast gezeten, maar toen het steunpunt via ons vernam
dat de man weer vrij zou komen, hebben zij in overleg met ons rechtstreeks contact opgenomen met de
officier van justitie van het Openbaar Ministerie en geadviseerd om de man als schorsende voorwaarde
bij zijn vrijlating een contactverbod op te leggen. Dat is gehonoreerd en hiermee is de vrouw en haar
kinderen veel nieuwe ellende bespaard gebleven. Wat ons betreft is dit een prachtig voorbeeld hoe
goede samenwerking tussen de partners van Meldpunt Bezorgd? het belang van de slachtoffers dient.
Politie Haaglanden
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THEMA: Huiselijk geweld
Gewelddadigheden die worden gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het
slachtoffer vallen onder het zogenaamde huiselijk geweld. Denk hierbij aan een (ex-)partner, een vriend(in), een kind of een ander familielid. Het kan hierbij gaan om lichamelijk,
geestelijk of seksueel geweld, verwaarlozing, of andere dingen waarmee het slachtoffer te
kort of geweld aan wordt gedaan. Iemand is slachtoffer van huiselijk geweld wanneer hij of
zij wordt geslagen, uitgescholden, tegen de zin seks moet hebben of geld wordt afgenomen.
Het is niet altijd eenvoudig om huiselijk geweld te herkennen. De meeste mensen praten
er niet graag over. Toch zijn er signalen die een goed verstaander kan oppikken. Een pleger
van huiselijk geweld vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij is snel jaloers, is eerst
agressief en dan weer heel lief, behandelt iemand als zijn of haar bezit, maakt thuis dingen
kapot, belooft steeds dat het niet meer gebeurt, slaat of dreigt te slaan, laat een slachtoffer
dingen tegen de zin doen, vernedert hem of haar waar anderen bij zijn, bedreigt om geld te
krijgen, laat op allerlei manieren weten dat hij of zij de baas is en wil altijd weten waar het
slachtoffer is of wat hij of zij doet.
Nelleke Mweni (Zorgcoördinator ): “Ik heb de komende jaren hoge verwachtingen van het
huisverbod. Ik hoop dat daardoor over vijf jaar het huiselijk geweld is afgenomen. Het taboe
wordt langzaam maar zeker doorbroken en iedereen moet ervan doordrongen zijn dat geweld
in de huiselijke kring geen normaal gedrag is.”
Slachtoffers van huiselijk geweld
verzinnen vaak van alles om het goed
te praten. Huiselijk geweld stopt echter
niet vanzelf. Binnen Meldpunt Bezorgd?
is een apart steunpunt voor huiselijk
geweld. Zowel slachtoffer, als dader als
omstanders kunnen hierbij terecht voor
raad en daad.
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Zo ver als de hand reikt en verder
Als maatschappelijk werker was ik betrokken bij de ontwikkeling van het steunpunt huiselijk geweld
binnen het Meldpunt Bezorgd?. In de vier jaar dat ik voor het meldpunt heb gewerkt, zijn er veel
cliënten voorbij gekomen, ieder met een eigen indringend verhaal. Eén van die verhalen illustreert hoe
het steunpunt huiselijk geweld direct en breed inzetbaar is. Het ging om de vraag om hulp van een
vrouw voor een vriendin.
Een vrouw wier vriendin in nood verkeerde, belde het meldpunt . Ik herkende haar stem vanuit de tijd
die ik bij de vrouwenopvang had gewerkt. Haar vriendin werd op dat moment door een ex vriend met
een mes in haar huis bedreigd. Nadat zij wat rustiger was geworden, hebben we afgesproken dat zij
de politie zou bellen en vervolgens sprong ik op de fiets om naar haar toe te gaan. Aangekomen in de
straat, zag ik een heleboel ongeruste buren. De politie kwam ook net aanrijden. Zij gingen de woning
binnen en ik ving in eerste instantie de vrouw en omstanders op. De politie haalde de man uit huis en
zorgde ervoor dat de sleutels werden afgenomen. Nadat de rust was terug gekeerd heb ik afspraken met
zowel de vriendin als de vrouw die mij gebeld had kunnen maken voor verdere hulpverlening . Dat ik de
vrouw al kende, gaf mij een goede ingang. Daarnaast is de goede samenwerking met de politie altijd
een pluspunt geweest. Het elkaar kennen is een belangrijke basis. Werken voor Meldpunt Bezorgd?
is geen afstandelijk gebeuren. Er wordt - wanneer nodig en mogelijk - direct op een situatie afgaan.
Het is een groot pluspunt dat die ruimte er was (en is). Op zo’n moment merk je opeens hoe betekenisvol
je bezig bent.
Voormalig zorgcoördinator

Joop van der Krogt (Politieman Haaglanden): “De goede samenwerking met onze partners in het
netwerk heeft de afgelopen jaren tot positieve resultaten geleid. Deze problematiek is te ingewikkeld
om hem als politie alleen het hoofd te bieden. Dat vraagt om goede contacten met andere partijen.
Om huiselijk geweld blijvend op te lossen, hebben we elkaar heel hard nodig.
Ik beschouw ons werk op het gebied van huiselijk geweld daarom als een dubbele taak. We zetten
ons niet alleen repressief in door het probleem op te lossen met een aanhouding en voorgeleiding
van de verdachte. Wij zijn tegelijkertijd gericht op het voorkomen van herhaling. Dankzij het samenwerkingsverband kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een blijvende oplossing door bijvoorbeeld
het slachtoffer en de dader beide in een hulpverleningstraject onder te brengen.“
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En dan vallen er klappen
Ik hoor vaker dat de mening over plegers van geweld behoorlijk uitgesproken kan zijn. Vaak is er vooral
medeleven voor het slachtoffer. Dit lijkt op het eerste gezicht heel gewoon. Toch zie ik dit een stuk
genuanceerder. In de minder uitgesproken situaties zijn vaak de omstandigheden - financiële zorgen,
het verlies van dierbaren - bepalend voor uitbarstingen.
Een cliënte vertelde me eens de volgende reeks van gebeurtenissen die bij haar leidde tot huiselijk
geweld. In rap tempo verloor zij haar vader en haar vriendin door ziekte. Door haar onmacht en het
verdriet ging zij teveel drinken. De kritiek van haar partner zette de situatie nog meer onder druk.
Ze verloor haar zelfbeheersing en haar partner was zo verstandig om uiteindelijk het huis te verlaten
en iemand te bellen die haar kon opvangen.
Zelf belde ze de politie die het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) belde. Na een lang gesprek
met het echtpaar werd een hulptraject uitgezet. Ze zijn er sterker dan ooit uitgekomen. Hun kinderen
hebben weer een veilige plek om te wonen.
Kinderen! Het zijn vaak de kinderen die mij het meest raken en die me gefocust houden op het einddoel:
de onmacht van de volwassenen en de daaruit voortvloeiende geweldsspiraal doorbreken zodat de
herhaling in generaties doorbroken wordt en kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige volwassenen.
In een ander geval kreeg ik te maken met een gezin, waar de financiële zorgen veel te groot waren
geworden. Er was geen ruimte meer om als gezin leuke dingen te doen. Hij werkte 90 uur per week om
het hoofd boven water te houden en zij werd er doodongelukkig van dat hij er nooit was voor haar en
haar kind. De weinige momenten die ze samen thuis waren, bestonden alleen nog uit schelden en –
zoals hij zei – haar gezeur. Tot het moment dat hij zich niet meer kon beheersen en haar sloeg.
In zo’n situatie is het nodig om in te grijpen en de oorzaken van alle onmacht in kaart te brengen.
Ook hier zijn hulptrajecten uitgezet om de balans terug te brengen in het gezin met kinderen.
Natuurlijk zijn er situaties waar het klip en klaar duidelijk is: de pleger van geweld moet gestopt en
wel per direct! Maar dan hebben we het wel over de extreme situaties waar vluchten de enige optie is.
Helaas zijn de opvanghuizen nog onmisbaar, gelukkig zijn ze er wel.
Het huisverbod is het nieuwste instrument. Persoonlijk vind ik het nog te vroeg om te kunnen zeggen
wat de winst hiervan is, anders dan dat het in ieder geval de cirkel van geweld per direct stopt en de
hulpverlening ingezet kan worden. Dit laatste is een enorme winst!
Zorgcoördinator
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Horen, zien en handelen
Voor ik naar Delft verhuisde, woonde ik in het noorden van het land. Ik ben lange tijd door mijn toenmalige partner mishandeld. Uiteindelijk ben ik daar in de vrouwenopvang terecht gekomen. Een paar
jaar geleden verhuisde ik naar Delft om een nieuw leven te beginnen, maar nog geen zes maanden later
had mijn ex me weer gevonden. Ik heb toen meteen hulp gezocht. Op het internet vond ik informatie
van het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld (onderdeel van Meldpunt Bezorgd?) en ik heb gebeld.
Er werd meteen naar mij geluisterd en ik kreeg ook een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.
Ik voelde me hierdoor heel serieus genomen. Ik werd gehoord en gezien. Er werden meteen acties
ondernomen om de dreiging weg te nemen en het ASHG heeft de politie betrokken bij mijn zaak.
Zo werd er gezamenlijk gekeken naar oplossingen. Voor de emotionele kant van de zaak word ik nog
steeds ondersteund door middel van gesprekken. Dankzij het meldpunt kan ik de draad van mijn nieuwe
leven weer oppakken en voortzetten.
Anoniem

Zorgcoördinator: “Ik zat achter de telefoon toen mevrouw belde. Ze vertelde me over haar lange
verleden met huiselijk geweld en dat haar partner haar ondanks haar zorgvuldige nieuwe start toch
weer had gevonden. Ze wilde enerzijds haar rechten weten, maar was anderzijds ook erg aangeslagen
en verdrietig dat ze na al haar moeilijke jaren opnieuw geconfronteerd werd met haar verleden.
Op zo’n moment zijn twee dingen van groot belang. Natuurlijk moet de dreiging worden
weggenomen en daar hebben we direct een aantal acties op gezet, maar voor alles moet de cliënte
in vertrouwen haar verhaal kunnen doen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Het is natuurlijk
ontzettend zwaar en jammer dat ze haar verleden hierdoor opnieuw heeft moeten beleven, maar ik
ben wel heel erg blij en trots dat ze zo snel haar weg naar het steunpunt heeft weten te vinden.”
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Onbezorgd of bezorgd?
Als ik aan Meldpunt Bezorgd? denk, denk ik aan diversiteit. Diversiteit in de medewerkers, diversiteit in
de cliënten en ook diversiteit in de problematiek. Zo kom ik thuis bij mensen in vervuilde huizen waar de
vuilniszakken door de hele tuin en het huis liggen, met probleem met de buren, met problemen met een
familielid. Eigenlijk bij alle mensen in de samenleving met allerlei soorten problemen op alle vlakken
van het leven.
Samen met een collega sta ik bij een vrouw uit het dorp voor de deur. Een buurtbewoner maakt zich
zorgen en heeft Meldpunt Bezorgd? gebeld om zijn zorgen te uiten. De deur gaat open, we stellen ons
voor en mogen verder komen. Al snel blijkt dat deze vrouw de opvoeding van haar kind erg zwaar vindt,
een alcoholverslaving heeft en een zwak sociaal netwerk. Na een korte tijd ronden we het eerste gesprek
af en prikken een datum voor een vervolgafspraak.
Na ons bezoek gaan we door naar een volgende afspraak. Dit keer is het een anonieme melding en gaat
het om een agressieve jongeman van 27 jaar met een eenzaam bestaan, heeft geen inkomen en leeft in
een vervuild huishouden. Het is het laatste bezoek. Alle hulpverlening is ingeschakeld en vandaag gaan
we het contact afsluiten.
Een aantal weken later is alle benodigde hulp voor de vrouw uit het dorp ingeschakeld en gaan we er
naartoe voor de overdracht met de andere hulpverleners. Mevrouw vindt alle hulp erg fijn en bedankt
ons hartelijk als we vertrekken!
Onbezorgd kan ook bezorgd worden en daar is een meldpunt voor: Meldpunt Bezorgd?
Zorgcoördinator
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Joop van der Krogt (Politieman Haaglanden): “Binnen politiebureau Westland/Midden Delfland
ben ik portefeuillehouder van het project Huiselijk Geweld en Huisverbod. Ik houd zicht op en geef
sturing aan alle binnenkomende huiselijk geweldzaken en huisverboden. Met behulp van zeven
agenten en rechercheurs geef ik uitvoering aan dit proces.
Het project Huiselijk Geweld en Huisverbod is een prioriteit binnen Regiopolitie Haaglanden.
Om onze rol goed te kunnen vervullen, is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
partners zoals de Gemeente, het Openbaar Ministerie, De Waag, Steunpunt Huiselijk Geweld en
de Politie onontbeerlijk. Als informatie niet goed stroomt, blijft het proces steken en wordt het
slachtoffer niet goed geholpen. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn, want het slachtoffer
staat bij ons centraal.
Door het meldpunt is de afstand tussen de politie en hulpverlenende partijen in het netwerk een
stuk kleiner geworden. Vroeger werkten we veel meer op afstand en bleef de samenwerking bij
het plegen van een telefoontje. Regelmatige afstemming en overleg leidt tot resultaten, die het
belang van het slachtoffer dienen. De oude eenzijdige repressieve benadering behoort definitief
tot het verleden. De hulpverlenende taak wordt door het meldpunt direct overgenomen. De politie
heeft door deze samenwerking veel meer zicht op wat er met het slachtoffer gebeurt en kan
daardoor beter bijdragen aan het voorkomen van herhaling. Binnen ons eigen protocol huiselijk
geweld hebben we opgenomen dat de wijkagent na vier weken en na twaalf weken contact wordt
opgenomen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.”

Vasthoudend en motiverend
Zeker in de beginperiode liep het team tegen verbijsterende wachtlijstproblematiek aan, die
zelfs in schrijnende situaties strikt werd gehanteerd. Dat riep bij zowel de teamleden als het
management en de gemeente een enorme vasthoudersmentaliteit op. In dat soort gevallen
was het een kwestie van volhouden en blijven bellen. Niet alleen de teamleden, maar ook op
andere niveaus toonden de mensen rond het meldpunt dat zij namens de cliënt functioneel
‘hinderlijk’ konden zijn. Iedere keer weer werd het belang cliënt op verschillende lagen over
het voetlicht gebracht en aangehouden. De wethouder en de gemeente waren hierin een
belangrijke steun in de rug.
In veel van deze gevallen is de situatie voor de cliënt ook daadwerkelijk verbeterd.
Door deze werkwijze bleek het meldpunt niet alleen een motivator voor haar cliënten,
maar ook voor de omringende organisaties. Opschalingsmogelijkheden en de steun uit
het samenwerkingsverband waren hierbij van groot belang.
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Ineke van Weezel (Hoofd B&I Kwadraad): “Ik werk nu als hoofd voor de afdeling beleid en
innovatie, maar heb jaren als maatschappelijk werker gewerkt. Vroeger was deze vorm van
bemoeizorg echt een taboe. Ik ben blij dat we voor deze doelgroep nu een normatieve vorm van
hulpverlening hebben, waarbij professionals de tijd en ruimte krijgen om met precisie alle
belangen kunnen afstemmen en samen met de cliënt en andere hulpverleners kunnen werken
aan een blijvende oplossing.”

Samenwerken is niet altijd eenvoudig
Yvonne Blom (voormalig zorgcoördinator Meldpunt Bezorgd?): “De absolute meerwaarde van het
meldpunt is het outreachende werk. Dat is niet alleen doordat je fysiek overal op af kunt gaan,
het gaat verder dan dat. Je helpt mensen daadwerkelijk met het vinden van hun hulpvraag. In
feite zit het al in het aannemen van de telefoon. Iemand belt namelijk niet voor niets. Er gaat veel
schuil achter het oppakken van die hoorn en bellen naar het meldpunt. Je werk is pas klaar als het
‘hulpverleningsstokje’ is overgedragen aan de juiste vervolghulpverlening.
Inmiddels ben ik werkzaam als beleidsadviseur huiselijk geweld voor de gemeente Delft. Ik heb
al mijn ervaringen meegenomen en kijk mede met die blik naar de problematiek. Uit de
praktijk weet ik waar het stroef kan lopen en waar het beter kan. Bovendien ken ik het hele
netwerk aan instellingen. De schakels zijn in vijf jaar tijd steeds beter in elkaar gaan grijpen.
Naast Meldpunt Bezorgd? zijn er inmiddels de Centra voor Jeugd en Gezin en is er het Startpunt.
Al die punten zijn onderling weer verbonden. Op deze manier is er voor elke vraag - waar je hem
ook stelt - een antwoord dichtbij.”
De formele basis voor de samenwerking is vastgelegd door ondertekening van een goede
samenwerkingsovereenkomst. In de praktijk blijkt het vooral een belangrijk leerproces,
waarbij organisaties elkaar moeten kunnen aanspreken.
Al werkende weg werd duidelijk dat het samenwerkingsprincipe van het meldpunt veel
vraagt van de partij die het casemanagement van de cliënt op zich neemt. Die moet veel
breder kijken dan de grenzen van zijn eigen organisatie en de behandeling van het kernprobleem. De coördinerende organisatie stelt de bijdragen van de andere organisaties
zeker. Dat betekent dat de organisaties zich ook daadwerkelijk iets van elkaar moeten
aantrekken.
Wethouder Rensen (Gemeente Delft): “Als wethouder faciliteer ik het leerproces door goed te weten
wat er gaande is binnen het meldpunt. Alle gegevens en verslagen moeten goed op orde zijn, zodat
we de goede punten en verbeterpunten inzichtelijk krijgen. Dit wordt zowel op het niveau van
uitvoering, coördinatie als bestuurlijk met alle partijen besproken. Als bestuurder sta ik achter
mijn mensen als zij worden aangesproken. Per slot van rekening is het in werkelijkheid altijd veel
ingewikkelder dan als je de problematiek abstract bestuurlijk met elkaar deelt. “
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THEMA: Sociaal isolement
Uit landelijk onderzoek blijkt dat 6% van de bevolking geïsoleerd leeft. Daarnaast is nog
eens 24% eenzaam en / of loopt door omstandigheden het risico sociaal geïsoleerd te raken.
Dat betekent dat in bijna elke straat wel iemand woont met (het risico op) sociaal isolement.
Het aantal alleenstaanden is de afgelopen jaren sterk toegenomen en groeit. De sociale
controle wordt minder. Ingrijpende gebeurtenissen en maatschappelijke omstandigheden
dragen bij aan het ontstaan van sociaal isolement. Zo zijn sommige mensen de Nederlandse
taal niet of niet voldoende machtig en kan bijvoorbeeld een verhuizing, het overlijden van
een partner, het verliezen van baan en inkomen, financiële problemen, of lichamelijke
problematiek een rol spelen.
Veel van deze mensen zitten thuis en hebben geen of onvoldoende contact met anderen.
Zij voelen zich in de steek gelaten en zijn eenzaam. Vaak denk je bij sociaal isolement aan
ouderen en zieken, maar ook jongeren kunnen eenzaam zijn. Sommige mensen komen al
jaren niet meer buiten, andere hebben niemand om zich heen, niemand om op terug te vallen. Ook mensen die niet eenzaam lijken, die werken en sporten, kunnen sociaal geïsoleerd
zijn. Het aantal sociale contacten zegt echter niets over de kwaliteit ervan. Jong, oud, man,
vrouw, alleenstaand, gehuwd, met of zonder kinderen: het ontbreken van mensen om op
terug te vallen, kan deze mensen eenzaam maken.
Sociaal isolement ontstaat niet van de één op de andere dag. Het is vaak een verborgen
problematiek, omdat de sociaal geïsoleerde persoon geen overlast veroorzaakt.
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Als alleen zijn eenzaam wordt
Een kennis van mevrouw Smit belt naar Meldpunt Bezorgd? omdat hij zich zorgen om haar maakt.
Volgens de melder zit mevrouw Smit diep in de put en komt zij nergens meer aan toe. Vroeger was het
een actieve vrouw, maar nu laat ze alles versloffen en komt niet meer buiten. De reden waarom de
kennis belt, is het feit dat mevrouw nu zelfs haar hondje niet meer uitlaat. Deze doet nu zijn behoefte op
het plaatsje achter het huis...
Ik ging namens Meldpunt Bezorgd? met deze melding aan de slag. Samen met de kennis van mevrouw
Smit ging ik langs. “Ook voor mij deed ze in eerste instantie de deur niet open. Uit het gesprekje door de
brievenbus bleek dat mevrouw zich schaamde voor haar situatie. Ze voelde zich zwak en is heel onzeker.
Na verloop van tijd mogen we toch binnen. We treffen een chaos aan. Mevrouw is het overzicht kwijt
en weet niet meer waar ze moet beginnen. Haar grootste zorg is de brief van de deurwaarder. Sinds een
paar maanden komt mevrouw er niet meer toe om rekeningen te betalen. Om die zorg weg te nemen,
bel ik eerst de deurwaarder. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is om haar leven weer op de rails
te krijgen. Ik meld mevrouw, na haar goedkeuring, aan bij het Algemeen Maatschappelijke Werk.
Zij zullen haar verder helpen. Daarnaast breng ik haar in contact met het project ‘Samen eruit’.
Een vrijwilliger van dit project ondersteunt mevrouw Smit bij het (weer) oppakken van sociale
activiteiten. Zodoende komt zij weer in de bibliotheek of het buurthuis. Pas toen de juiste mensen
de zorg van mij over konden nemen, rondde ik de zaak af.”
Zorgcoördinator
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Op eigen benen
Enkele jaren geleden werd ik gebeld door een woningbouwcorporatie. Zij waren voor onderhoudswerkzaamheden in huis geweest bij een man die sterk vervuild was. Hij had altijd bij zijn ouders
gewoond. Na hun overlijden was het huis nooit meer schoongemaakt en in dezelfde staat gebleven
als 20 jaar geleden. Kranten, tijdschriften, papieren waren nooit weggegooid. Het hele huis was
volgestouwd met rommel.
Ik belde aan bij de man, die Joep bleek te heten. In eerste instantie had hij wat schroom om iemand in
zijn huis toe te laten, maar ik mocht toch binnenkomen. In het kennismakingsgesprek kreeg ik de indruk
dat hij normaal begaafd was. Hij had gewoon nooit geleerd een huishouden te bestieren.
Na enige tijd (en natuurlijk wat soebatten van mijn kant) accepteerde hij thuisbegeleiding. Ook vond
hij het een goed idee een vrijwilliger te accepteren die samen met hem weer de Delftse samenleving
ging verkennen. Na twee jaar woont Joep weer in een opgeruimd huis, heeft hij geleerd hoe hij de meest
normale huishoudelijke karweitjes aanpakt, is hij lid geworden van de computerclub en doet zelfs
vrijwilligerswerk. Het netwerk is samen met een vrijwilliger weer opgebouwd en de dagen zijn nu voor
hem gevuld met allerhande activiteiten. Hij is dolgelukkig en heeft leuke vrienden.
Zorgcoördinator
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Rakker of stakker?
Huidig team Meldpunt Bezorgd: “Onze uitdaging is altijd: hoe komen we door of om obstakels
heen? Dat is een voortdurend proces van inschattingen en keuzes maken; we zijn voortdurend aan
het balanceren met het belang van de cliënt en zijn of haar omgeving voorop.”
De zorgcoördinatoren moeten iedere keer weer een inschatting maken met welke aanpak
zij het meeste succes behalen. In het geval van huiselijk geweld is vaak de dreiging de
belangrijkste basis voor deze inschatting. In het geval van vervuiling, is dat soms wat
lastiger.

Tijd en aandacht voor eigen kracht
Ik kwam eens bij een vrouw thuis met een groot trauma. Ze bleek al een hele winter zonder verwarming
te zitten. Haar moeder was enkele jaren daarvoor overleden. De vrouw kon geen afscheid nemen van
haar spullen met als gevolg een enorme rommel. Het huis was weliswaar vies, maar het rook er nog
gezond. De vrouw voelde zich enorm beschaamd. Op zo’n moment moet je de afweging maken: ‘Haal
ik de GGD erbij en laat ik de boel cleanen of pak ik het anders aan? Wat doe ik die vrouw dan aan?’
Samen met mijn collega heb ik ervoor gekozen om
het anders aan te pakken. We hebben haar zakken
en dozen gegeven om haar eigen leven weer op
orde te brengen. Bij het uitzoeken van haar spullen
kreeg ze de opdracht de zakken te vullen met
dingen die weg konden en de dozen met dingen die
bewaard moesten worden. Dit kost wel heel veel
tijd en aandacht, maar ik ben blij dat we hiervoor
hebben gekozen.
Zorgcoördinator

Nelleke Mweni (Zorgcoördinator ): “Ik zoek steeds naar een goede balans tussen oordelen,
beoordelen en mededogen. Daarbij koers ik op mijn ervaring en mijn intuïtie. Ik maak een
professionele afweging en toets die bij collega’s. ‘Klopt het wat ik denk te zien?’
In gevallen van huiselijk geweld is mijn doel altijd om het slachtoffer en de kinderen te steunen.
Vaak is de schaamte zo groot, dat een slachtoffer al veel barrières moet overwinnen om het eerste
contact te leggen. Ik luister en inventariseer wat er aan de hand is. Ik benoem zo snel mogelijk
dat dit een geval is van huiselijk geweld. Dat is echt heel confronterend, dus ik schat heel goed in
hoever ik kan gaan.”
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Milko van Heusden (Zorgcoördinator ): “Steeds opnieuw moet je de inschatting maken hoe
ver je gaat in je hulpverlening. Plat gezegd: is een cliënt een rakker of een stakker? Dat maakt
heel veel uit. Je moet ook op het juiste niveau insteken. Ieder mens heeft een aantal belangrijke
basisbehoeften. Iemand die de hele winter al zonder verwarming zit, heeft in een eerste gesprek
echt geen behoefte om zijn hele levensgeschiedenis te analyseren. Die wil dat de kachel aan gaat
of een warme kop soep in zijn maag.”

Adoptievogels
Laatst heb ik een ernstig zieke en verwaarloosde meneer
begeleid. Hij is nu opgenomen in een verpleeghuis, maar
dat was een enorme stap. In zijn kamer had hij een
volière met acht prachtige kanaries. Hij kon het huis niet
verlaten zonder te weten dat die kanaries goed verzorgd
achterbleven. Het huis staat inmiddels leeg en de man
komt niet meer terug. Ik zorg tijdelijk samen met een
collega voor de kanaries en de post, zolang er nog geen
nieuw adres voor ze is gevonden. We zijn natuurlijk geen dierenasiel. Voor deze meneer was het zo
moeilijk om los te laten en deze stap te zetten, dat ik hier graag een grote uitzondering voor maak.
Zorgcoördinator
De zorgcoördinatoren zijn geen politiemensen, maar maatschappelijk werkers. Zij helpen
mensen letterlijk en figuurlijk weer op de been. Ze kunnen er voor iemand zijn, ze kunnen
met aandacht luisteren en op hen inpraten om hen in de juiste zorg te krijgen. Voor hen
staat centraal dat zij met mensen werken. Het zijn geen ‘losers’, maar mensen die in een
situatie zijn beland die boven hun macht is gegaan.

Een emotionele tolk
Door hun aanpak zijn de zorgcoördinatoren voor hun cliënten niet alleen een gids in het
oerwoud aan hulpverlenende instanties en regelingen. Zij zijn daarnaast een culturele
en emotionele tolk die de behoeften en emoties van hun cliënt kunnen vertalen naar hun
(nieuwe) netwerk.
Marjonne Meijer (Regiomanager Kwadraad): “Ik ben erg trots op dit team. Het zijn stuk voor stuk
professionals, die tegelijkertijd beschikken over een gezond boerenverstand. Afwegingen maken
en zorgvuldig omgaan met belangenconflicten is de rode draad van hun werk. Zij staan soms
figuurlijk, soms letterlijk met hun beide benen in de modder.”
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THEMA: Zorgwekkende zorgmijders
Zorgwekkende zorgmijders zijn mensen die in verschillende mate sociaal kwetsbaar zijn,
die nauwelijks deelnemen aan het maatschappelijke leven en vaak een gebrekkige of geen
huisvestinghebben.
Het is een groep die vaak voor de hulpverlening onzichtbaar is en een marginaal bestaan
leidt of juist zichtbaar is vanwege het veroorzaken van overlast. Vanwege hun vaak meervoudige, complexe, ernstige en langdurige (psychische en/of verslavings)problematiek,
hebben zij outreachende hulpverlening nodig, omdat zij zelf geen hulpvraag kunnen,
durven, mogen of willen stellen of niet weten dat het nodig is om hulp te vragen.
Het reguliere zorgaanbod heeft vaak geen passend antwoord. Hierdoor komen zij in een
vicieuze cirkel waardoor hun gezondheidstoestand verslechtert. Hun problematiek hoeft
niet altijd zwaar te zijn, maar is altijd belemmerend voor hun maatschappelijk functioneren.
Het zijn mensen die een handreiking of hulp nodig hebben om de draad van hun leven weer
op te kunnen pakken.
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Het dilemma van een bemoeizorgtante
Marleen liep wat ongelukkig en zag er onverzorgd uit. Op een maandagmiddag werd ze bij het verlaten
van de buurtsuper geplaagd en getreiterd door de schooljeugd. Om zich te verdedigen gooide zij met
flessen tomatenketchup en kwam de politie er aan te pas. De wijkagent begeleidde haar naar huis en
schatte in dat het niet goed ging en belde Meldpunt Bezorgd?.
Ik ging bij haar langs en in eerste instantie wilde Marleen mij niet binnenlaten. Ik had er niets te
zoeken. De volgende keer nam ik de bewuste agent mee. Zij vertrouwde het iets meer en ik mocht
binnen, maar wel zonder wijkagent! Uit dit eerste gesprek bleek dat Marleen de ultieme zorgwekkende
zorgmijder was. Zij liep moeilijk, kon soms alleen maar van haar bank naar haar bed, at slecht en ook
alleen maar als zij zich goed genoeg voelde om even naar de winkel te gaan. Zij weigerde echter alle
hulp, zelfs van de huisarts.
Het grote dilemma waar je als bemoeizorgtante dan voor staat is: Ga je om de cliënt heen en neem
je actie of gun je de cliënt zijn zelfbeschikkingsrecht? In eerste instantie dacht ik “ik kom morgen wel
weer terug en hou het een beetje in de gaten.” Totdat ik weg ging en een plastic zak met verbandgaas
tussen de rommel op een stoel zag liggen. Ik vroeg waar dat voor was. Met enige schroom liet zij mij
haar bovenbeen zien. Daar schrok ik vreselijk van: een hele grote stinkende wond ter grote van een
ontbijtbordje.
Op dat moment had ik geen keuze meer en heb directief opgetreden. Ook Marleen gaf ik geen keuze
meer en begeleidde haar naar de S.E.H. Zij is behandeld in het ziekenhuis en later naar het verpleeghuis
gegaan voor revalidatie. Marleen bleek ook M.S. te hebben. Zij vond het in het revalidatiehuis heel fijn
met al die aardige mensen om haar heen.
Ik heb haar later nog eens opgezocht. Wat de toekomst haar brengt, weten we nog niet. Op dit moment
is Marleen gelukkig en blij dat ik zo doortastend dit initiatief genomen heb. Toen ik haar vroeg waarom
ze destijds geen hulp wilde, zei ze “Tja, ik wist niet wat me te wachten stond. Ik was bang!”
Zorgcoördinator
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De kracht van luisteren en spreken
Mw. v.d. Broek belt mij op over haar zoon. Na zijn echtscheiding en faillissement is hij bij haar in huis
komen wonen. Zij is slecht ter been, heeft kortgeleden een hartoperatie ondergaan en kan het
huishouden niet meer aan. Een aanvraag voor huishoudelijk hulp is niet gehonoreerd, vanwege haar
inwonende zoon, die ook wat taken voor zijn rekening kan nemen. Haar zoon ligt echter hele dagen op
bed en toont totaal geen initiatief. Zij vervuilt en weet niet wat te doen.
Tijdens mijn huisbezoek krijg ik Johan niet te spreken. Hij weigert uit bed te komen. Moeder vertelt zijn
verhaal. Soms aan het eind van de dag is hij beter te spreken. Ik spreek af dat ik aan het eind van de
volgende dag terug kom, maar dat ik Johan dan wel persoonlijk wil spreken.
Johan is inderdaad de volgende dag uit bed. Hij is sterk vermagerd. Hij weigert alle hulp, ook van de
huisarts. Hij oogt zeer depressief. Het gesprek kost hem duidelijk veel moeite. Ik zeg dat ik hem wel
begrijp. Hij is altijd een man van aanzien geweest en nu is hij alles kwijt. Ik vraag of ik weer terug
mag komen en dat mag. De volgende keer vertelt hij van zijn echtscheiding en van het verlies van
zijn werk en zijn status. Ik vertel het hem voorzichtig: “Al die verlieservaringen, dat is niet mis. Zou je
niet depressief kunnen zijn?” Hij reageert als door een adder gebeten. “Ik ben toch zeker niet gek!”
Als bemoeizorgmedewerker weet je hier wel mee om te gaan en ja hoor, na enige motiverende
gesprekken staat hij toch een gesprek met onze sociaal psychiatrisch verpleegkundige toe. Zij begeleidt
hem na enige tijd richting GGZ.
Moeder is door alle problemen ook doorgedraaid en wordt voor hulp naar Maatschappelijk Werk
verwezen. Kortgeleden kwam ik haar toevallig weer op straat tegen. De hele situatie is haar zwaar
gevallen. Zij heeft een tijdje begeleiding van Maatschappelijk Werk gekregen. Zij ondervindt steun en
heeft nu ook huishoudelijke hulp. Met Johan ging het nog niet zo goed. Hij is een tijdje opgenomen
geweest en woont nu weer op zichzelf. Hij heeft zijn draai nog niet gevonden. Moeder zegt: “het zal
nog wel een tijdje duren, maar Johan heeft nu gelukkig de hulp die hij nodig heeft. Ik ben blij dat u
toen naar mij en Johan heeft willen luisteren, want wij waren ten einde raad.”
Zorgcoördinator
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Regionalisering
Sinds februari 2008 is het Meldpunt Bezorgd? ook toegankelijk voor meldingen van
zorgwekkende situaties door burgers en organisaties uit de gemeenten Westland,
Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Met de komst van het meldpunt zijn ook hier de
diverse zorgnetwerken versterkt. Zorgwekkende signalen worden snel doorgespeeld en de
nodige actie wordt ondernomen.
Deze uitbreiding op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg vond plaats
in het kader van de regionalisering van het OGGZ beleid van centrumgemeente Delft.
Door verschillende partijen is vanaf april 2007 veel tijd en energie geïnvesteerd om het
Meldpunt Bezorgd? bij de start te verbinden met de lokale voorzieningen en organisaties
in de drie andere gemeenten. Daarnaast is er vooraf geïnvesteerd in de bekendheid van de
mogelijkheden van het meldpunt.

Doen en doorgaan met Kwadraad
Nieuwe aanmeldingen Meldpunt Bezorgd?
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Het toenemende aantal aanmeldingen maakte duidelijk dat het meldpunt in een belangrijke
behoefte voorzag. Het aantal cliënten dat daadwerkelijk door het meldpunt kon worden
geholpen, gaf vertrouwen. Desondanks kwam in 2008 de vraag: blijven we het meldpunt
organisatorisch binnen Kwadraad onderbrengen?
In andere regio’s is een dergelijke functie meestal ondergebracht bij een GGD. Het is lastig
werk, dat hoge eisen stelt aan de professionals in het veld en het dwingende karakter van de
bemoeizorg moest zich nog een plek in de cultuur van Kwadraad veroveren. Natuurlijk werd
er al langere tijd outreachend gewerkt, maar dit ging een hele stap verder.
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In 2009 heeft Kwadraad bewust de keus gemaakt volledig door te gaan met de coördinatie
van het meldpunt. Het meldpunt is een icoon van de bemoeizorg. Hierbij horen ook dwang
en drang, zeker wanneer er sprake is van een justitieel kader. Het management kwam tot
de conclusie: “Kwadraad werkt altijd vanuit verbondenheid. Het meldpunt past bij ons, ook
deze lastige tak van sport.”
Dat het meldpunt organisatorisch is ondergebracht bij Kwadraad, neemt niet weg dat
het werk over het gehele netwerk is verdeeld. Dat is vanaf de eerste dag geweest en zal
ook altijd zo blijven. De keus om het meldpunt voort te zetten, betekent dat het werk nòg
nadrukkelijker en regionaal op de kaart wordt gezet en de regiefunctie van het meldpunt
verder wordt uitgebouwd.
Huidig team Meldpunt Bezorgd: “Wij zijn trots op elkaar en op ons team. Er is veel collegialiteit
en we kunnen op elkaar terug vallen. Het welzijn van onze cliënt staat centraal. Ondanks onze
verschillende manier van kijken, komen we er dankzij ons gezamenlijk doel altijd uit.”
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THEMA: Ouderenmishandeling
Één op de twintig ouderen wordt wel eens geconfronteerd met enige vorm van mishandeling. In veel gevallen gaat het om ontspoorde zorg. Overbelasting, onmacht en gebrek aan
waardering bij de zorgende partner, dochter, buurman of hulpverlener kunnen leiden tot
misstanden. In deze gevallen is het vaak geen kwaad opzet. Sommige mensen mishandelen
ouderen wel willens en wetens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om financiële uitbuiting,
lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling.
Veel ouderen komen niet graag met hun verhaal naar buiten vanwege schaamte of angst.
Toch zijn er verschillende signalen die kunnen duiden op ouderenmishandeling.
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Uit onmacht
Twee jaar geleden stond ik voor een groot dilemma. Mijn buren waren al op leeftijd, maar woonden
nog steeds zelfstandig. Lange tijd ging dat goed, totdat mijn buurman begon te dementeren.
Mijn buurvrouw ging er steeds zorgelijker en vermoeider uitzien en ze kwamen beide de deur bijna niet
meer uit. In het voorbijgaan ontdekte ik dat mijn buurvrouw haar man vastbond aan zijn stoel als zij
boodschappen moest doen. Ik ben daar erg van geschrokken. Ik vond het zo schrijnend voor allebei.
Ik heb op een dag mijn buurvrouw aangesproken en gevraagd of de zorg voor haar man haar niet te
veel aan het worden was. Ik vertelde haar dat er sinds kort een meldpunt was, die haar kon helpen om
de zorg voor haar man te verlichten. Ik heb haar aangeboden om te bellen. Dat aanbod nam ze graag
van me aan. Vervolgens zijn we samen het gesprek met de zorgcoördinator aangegaan. Die gaf vanaf
het eerste moment heel veel vertrouwen en wist heel goed de weg te vinden om zowel mijn buurman als
mijn buurvrouw verder te helpen.
Inmiddels is mijn buurman opgenomen in een verzorgingstehuis en woont mijn buurvrouw in een
aanleunwoning. Het gaat heel goed met haar en haar man is nu in vertrouwde handen. Ze gaat om de
andere dag bij hem op bezoek en heeft daarnaast weer een eigen sociaal leven opgebouwd. Ik moest
echt iets overwinnen om mijn buurvrouw aan te spreken en hier werk van te maken. Het voelt toch alsof
je iemand verraadt. Nu ik zie dat het met hen beiden zoveel beter gaat, heb ik zeker geen spijt.
Melder
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THEMA: Laatste kansbeleid
Het Laatste Kans Beleid is bestemd voor huurders die overlast geven en/of een huurschuld
hebben. Bij hen is daarnaast sprake van een van bijkomende problematiek, zoals psychiatrische, psycho-sociale of verslavingsproblematiek.
Aanmelding voor het laatste kansbeleid bij Meldpunt Bezorgd? doen de corporaties.
Vervolgens bezoekt de zorgregelaar de huurder, meldt hem bij de Budgetwinkel voor een
schuldsanering en schakelt de benodigde zorgverleners in. De zorgregelaar stelt een Laatste
Kans Overeenkomst (LKO) op die de huurders moeten tekenen. Daarin leggen zij vast dat zij
de nodige hulp- en zorgverlening accepteren en de huurschuld zullen voldoen.
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Koude kerst met warm randje!
Jos wordt aangemeld bij het Meldpunt Bezorgd? in het kader van het laatste kans beleid.
Als ik Jos halverwege december 2008 in zijn huis opzoek, tref ik een man van eind veertig aan, die aan
het eind van zijn latijn is. Door omstandigheden is hij zijn werk en inkomen kwijt geraakt en zodanig in
verwarring geraakt dat hij geen enkel initiatief heeft genomen om zijn problemen aan te pakken. Hij is
inmiddels al een aantal maanden afgesloten van gas en elektra. In zijn woning vriest het bijna net zo
hard als buiten. De kachel functioneert niet meer.
Jos zit op de bank met een dekbed om zich heen en een kruik die door behulpzame buren gevuld is met
warm water. De schulden hebben zich opgestapeld. De deurwaarders zijn vaste bezoekers van zijn adres.
Jos vertelt dat hij elke ochtend de deur uit gaat en pas na vijf uur weer terug komt. “Dan ben ik er niet
als de deurwaarders komen”. Hij vertelt dat hij geen uitkering heeft aangevraagd omdat hij de drempel
niet over durft. Hij vertelt over zijn opvoeding en zijn leven tot het moment van instorten. Hij heeft
altijd gewerkt: “een Rotterdammer zit niet stil”. Hij heeft goede banen gehad en zich veel luxe kunnen
permitteren. En dan nu zo diep gezonken in zijn eigen ogen. Hij durft zijn hand niet op te houden.
Samen zijn we gaan kijken wat er nodig was. Hij is in budgetbeheer gegaan en aangemeld bij de schuldhulpverlening. We hebben het kunnen regelen dat hij weer aangesloten werd bij de energieleverancier.
Toen ik Jos daarna opzocht, bood hij mij vol trots een kop koffie aan in zijn verwarmde huis. Inmiddels
gaat het veel beter met Jos. Hij is tot rust gekomen en woont in een ander appartement. Hij heeft hulp
van een psycholoog en is gestart met een re-integratietraject. Door Meldpunt Bezorgd? kan hij letterlijk
een nieuwe start maken.
Jos heeft veel moeten inleveren, maar hij gaat er wel komen. We hebben van tijd tot tijd nog contact.
Als Jos bij ons in het pand moet zijn, komt hij altijd even langs. “Ik ben zo blij dat er iemand was die
naar mij toe kwam. Dankzij jou werd het een koude kerst met een warm randje”, zei hij laatst.
Zorgcoördinator
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Bemoeizorg zal waarschijnlijk altijd nodig blijven. Het is daarom belangrijk dat de
regiefunctie van Meldpunt Bezorgd? goed wordt verweven binnen het netwerk aan samenwerkende hulpverlenende instanties. Dit geldt voor de uitvoering binnen en tussen de
verschillende instanties, de financieringssystematiek, maar ook voor het beleid en het
management. De klanten van Meldpunt Bezorgd? weten maar moeizaam hun weg te vinden
in het doolhof. Afgezien van daadwerkelijke hulpverlening, hebben zij vooral
doortastende ondersteuning nodig bij het vinden en afleggen van de juiste route.

De regiefunctie op waarde schatten
Dick Rensen (Wethouder Delft): “Ik verwacht dat de discussie tussen de rekenaars en de mensen
van de inhoud over vijf jaar nog niet is beslecht. Ik hoop wel dat het besef breder heeft postgevat
dat één enkele behandeling voor deze doelgroep niet tot een daadwerkelijk blijvende oplossing
leidt. Ik blijf daarom pleiten voor een bredere aanpak. Meldpunt Bezorgd? en haar cliënten zijn nu
eenmaal niet ééndimensionaal. Dat vraagt om gezamenlijke integrale menselijke oplossingen, ook
op financieel gebied.”
In de vijf jaar dat het Meldpunt Bezorgd? bestaat, is de geleverde hulp vaak tijdelijk of
‘functioneel’ gefinancierd. Casemanagement zoals het meldpunt dat levert, is binnen de
huidige financieringsopzet niet altijd eenvoudig.
Sanne de Bruin (Zorgcoördinator ): “Ik hoop voor het volgende lustrum dat de besluitvormers
en hulpverleners het belang van Meldpunt Bezorgd? nog steeds inzien en dat we ondanks alle
bezuinigingen nog bestaan en ons verder hebben ontwikkeld.”
Ook in de wereld van de (maatschappelijke) hulpverlening hebben de zogenaamde
Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) hun intrede gedaan. Voor de financiers
(landelijke overheid en zorgverzekeraars) biedt dat in veel gevallen een uitstekend kader
om de inspanningen, kosten en baten van de zorg in kaart te brengen, maar zij maken het
de hulpverleners niet makkelijker om integraal samen te werken. Voor de doelgroep van
Meldpunt Bezorgd? is juist het ontbreken van een multidisciplinaire diagnose het probleem.
De problematiek waar deze cliënten mee te maken hebben, is sterk verweven met andere
problemen of versnipperd.
Wanneer een zorgcoördinator voor het eerst in contact komt met een melder of cliënt, weet
hij nog niet precies wàt er is, maar wel dàt er iets niet in orde is. Dit boven tafel krijgen is de
allereerste en belangrijkste klus om alle hulpverlening die daarna volgt te laten slagen.
Het in kaart brengen van de problematiek en het regisseren van de hulpverlening is een
hoofdproduct en geen bijzaak. Dat is lastig uit te drukken in een DBC. De tijd en aandacht
die een zorgcoördinator aan een cliënt besteedt, kan daarom onderling sterk verschillen.
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Er wordt heel veel van het team gevraagd. Financieringszekerheid is noodzakelijk om het te
kunnen blijven volhouden.
Ineke van Weezel (Hoofd B&I Kwadraad): “De juiste ruimte kunnen nemen en werkelijk aandacht
kunnen geven aan een cliënt is voor de professionals van Meldpunt Bezorgd? heel belangrijk.
Ik zie in heel veel sectoren de inzet en tijd van de medewerkers beperkt worden, omdat men
probeert de kosten te beheersen en overzicht op de uitvoering te houden. Daar is terecht veel
weerstand tegen, want het contact met de cliënt gaat hierdoor verloren. Bij Kwadraad waken we
ervoor om onze professionals op die manier te beperken. Het protocol zit weliswaar in hun rugzak,
maar het maken van contact is in hun werk prioriteit nummer één.”

De samenwerking en het netwerk verstevigen
Dick Rensen (Wethouder Delft): “Voor wat betreft de coördinatie van de hulpverlening en het
casemanagement, verwacht ik dat we elkaar over vijf jaar nog beter kunnen vinden en
ondersteunen bij de gezamenlijke zorg om één cliënt.”
Samenwerken is mensenwerk. Al doende heeft het netwerk in vijf jaar tijd die samenwerking
uitgebouwd, verstevigd en verbeterd. Dit is en blijft een voortdurend proces. Medewerkers
komen bij klanten die zich in lastige en (ogenschijnlijk) onontwarbare situaties bevinden.
Er is altijd een reden waarom de hulpverlening bij deze doelgroep niet stroomt en dat moet
worden opgelost. De verbeterpunten binnen het netwerk worden mede dankzij de praktijk
ontdekt en ontwikkeld.
Marike Kras (Gemeente Delft): “De afgelopen vijf jaar zijn in Delft niet alleen het Meldpunt
Bezorgd?, maar ook het Startpunt Wonen, Zorg, Welzijn, de Centra voor Jeugd en Gezin en de
Financiële Winkel gerealiseerd. De samenwerking en afstemming tussen deze dienstverleners gaat
ervoor zorgen dat er geen enkele Delftenaar meer buiten de boot valt.”
Hoe organisaties ook functioneren, de ketensamenwerking verdient altijd aandacht, afstemming en onderhoud. Dit moet voortdurend worden gesignaleerd en bij elkaar worden
gebracht. Dit vraagt een outreachende houding op alle niveaus. Niet alleen het team, maar
ook de managers en beleidsmedewerkers zullen elkaar in de toekomst intercollegiaal
de hand moeten blijven reiken. Elkaar kennen en gekend worden, kennis delen en op de
hoogte zijn van wat er gaande is in de andere organisaties, het netwerk en het veld horen
hier vanzelfsprekend bij. Dit te organiseren, is echter geen vanzelfsprekendheid.
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Marjonne Meijer (Regiomanager Kwadraad en Manager Meldpunt Bezorgd?): “Ik wens mijn team
in de toekomst toe dat zij de afzonderlijke taken steeds meer gezamenlijk kunnen dragen. Nu zie ik
onderdelen van het team bij meerdere gelijktijdige crisissen soms nog overlopen. Juist op die
momenten gun ik hen wat flexibele inzet van collega’s uit andere professies. De komende tijd
werken we toe naar een gezamenlijk gedragen brede meldpunttaak. Dit vraagt om een omgeving
die het team ondersteunt. Ik span mezelf daarom in om belemmeringen in het netwerk te managen
en de gemeenten deelgenoot te houden. Een structurele en betrouwbare financiering hoort daarbij,
zodat er daadwerkelijk vooruit gekeken en opgebouwd kan worden.”

Vroeg in de keten professionaliseren
Dick Rensen (Wethouder Delft): “Mijn inhoudelijke ambitie voor het volgende lustrum is minder
meldingen bij gelijkblijvende (communicatie)inspanningen. Ik wil dat er meer aandacht uitgaat
naar de vroegsignalering en -meldingen. Landelijke meldcodes en ondersteuning vanuit digitale
dossiervorming maken dit ook steeds meer mogelijk. Het hoofddoel is om er zo vroeg mogelijk bij
te zijn, zodat we met minder zware gevallen te maken krijgen en de situaties minder ingewikkeld
worden.
Natuurlijk moet ik reëel zijn. De samenleving gaat door en er zullen altijd problemen blijven.
Daarom wil ik het meldpunt steviger verknopen met de 1e lijn en de signalering. Ik wil een
verschuiving naar de handeling in de vindplaatsen. Dat betekent dat daar meer expertise moet
worden ontwikkeld, waardoor we er eerder bij kunnen zijn. Dit vraagt bijvoorbeeld om een goede
verbinding met de jeugdketen (CJG), de mantelzorg en het ouderenwerk. Naast een goede
uitwisseling moet daarnaast worden gewerkt aan het opheffen van de spanning in de relatie
tussen verzorger en verzorgde.
Dit alles betekent dat het meldpunt een steeds belangrijkere adviserende rol moet krijgen richting
de 1e lijn en andere professionals in de vindplaatsen. Er kan zoveel worden gewonnen door mensen
te leren hoe ze de juiste vraag kunnen stellen.”

Meer bekendheid geven aan het meldpunt
Joop van der Krogt (Politieman Haaglanden): “Ik heb het gevoel dat er op het gebied van huiselijk
geweld nog veel meer gebeurt dan nu bij ons bekend is. Dit is een terugkerend punt van gesprek
in het beleidsoverleg tussen de partners in Westland, Delft, Pijnacker en Midden-Delftland.
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ik vind dat de komende tijd nog meer bekendheid aan het
onderwerp moet worden gegeven, zodat het taboe wordt doorbroken en de drempel om huiselijk
geweld te melden wordt verlaagd. Daarnaast zal ik vanuit de politie ook in de toekomst me nog
meer inspannen om de informatie-uitwisseling verder te optimaliseren.”
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Milko van Heusden (Zorgcoördinator ): “Over vijf jaar staat Meldpunt Bezorgd? in het hele gebied
op de kaart en weten de mensen ons als vanzelfsprekend te vinden.”

Met trots en waardigheid onderdeel van de samenleving
zijn
Dick Rensen (Wethouder Delft): “Wat mij betreft mogen de Delftenaren ontzettend trots zijn op
de mensen die in en rond het meldpunt werken. Dagelijks leveren zij een knappe prestatie voor de
mensen die in de problemen zitten èn de stad als geheel. Iedereen moet weten dat dit meldpunt er
is en er gebruik van maken. Maar ik wil ook benadrukken dat iedereen vooral zijn eigen dingen
moet blijven doen voor de mensen om zich heen. Laten we niet met de rug gaan staan naar de
mensen die zo hard onze hulp nodig hebben, maar vooral bijdragen aan een oplossing, eventueel
met hulp en ondersteuning van het Meldpunt Bezorgd?”.
Ineke van Weezel (Hoofd B&I Kwadraad): “Ik hoop dat we bij het volgende lustrum kunnen
zeggen dat het oerwoud van de hulpverlening minder versnipperd is en beter is aangesloten op de
behoeften van de cliënt. Ik vind dat er in deze eerste vijf jaar al veel is bereikt, maar verwacht dat
Meldpunt Bezorgd? de komende jaren nog meer integraal met anderen zal samenwerken. Tijd en
ruimte nemen voor de mensen die het nodig hebben, blijven we koesteren.”
Marjonne Meijer (Regiomanager Kwadraad): “Ik gun alle inwoners van de vier gemeenten waar
het Meldpunt Bezorgd? nu beschikbaar is, dat de menselijke samenwerking blijft en verdiept.
Het is en blijft mensenwerk: zowel voor de melders, de cliënten als de hulpverleners. Laten we dat
nooit uit het oog verliezen. Als je de verhalen hoort van de cliënten van het meldpunt, moet je
onderkennen dat in de hulpverlening niet altijd wordt gewerkt zoals je wilt. Durven onderkennen
dat cliënten hiervan soms de dupe worden, is een belangrijke stap om de gezamenlijke inzet van
het meldpunt ditmaal wel te laten slagen. Werken met mensen is de kern van ons werk.”
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Met dank aan
De verhalen in dit boek zijn waar gebeurd, maar omwille van de privacy zijn de meeste
namen gefingeerd. Wij danken alle cliënten, melders en medewerkers die hun verhaal voor
dit boek hebben willen vertellen, iedereen die op enigerlei wijze heeft gefigureerd voor de
foto’s of hiervoor zijn / haar ruimte beschikbaar heeft gesteld en natuurlijk iedereen die zich
dagelijks inzet om het Meldpunt Bezorgd? te maken tot wat het is.
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