Team Bemoeizorg Tilburg
Beschrijving van de good practice

Auteur

Gery Lammersen

Datum

Utrecht, december 2011

© MOVISIE
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kennis en ervaring toegankelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten, uitvoerende instellingen in
wonen, zorg en welzijn, professionals, organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, actieve burgers
en cliënten, optimaal werken aan het succes van de Wmo.

De goede praktijk in deze publicatie dient als inspiratie voor instellingen in wonen, zorg en welzijn die
met soortgelijke Wmo vraagstukken kampen en die op zoek zijn naar een succesvolle aanpak. De
beschrijving kan ook gebruikt worden door instellingen die de kwaliteit van hun dienstverlening binnen
de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl willen verbeteren of die geïnteresseerd zijn in hoe andere organisaties
met bepaalde uitdagingen omgaan.

Een goede praktijk is slechts één voorbeeld uit het werkveld en is daarmee niet altijd op alle punten
methodisch en bewezen effectief. De goede praktijken zijn gekozen omdat ze vernieuwend, actueel,
overdraagbaar en succesvol zijn. Sommige goede praktijken zijn gebaseerd op een ‘moederinterventie’
die uitgebreid beschreven zijn in een handboek en op meerdere plekken in het land toegepast worden.
Deze interventies zijn veelal ook te vinden in de databank Effectieve sociale interventies. In de
databank is alle beschikbare informatie in kaart gebracht over diverse interventies, die al meer dan
twee jaar op meerdere plekken worden toegepast in de sociale sector, de praktijkervaringen en de
effectiviteit ervan.

Meer praktijkbeschrijvingen en informatie over Professionaliteit Verankerd kunt u vinden op
www.movisie.nl/professionaliteitverankerd en in onze databank praktijkvoorbeelden.

COLOFON
Auteur: Gery Lammersen
Projectnummer: P8701
Datum: december 2011
© MOVISIE

Inhoud

1

De context.......................................................................................................................................... 4
1.1 Team Bemoeizorg Tilburg ......................................................................................................... 4
1.2 Team Bemoeizorg en het gemeentelijk beleid .......................................................................... 5

2

De start en voortgang van het initiatief.............................................................................................. 7
2.1 Initiatief en voortgang ................................................................................................................ 7
2.2 Financiering ............................................................................................................................... 8
2.3 Kwaliteitsverbetering.................................................................................................................. 8
2.4 Bemoeizorg in Nederland ........................................................................................................ 10

3

Het proces van uitvoering................................................................................................................ 12
3.1 Van aanmelding tot passende zorg ......................................................................................... 12
3.2 De professionals ...................................................................................................................... 14
3.3 Methodieken ............................................................................................................................ 15

4

Maatschappelijke effecten ............................................................................................................... 18

5

Voorwaarden en professionaliteit .................................................................................................... 20
5.1 Voorwaarden............................................................................................................................ 20
5.2 Competenties van de professional .......................................................................................... 21

6

Ten slotte ......................................................................................................................................... 23

7

Bronnen ........................................................................................................................................... 24

1

De context

1.1

Team Bemoeizorg Tilburg

Het Team Bemoeizorg Tilburg legt contact met ‘zorgwekkende zorgmijders’. Dit zijn mensen met
ernstige psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek, die veelal in een slechte
lichamelijke toestand verkeren. Zij vragen zelf niet om zorg, omdat ze dat niet kunnen, niet willen of
omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen en zorg hun geweigerd wordt. Bijvoorbeeld omdat ze niet
therapietrouw zijn. Er kan sprake zijn van overlastgevend gedrag, verwaarlozing, vervuiling en sociaal
isolement, zodanig dat de ‘zorgmijders’ een gevaar zijn voor zichzelf en anderen.

Het Team Bemoeizorg komt met de ‘zorgwekkende zorgmijders’ in contact door hen in hun eigen
leefomgeving op te zoeken en vertrouwen op te bouwen, met als doel hen te motiveren voor hulp en
toe te leiden naar passende hulpvormen. Daarmee streeft men naar een aanvaardbare leefsituatie
voor zowel de cliënten als de mensen in hun omgeving, zoals familie en buurtbewoners.

Het kenmerkende van Team Bemoeizorg is dat de medewerkers naar de aangemelde personen toe
gaan en door hun expertise en informele aanpak in staat zijn om contact te leggen en vertrouwen op te
bouwen. Dit is bijzonder omdat zorgmijders veelal wantrouwend zijn en geen contact willen met
hulpverleningsorganisaties. Of ze zijn niet in staat om de juiste vorm van hulp te vinden.

Het Team Bemoeizorg komt in actie omdat een familielid, een buurtbewoner, of een professional die
werkt bij woningbouwcorporaties, sociale zaken of politie aangeeft zich zorgen te maken over iemand
omdat hij zich verwaarloost en/of voor overlast zorgt. Deze meldingen komen telefonisch of per mail
binnen bij het team. De melding wordt besproken in het wekelijkse teamoverleg, waarna de melder te
horen krijgt wie contact gaat opnemen met de persoon waarover men zich zorgen maakt. Indien de
persoon toch contact blijkt te hebben met zorg (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, verslavingszorg of
ggz) dan wordt de melder hierover geïnformeerd.

Het Team Bemoeizorg Tilburg bestaat uit negen bemoeizorgmedewerkers en een teamcoördinator.
Deze negen medewerkers zijn in dienst bij een van de vijf partners:
• GGD Hart voor Brabant;
• Novadic-Kentron, Netwerk voor verslavingszorg;
• SMO Traverse, Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant;
• Amarant, dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking;
• GGz Breburg Groep.
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Daarnaast heeft het team vanuit de ggz de beschikking over een psychiater die ingezet kan worden om
casuïstiek te bespreken maar ook bij huisbezoeken.
Het team werkt intensief samen met de zogeheten schilpartners. Dit zijn onder andere
woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werk en
huisartsen. Wanneer schilpartners signaleren dat reguliere (eerstelijns)zorg niet volstaat, niet bereikt of
zelfs gemeden wordt, kunnen zij het Team Bemoeizorg Tilburg inschakelen.

De medewerkers van het team brengen elk hun eigen expertise en specialisme in vanuit de
verslavingszorg, de somatische zorg, de maatschappelijke opvang, de ggz en de dienstverlening voor
mensen met een verstandelijke beperking. Door de specialistische kennis en ervaring van de
medewerkers is het Team Bemoeizorg in staat om contact te leggen met zorgwekkende zorgmijders
met uiteenlopende vragen en problematiek. Naast de kennis en ervaring blijkt het brede netwerk van
het team van groot belang om de zorgmijder uiteindelijk toch over te kunnen dragen naar ‘reguliere’
zorg- en dienstverlening. In de praktijk blijkt het team op creatieve wijze cliënten door te geleiden naar
zorg en waar nodig druk uit te oefenen op bestaande wachtlijsten.

1.2

Team Bemoeizorg en het gemeentelijk beleid

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kent de volgende negen prestatievelden:
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen
met een psychosociaal probleem.
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun
zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van
psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Team Bemoeizorg Tilburg richt zich op de Wmo-prestatievelden 3 en 5.
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Eind 2009 is de projectstatus verlaten en is Team Bemoeizorg in de vorm van een
samenwerkingsverband structureel ingebed. De samenwerkende partners hebben met het accorderen
van het samenwerkingsverband de plicht en de verantwoordelijkheid op zich genomen om voldoende
en kwalitatief goede bemoeizorg vorm te geven en te leveren.
De koers voor de komende jaren wordt bepaald door de eerder vastgestelde beleidsstandpunten:
• Team Bemoeizorg zorgt voor snelle doorgeleiding van cliënten.
• Team Bemoeizorg werkt aan verdere professionalisering en kwaliteit.
• Team Bemoeizorg werkt aan bekendheid van het meldpunt en bemoeizorg.
• Team Bemoeizorg wordt organisatorisch en financieel ingebed in het Zorghuis.
• Team Bemoeizorg sluit optimaal aan bij de reguliere zorg.
Het Team Bemoeizorg werkt inmiddels niet alleen voor de gemeente Tilburg, maar ook voor alle
regiogemeenten in Midden-Brabant. Het is gehuisvest in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
in het centrum van Tilburg. Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 21 partnerorganisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale onveiligheid.
Het Veiligheidshuis Tilburg is in 2002 opgericht door de gemeente Tilburg, politie Midden- en WestBrabant en het Openbaar Ministerie Breda. In een veiligheidshuis werken instanties op één locatie
samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. In 2008 is het Zorghuis opgericht. Het
Zorghuis is gericht op volwassenen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek.
Zorgpartners maken onder regie van de gemeente één integraal en bindend plan van aanpak voor
deze mensen. Er bestaat een grote overlap tussen de partners en doelgroepen van het Zorghuis en
het Veiligheidshuis Tilburg. Met het huisvesten onder één dak wordt zorg en welzijn in balans gebracht
met het veiligheidsthema.
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2

De start en voortgang van het initiatief

2.1

Initiatief en voortgang

In 2006 is op initiatief van Stichting Symfonie het project Team Bemoeizorg Tilburg gestart met
financiële middelen van de gemeente Tilburg. De opdracht was om een meldpunt en zorgnetwerk voor
bemoeizorg te realiseren voor de gemeente Tilburg.
De subdoelen waren:
• formaliseren van de werkwijze bemoeizorg met ketenpartners bemoeizorg;
• formaliseren van de samenwerking tussen ketenpartners en schilpartners ten behoeve van
bemoeizorgcliënten;
• realiseren van een sluitend zorgnetwerk ten behoeve van bemoeizorg;
• vormgeven van een meldpunt bemoeizorg.
Voor het project is een stuurgroep samengesteld bestaande uit de gemandateerde managers van de
kernpartners, te weten GGz Breburg Groep, Novadic-Kentron, GGD Hart voor Brabant, Instituut voor
Maatschappelijk Werk (IMW), de gemeente Tilburg, Amarant en Traverse. Ieder stuurgroeplid treedt op
namens zijn/haar instelling en stemt af met de directie. Bij problemen die niet door het management
van instellingen opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld problemen in de samenwerking of bij de
doorgeleiding van cliënten, wordt de stuurgroep betrokken.

Om de ontwikkelfase van bemoeizorg goed te laten verlopen, is het proces ondersteund door de
teamcoördinator die zowel de stuurgroep als de bemoeizorgwerkers met raad en daad bijstaat en zorg
draagt voor allerlei randvoorwaarden die de werkzaamheden van de bemoeizorgwerkers kunnen
ondersteunen.

In 2009 is gewerkt aan het afronden van de projectfase en is toegewerkt naar de omvorming tot een
samenwerkingsverband Bemoeizorg. Inmiddels is de projectstatus verlaten en is Team Bemoeizorg
structureel ingebed in het Zorghuis van de gemeente Tilburg. Daarmee hebben de samenwerkende
partners zich verplicht en voelen zij zich verantwoordelijk om voldoende en kwalitatief goede
bemoeizorg gestalte te geven.
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2.2

Financiering

Team Bemoeizorg Tilburg wordt gefinancierd door de gemeente Tilburg.
In 2009 is door de kernpartners een eerste aanzet gemaakt om tot een gezamenlijke begroting voor
bemoeizorg te komen. Sindsdien zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Tilburg,
waardoor er een begroting ligt met een werkplan dat past bij het programma van eisen van de
gemeente Tilburg.

2.3

Kwaliteitsverbetering

In 2008 is het project Team Bemoeizorg geëvalueerd en kwam naar voren dat de volgende punten van
belang zijn voor kwaliteitsverbetering:
• Deskundigheidsbevordering, coaching en training van de medewerkers van Team Bemoeizorg moet
worden voortgezet.
• Er moet een psychiater beschikbaar zijn voor het team wanneer de medewerkers te maken krijgen
met zorgmijders met complexe psychiatrische stoornissen.
• Er moet een systeem beschikbaar zijn om de voortgang van de casuïstiek te bewaken en de
trajectplannen van cliënten concreter te beschrijven.
• In- en uitsluitingcriteria voor bemoeizorg moeten scherper gehanteerd worden.
• Team Bemoeizorg moet een duidelijke plek krijgen in het organigram van instellingen.
• Ketenpartners moeten zich open blijven stellen voor de bemoeizorgcliënten, en creatief blijven
zoeken naar mogelijkheden om deze cliënten te helpen.
• Team Bemoeizorg moet hiaten in zorg zichtbaar blijven maken, het registratiesysteem is hier nog
niet op toegerust.
• Afspraken met kernpartners en schilpartners moeten geformaliseerd worden.
• Afspraken rond financiering moeten verder geformaliseerd worden.
• De regiogemeenten moeten tot een model voor bemoeizorg komen.
In 2008 is hiervoor een kwaliteitstraject ingezet, dat verder is voortgezet in 2009. Hierdoor zijn
bovenstaande verbeterpunten vrijwel allemaal opgepakt. Een van de vernieuwende elementen in het
traject is het werken volgens de Critical Time Intervention (CTI)-methode. Deze vorm van
casemanagement is bedoeld om cliënten met complexe, meervoudige problematiek op een
gestructureerde wijze toe te leiden naar passende zorg.
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Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van Team Bemoeizorg is een goede in- en uitstroom van
bemoeizorgcliënten naar de eigen kernorganisaties (ggz, instelling voor verslavingszorg, instelling voor
licht verstandelijk gehandicapten en maatschappelijke opvang). Uit de praktijk blijkt dat dit traject
steeds onderhoud behoeft. Het bemoeizorgteam kan de cliënten niet altijd snel en efficiënt bij de eigen
instellingen plaatsen. De instellingen blijven de wijze waarop de verwijzing van bemoeizorgcliënten
verloopt inzichtelijk maken en aanpassen. Dit heeft geleid tot stroomschema’s.
Het bemoeizorgteam verzorgt jaarlijks bij zowel de eigen organisaties als bij samenwerkingspartners
presentaties om de bekendheid met Team Bemoeizorg te vergroten en de gesprekken over
samenwerking vast te leggen. Daarnaast blijven de instellingen zich inspannen voor een snelle en
efficiënte toeleiding van bemoeizorgcliënten.

Onderzoek naar effectiviteit van bemoeizorg
Team Bemoeizorg Tilburg neemt sinds 2008 deel aan een driejarig onderzoek van Tranzo (Universiteit
van Tilburg) gericht op bemoeizorg voor mensen met complexe problematiek. Het onderzoek wordt
gefinancierd door ZonMw. In dit onderzoek wordt uitgezocht wat de effecten zijn van bemoeizorg en of
(kleine) verschillen in aanpak tot andere effecten leiden. Bij dit onderzoek zijn drie bemoeizorgteams uit
Brabant betrokken.

Tijdens het onderzoek leveren de betrokken bemoeizorgteams de zorg zoals ze dat gewend zijn te
doen. Gedurende de onderzoeksperiode wordt van de cliënten systematisch (voor, tijdens en na de
behandeling) bijgehouden hoe het op een aantal leefgebieden met hen gaat. Sinds 2009 heeft het
team alle cliënten die binnenstromen geregistreerd met behulp van vragenlijsten. Registraties vinden
plaats bij binnenkomst, bij vertrek en, als van toepassing, met een interval van telkens zes maanden.
Zes maanden na uitschrijving vindt een laatste registratie plaats.
Geregistreerd wordt:
• contactlegging, zorggebruik en doorverwijzing;
• problematiek van de cliënt op diverse leefgebieden;
• de eigen ervaren kwaliteit van leven op een aantal leefgebieden;
• tevredenheid met de zorg.
Eind 2011 is de dataverzameling gestopt. Resultaten van het onderzoek worden medio zomer 2012
verwacht.
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2.4

Bemoeizorg in Nederland

Eind jaren tachtig begonnen de vangnetten van de verzorgingsstaat steeds grotere gaten te vertonen.
Psychiatrische patiënten werden steeds minder snel opgenomen in inrichtingen, sociale verbanden
werden onoverzichtelijker, hulpverleners hielden zich ver van de leefwereld van burgers op en hun
organisaties namen steeds grotere en bureaucratische vormen aan. Zo raakte in de grote steden een
groeiende groep mensen tussen wal en schip. Vaak totaal verward, geïsoleerd of vervuild waren zij
op zichzelf aangewezen. Ze werden ‘zorgwekkende zorgmijders’ genoemd. Een eufemisme voor het
feit dat niemand er raad mee wist, niet in de laatste plaats omdat hulpverleners zich meer thuis
voelden in de veilige omgeving van spreekkamers dan in de lastige leefwereld van in zichzelf
gekeerde burgers.

Een aantal medewerkers van de RIAGG-Noord-Oost in Rotterdam zette begin jaren negentig hier
een project voor op. Eindeloos deden ze moeite om met de mensen in hun thuissituatie contact te
leggen. En dat werkte, met stug volhouden slaagden ze er uiteindelijk in om een proces op gang te
brengen waardoor er voor die mensen weer wat licht aan het einde van de tunnel begon te gloren.
Het project kreeg in 1993 landelijke bekendheid toen een van de initiatiefnemers, Henrie
Henselmans, er een proefschrift over publiceerde, met als titel: Bemoeizorg. Ongevraagde hulp voor
psychotische patiënten. Vooral dat ene woord bleef hangen: bemoeizorg. Daarover ontstond niet
alleen een principieel debat (kon dat wel? mocht dat wel?), maar belangrijker was dat het woord bij
veel professionals herkenning bracht. Ze ontleenden er een nieuw handelingsperspectief aan. In
vrijwel alle grotere steden in het land zijn sindsdien projecten ontstaan, die zich met de term
'bemoeizorg' afficheren. Tot verbazing van Henselmans zelf, die in elk interview fijntjes opmerkte dat
hij in feite hetzelfde werk deed als de beroemde Amsterdamse sociaalpsychiater Arie Querido voor
de oorlog.

Bron: www.canonsociaalwerk.nl
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Straatpsychiater Jules Tielens: ‘Bemoeizorg is een ambacht’
Straatpsychiater Jules Tielens schreef samen met psycholoog Maurits Verster het boek Bemoeizorg.
Het praktische handboek is niet gebaseerd op onderzoek, maar louter op ervaring.

Openingszin
“Onderzoeken, ja, die zijn er genoeg”, verzucht Tielens. “Over het nut van bemoeizorg, en hoe het
georganiseerd moet worden. Maar als je vraagt: ‘welke openingszin roep je door de brievenbus tegen
een wantrouwige psychotische patiënt die de deur niet opent?’ Dan blijft het stil.”
Een psychiatrisch kookboek, noemen ze het, ‘met recepten voor goed handelen, en tips en
waarschuwingen over alle onderwerpen die voor het ambacht van de bemoeizorg van belang zijn’.
Want bemoeizorg is een ambacht, en dat wordt nog te veel over het hoofd gezien, menen de auteurs.

Vakkennis beperkt
Mensen helpen die niet geholpen willen worden: dat vraagt om specifieke vaardigheden, weet Jules
Tielens, die al elf jaar als psychiater werkt bij het Amsterdamse Rehabteam van Mentrum, onderdeel
van Arkin. Het Rehabteam verleent hulp aan dakloze psychiatrisch patiënten. “Over de vaardigheden
van het ambacht ‘bemoeizorg’ is nog heel weinig bekend en geschreven”, zegt Tielens.

Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Auteurs: Jules Tielens en Maurits Verster. Utrecht:
De Tijdstroom, 2010
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3

Het proces van uitvoering

3.1

Van aanmelding tot passende zorg

Meldingen komen telefonisch of per mail via de website www.bemoeizorgtilburg.nl binnen bij Team
Bemoeizorg. Er is op werkdagen een continurooster tijdens kantooruren, ieder dag heeft een andere
medewerker (telefoon)dienst om de meldingen aan te nemen en te verwerken in het daarvoor
ontwikkelde registratiesysteem. Nadat de melding is ontvangen, wordt deze op het eerstvolgende
wekelijkse teamoverleg besproken en wordt vastgesteld welke teamleden het meest geschikt zijn voor
deze casus. De melder wordt daarvan op de hoogte gesteld.
Twee teamleden zoeken vervolgens contact met de aangemelde zorgwekkende zorgmijder. Zij doen
dit door op te bellen of door langs te gaan op het woonadres van de zorgmijder of op plek(ken) waar de
zorgmijder regelmatig wordt gesignaleerd. Wanneer de zorgmijder niet wordt bereikt, laten zij een
briefje achter waarin zij aangeven graag contact te willen leggen en binnenkort weer langskomen. Door
vol te houden en aan te geven dat zij daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, proberen de teamleden
uiteindelijk in contact te komen met de zorgmijder. Het maken van contact, de kennismaking en het
opbouwen van vertrouwen gebeurt uitermate zorgvuldig. Door hiervoor de tijd te nemen en te
investeren in contact wil het Team Bemoeizorg uiteindelijk bereiken dat de zorgmijder zijn hulpvraag
formuleert en samen met de bemoeizorgmedewerker bekijkt wat voor hem of haar passende
ondersteuning of zorg zou kunnen zijn. Wanneer duidelijk is wie in de regio passende zorg kan leveren
en de zorgmijder ervoor openstaat om de stap naar verdere hulpverlening te maken, wordt contact
opgenomen met de betreffende organisatie. Dit doet de cliënt zelf, of hij/zij vraagt de
bemoeizorgmedewerker om het te doen. De medewerker zorgt altijd voor de overdracht van de cliënt
naar de hulpverlening. Ook dit vraagt om een nauwkeurige afstemming met de cliënt en de gekozen
hulpverlening om te voorkomen dat de zorgmijder de hulpverlening uiteindelijk toch (weer) zal
vermijden. De medewerkers van Team Bemoeizorg maken geen dossier van een cliënt, maar
beschikken over werkaantekeningen die ze kunnen raadplegen bij de overdracht. Wanneer het van
belang is om informatie of afspraken vast te leggen, dan werken zij met ‘toestemmingsformulieren’. Op
papier wordt dan aan de cliënt voorgelegd wat de afspraken zijn of welke stappen er ondernomen
zullen worden. De cliënt kan zijn/haar instemming hiervoor geven door het formulier te ondertekenen.
De medewerker van Team Bemoeizorg blijft vervolgens contact houden met de cliënt om te checken of
de hulpverlening daadwerkelijk wordt aanvaard. Nadat een cliënt minimaal drie maanden in een
hulpverleningstraject zit, sluit de medewerker het contact met de cliënt af en is het traject van
aanmelding naar passende zorg doorlopen.

“De klanten van bemoeizorg zijn klanten van niemand.”
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In 2010 is er door het Team Bemoeizorg extra ingezet op ‘casefinding’. In vier wijken in de stad Tilburg
hebben de medewerkers rondgelopen en rondgefietst om na te gaan of er op die manier
zorgwekkende zorgmijders in beeld komen die niet zijn aangemeld bij Team Bemoeizorg Tilburg. De
verschillende samenwerkingspartners die in de wijken aanwezig zijn, bleken echter te functioneren als
ogen en oren van Team Bemoeizorg, waardoor extra casefinding weinig tot geen toegevoegde waarde
heeft gehad. Er wordt intensief samengewerkt met de coördinatoren van de buurtregie in de Tilburgse
wijken. Hierin participeren onder meer het maatschappelijk werk, de politie, woningbouwcorporaties en
de ggz. Zij hebben een belangrijke signalerende functie.

Jaar

Aantal aanmeldingen

2010

309

2009

267

2008

292

2007

249

Tabel: Aantal aanmeldingen bij Team Bemoeizorg Tilburg

In 2010 waren er 309 aanmeldingen (zie tabel), daarvan zijn er 62 uiteindelijk niet als
bemoeizorgcliënten aangemerkt, omdat zij bijvoorbeeld al contact hadden met een van de
zorgverleners in Tilburg. Team Bemoeizorg heeft deze meldingen wel doorgegeven aan de juiste
hulporganisatie of de melder hierover advies gegeven.

Rond de 75 tot 80% van de zorgwekkende zorgmijders is tussen de 20 en 64 jaar, 15 tot 20% is ouder
dan 64 jaar, 4 tot 5% is 18 tot 20 jaar en een enkele zorgmijder is jonger dan 18 jaar.

De zorgwekkende zorgmijders hebben veelal problemen op meerdere van onderstaande gebieden:
•

psychiatrische stoornissen;

•

alcoholverslaving;

•

financiële problemen;

•

ernstige verwaarlozing/vervuiling;

•

huisvestingsproblemen;

•

dreigend gevaar voor zichzelf;

•

drugsverslaving;

•

overlast;

•

sociale isolatie;

•

verstandelijke beperking.
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3.2

De professionals

Het Team Bemoeizorg Tilburg bestaat uit negen beroepskrachten en een teamcoördinator.
De negen medewerkers zijn elk in dienst bij hun eigen instelling: GGz Breburg, Novadic-Kentron,
Amarant, GGD Hart voor Brabant of Traverse. De teamcoördinator is in dienst bij de GGD. Sinds 2010
kan het bemoeizorgteam ook een beroep doen op een vaste psychiater van GGz Breburg. Deze
psychiater is wekelijks beschikbaar voor bemoeizorg en heeft twee keer per maand overleg met het
bemoeizorgteam ter consultatie.

De negen medewerkers van het Team Bemoeizorg hebben ruime werkervaring in de maatschappelijke
opvang, de somatische zorg, de verslavingszorg, de ggz of de dienstverlening voor mensen met een
licht verstandelijke handicap. Al deze medewerkers zijn vakvolwassen, dan wel expert in zijn of haar
vak. In hun loopbaan hebben zij met diverse situaties te maken gehad en ze staan stevig in hun
schoenen. Daardoor zijn ze in staat om daadwerkelijk contact te maken met zeer uiteenlopende
mensen die zich in zeer verschillende situaties kunnen bevinden. Ze zijn daarbij ook in staat om te
handelen en melding te maken van bijvoorbeeld misbruik of zaken die binnen de zorg- en
dienstverlening niet goed verlopen. Daarnaast hebben zij een lange adem en weten zij op creatieve
wijze de juiste vorm van hulp te krijgen voor de cliënt.

Doordat de medewerkers naast hun werkzaamheden voor Team Bemoeizorg een baan hebben in een
zorginstelling, zijn zij op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen binnen hun eigen instelling
en hebben zij veel contact met collega’s.
Deze contacten kunnen zij (binnen hun netwerk) gebruiken om knelpunten in de dienstverlening, zoals
het ontstaan van wachtlijsten, aan te kaarten. Daarnaast zijn de contacten van belang voor een goede
overdacht naar zorg voor de cliënt die de zorg in eerste instantie vooral heeft gemeden.

Binnen het team wordt gebruikgemaakt van ieders specifieke expertise vanuit de ggz, de
verslavingszorg, de somatische zorg, de gehandicaptenzorg en de maatschappelijke opvang. Door in
het team casuïstiek te bespreken en in eerste instantie in duo’s contact te zoeken met de cliënt, leren
ze van elkaar. De teambesprekingen worden onder meer gebruikt om tot een gedeelde visie te komen.
Elke professional heeft zijn eigen achtergrond en aanpak vanuit de instelling waar hij werkt. Dit komt
samen binnen het Team Bemoeizorg en kan soms leiden tot verschillen van inzicht. Het bespreken van
casuïstiek helpt bij het ontwikkelen van een gedeelde visie. De teamleden ondersteunen elkaar door
elkaar aan te spreken. Een teamlid geeft bijvoorbeeld aan zich af te vragen of het voor een collega
verstandig is om alleen te gaan, omdat hij zich zorgen maakt over diens veiligheid.
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”Het werk bij Team Bemoeizorg spreekt aan omdat je door dit werk in contact komt met kleurrijke
mensen, je om je doel te bereiken echt de tijd moet en kan nemen voor de cliënt en dat het gaat om
korte begeleiding. Je draagt de cliënt ook weer over naar de meer langdurige zorg.”
(Medewerker van Team Bemoeizorg Tilburg)

3.3

Methodieken

De medewerkers van Team Bemoeizorg zoeken de cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving.
Zij gaan hierin outreachend te werk. De cliënt vraagt in eerste instantie niet zelf om ondersteuning,
maar op grond van een melding zoeken de medewerkers contact met hem of haar. Bij het zoeken van
contact en het toeleiden naar goede zorgverlening maken de medewerkers gebruik van de Critical
Time Intervention-methode.

Critical Time Intervention (CTI) is een methode voor casemanagement die erop gericht is personen
met complexe, meervoudige sociaal-maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek op
gestructureerde wijze in verbinding te brengen met passende ondersteuning. CTI biedt ondersteuning
aan personen in het aangaan en onderhouden van contacten met het zorgsysteem. In het rijke
systeem van onze zorg is het voor de doelgroep soms lastig om de weg te vinden. CTI helpt om de
formele relaties met professionele zorg tot stand te brengen. Daarnaast wordt met CTI gewerkt aan het
versterken van het informele steunsysteem, zoals de contacten met familie of belangrijke anderen.
Gedurende een afgeperkte periode bouwt de persoon samen met de CTI-casemanager aan een
sociaal en professioneel steunnetwerk.

CTI werkt met een persoonsgerichte benadering. De vragen van het individu staan voorop. De persoon
wordt ondersteund in zijn of haar eigen mogelijkheden. Vanuit zijn of haar eigen kracht wordt samen
gewerkt aan het overwinnen van obstakels en het realiseren van een betere sociale participatie.

De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld in de dak- en thuislozenopvang in New York. CTI is effectief
gebleken in een gerandomiseerd onderzoek bij dak- of thuisloze mensen met een ernstige psychische
stoornis in New York. In de Verenigde Staten wordt het CTI-model aanbevolen als evidence-based
methode om dakloosheid te verminderen bij mensen met een ernstige psychische stoornis. In de
periode van 2003 tot 2006 is de methodiek van CTI vertaald naar het Nederlands en aangepast voor
gebruik in een Nederlandse zorgsetting.
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CTI is een gestructureerde interventie, die beperkt is in tijd. De interventie bestaat uit drie fases:
1. De structureringsfase
2. De testfase
3. De overdrachtsfase

Elke fase duurt ongeveer drie maanden en heeft een andere inzet en intensiteit. De intensiteit van het
contact met de cliënt neemt in iedere volgende fase af (zie schema).

Schema: Intensiteit van de begeleiding in de drie fases van de CTI-methodiek. Bron: Wolf & Buitendijk, 2010

In de eerste fase heeft de CTI-werker intensief contact met de cliënt. De CTI-werker legt de basis voor
de verdere begeleiding door:
• een vertrouwensband op te bouwen met de cliënt;
• de mogelijkheden en wensen van de cliënt te onderzoeken;
• de belangrijkste leefgebieden vast te stellen;
• relevante hulpbronnen aan te boren.
De CTI-werker stelt met de cliënt een actieplan en een signaleringsplan op voor het geval zich een
crisissituatie voordoet.
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In de tweede fase ligt het accent op het in de praktijk testen van het actieplan en dit zo nodig bijstellen.
In de derde fase draagt de CTI-werker de zorg over en wordt het contact afgesloten.
Naast de CTI-methode maken de medewerkers van Team Bemoeizorg Tilburg gebruik van de
‘presentiebenadering’.

De presentiebenadering is een leefwereldbenadering, waarbij steeds geprobeerd wordt de afstand
tussen professional en cliënt te overbruggen. De presentiebenadering onderscheidt zich van een
interventiebenadering doordat in de interventiebenadering het oplossen van gesignaleerde problemen
centraal staat. Veel problemen laten zich echter niet – en zeker niet makkelijk of direct – oplossen. In
de theorie van de presentie wordt juist stilgestaan bij het tragische en het noodlottige en wordt
onderzocht wat troost biedt, en hoe op een liefdevolle manier kan worden omgegaan met
onomkeerbaar lijden. De presentiebenadering is op te vatten als een alternatieve vorm van
professionaliteit, waarin niet de sociaaltechnische en bedrijfsmatige aanpak overheerst, maar waarin er
ruimte is voor levensvragen, voor sturing op basis van reflectie, en voor nabijheid. De presentietheorie
legt de vinger op een verwaarloosd aspect van allerlei soorten hulp en bijstand aan mensen. Door dat
aspect te benoemen, ontstaat er zicht op de grondslagen ervan en kan er naar een andere
omgangsvorm gezocht worden. Presentie betekent aanwezig zijn bij mensen en groepen in de marge,
om hen vanuit hun leefsituatie te ondersteunen in hun streven naar herstel, met behoud van hun
waardigheid en met zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen en in hun zoektocht naar
perspectief in hun leven.

Twee medewerkers van het Team Bemoeizorg hebben de post-hbo-opleiding Bemoeizorg gevolgd bij
de RINO groep, met als doel benodigde competenties verder te ontwikkelen en verbeteren. Het
uitgangspunt is de praktijksituatie, waarbij het geleerde direct kan worden toegepast. De opleiding is
gericht op het contact maken met én behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblematiek in zorgwekkende omstandigheden. Mensen uit de doelgroepen hebben veelal
problemen op meerdere levensgebieden.

Daarnaast hebben alle teamleden deelgenomen aan studiedagen en informatiebijeenkomsten,
waaronder een training bij de Universiteit van Tilburg, in het kader van het onderzoek met Tranzo (zie
paragraaf 2.3).
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4

Maatschappelijke effecten

In 2010 zijn dus 309 nieuwe meldingen geweest, vanuit voorafgaande jaren waren er op 1 januari 2010
ook nog 80 cliënten ingeschreven. Het ging hier om 78 cliënten uit 2009, 1 cliënt uit 2008 en 1 cliënt uit
2007. Totaal zijn er in 2010 dus 287 cliënten begeleid door het bemoeizorgteam. Het ging om 309
meldingen, waarvan er voor 207 actie is ondernomen door Team Bemoeizorg en er nog 80 in
begeleiding waren. Eind 2010 waren hiervan nog 103 cliënten (38,6%) ingeschreven. 224 cases zijn
afgesloten. Redenen voor afsluiting zijn:
• cliënt is toegeleid naar zorg;
• sociale netwerk van cliënt is geactiveerd;
• cliënt is weer zelfredzaam;
• cliënt is verhuisd buiten de regio;
• cliënt is overleden.
Deze gegevens zijn bekend door de registratie die wordt bijgehouden door Team Bemoeizorg.
Uit het registratiesysteem is af te leiden waar de melding vandaan komt (bijvoorbeeld familie, buren,
huisarts of woningbouwcorporatie), wat de woonplaats, leeftijdscategorie en het geslacht van de
zorgmijder zijn en de gebieden waarop zich problemen voordoen bij de zorgmijder. Door het
nauwkeurig bijhouden van gegevens en door de nazorg van de medewerkers is aan te tonen hoeveel
cliënten daadwerkelijk passende zorg krijgen.

Cliënten geven zelf aan te ervaren dat de medewerkers van Team Bemoeizorg niet voor hen
weglopen, maar het blijkbaar als plezierig ervaren om bij hen rond te lopen en contact willen maken en
dat er tijd was om hun hele verhaal kwijt te kunnen. Het contact en de interesse voor zijn/ haar verhaal
verliep daarbij niet als een ondervraging.

“Ik geloof niet dat er een hulpverlener bestaat die op deze manier hulp verleent.”
(Een cliënt)

Door de specifieke aanpak en expertise is Team Bemoeizorg in staat om ‘achter de voordeur’ te komen
en daadwerkelijk met mensen in contact te komen die kwetsbaar zijn. Cliënten worden daarbij niet aan
hun lot overgelaten. De zorgmijders kunnen zich door de toeleiding naar passende zorg weer
lichamelijk beter voelen, de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding zelfstandig te wonen of in
schuldhulpverlening terechtkomen. Niet alleen voor de cliënt maar ook voor familie, buren en bekenden
van de zorgmijder is dit zeer welkom. Daarnaast draagt Team Bemoeizorg bij aan het beperken van
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overlast van geluid en/of vervuiling in de omgeving die door de zorgwekkende zorgmijder veroorzaakt
kan worden.
Tot slot legt Team Bemoeizorg door zijn aanpak druk op de wachtlijsten. De medewerkers spannen
zich in voor een ‘warme’ overdracht van de cliënt naar de reguliere zorgverlening. Wanneer de cliënt
niet geplaatst kan worden, maakt de medewerker hier melding van en onderneemt actie om dit binnen
de instelling kenbaar te maken. Deze aanpak zorgt voor transparantie in de zorg en maakt heel
inzichtelijk waar knelpunten liggen.
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5

Voorwaarden en professionaliteit

5.1

Voorwaarden

Team Bemoeizorg Tilburg slaagt erin om zorgwekkende zorgmijders te bereiken en over te dragen
naar passende zorg- en dienstverlening. Om dit succes te realiseren zijn de volgende vier voorwaarden
van belang.

1. Deskundig team met verschillende specialismen
Het team bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en inhoudelijke expertise. Door
gebruik te maken van deze diversiteit aan kwaliteiten en van elkaar te leren, slagen zij erin om contact
te leggen en vertrouwen op te bouwen met complexe cliënten, die veelal door andere organisaties niet
bereikt worden. Daarnaast vervult de teamcoördinator een belangrijke rol in het samen ontwikkelen van
een gemeenschappelijke visie en het leggen en onderhouden van een netwerk van
samenwerkingspartners.

2. Goede positionering en stevig netwerk
Team Bemoeizorg Tilburg is goed gepositioneerd in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.
Team Bemoeizorg heeft hierdoor een duidelijk plek en is in staat direct contact te leggen met de
organisaties die zich ‘in huis’ bevinden. Daarnaast blijkt het waardevol dat de medewerkers van het
team in dienst blijven bij hun eigen instelling, waardoor zij op de hoogte zijn van relevante
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en gebruik kunnen blijven maken van de contacten die
zij hebben.

3. Laagdrempelige aanpak en geen minutenzorg
De aanpak door de medewerkers is laagdrempelig en in eerste instantie gericht op het investeren in
contact. De medewerkers worden niet beperkt doordat ze het contact bijvoorbeeld binnen een
bepaalde tijd moeten afronden. Daarbij werken ze wel gericht naar het overdragen van cliënten en
verlenen zij zelf geen (langdurige) zorg. Door eerst alleen maar in te zetten op het maken van contact,
blijkt dat het in veruit de meeste gevallen lukt om binnen negen maanden (volgens de richtlijnen van de
CTI-methode) het cliëntencontact af te sluiten. Mocht de overdracht echter langer duren dan negen
maanden, dan wordt deze tijd daarvoor genomen.

4. Inzetten op samenwerken en leren van elkaar
De werkwijze van Team Bemoeizorg is gericht op samenwerken. Om dat te bereiken verzorgen de
medewerkers presentaties bij samenwerkingspartners. Daarbij laten zij onder meer de film van Team
Bemoeizorg Tilburg zien, waarin enkele cliënten een inkijkje geven in het contact dat zij gehad hebben
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met het team en wat dit voor hen heeft opgeleverd. Na afloop wordt de film besproken en gaan
medewerkers van Team Bemoeizorg met medewerkers van samenwerkingspartners in gesprek over
hun werkzaamheden.

5.2

Competenties van de professional

De medewerkers van Team Bemoeizorg Tilburg zijn experts in het leggen van contact, het opbouwen
van vertrouwen en op basis hiervan de cliënt motiveren voor zorg en ondersteuning. Ze houden vol en
zijn creatief in het leggen van contact. Ze nemen bijvoorbeeld contact op met de huismeester van de
zorgmijder, of ze informeren bij buren om in contact te komen met de cliënt. Ze blijven proberen om de
cliënt te spreken te krijgen. Vervolgens nemen ze de tijd om echt contact te maken en vertrouwen op te
bouwen. Soms is het nodig om de beeldvorming bij de cliënt te veranderen, bijvoorbeeld wanneer
cliënten aangegeven niet naar ‘het gekkenhuis’ (de ggz) te willen. Het kost dan tijd en aandacht om de
cliënt te inlaten zien dat heel veel mensen die hulp krijgen van de ggz niet in een instelling verblijven,
maar gebruikmaken van ambulante voorzieningen.

De medewerkers van Team Bemoeizorg Tilburg:
• zijn onbevooroordeeld en flexibel
De medewerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en realiseren zich dat hun waarden niet
overeen hoeven te komen met die van de cliënt. Ze laten de cliënten in hun waarde en stellen zich
op als gelijke, die hen misschien kan helpen.
• zijn creatief en volhardend
De medewerkers zijn creatief in hun aanpak om contact te maken en de weg te vinden binnen de
regelgeving en bureaucratie waar zij soms tegenaan lopen. Door creatief te zijn en vol te houden,
slagen zij erin om dingen voor elkaar krijgen.
• staan stevig in hun schoenen
De medewerkers kunnen met uiteenlopende mensen omgaan en schrikken niet gauw ergens van
terug. Ze laten zich niet overbluffen door een cliënt of instelling en staan met hun schat aan kennis
en ervaring stevig in hun schoenen.
• zijn oprecht belangstellend en nieuwsgierig
De medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd in de ander. Ze maken contact van mens tot mens, op
een laagdrempelige manier. Ze zijn nieuwsgierig naar (de wensen van) de ander. Daarbij is de
cliënt het uitgangspunt, het gaat niet om zo snel mogelijke toeleiding naar zorg of om de wensen en
verwachtingen van anderen.
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• beschikken over een gezond reflecterend vermogen
De medewerkers zijn in staat om goed naar zichzelf te kijken en naar de wijze waarop zij handelen.
Door zelf te reflecteren en elkaar aan te spreken zijn zij in staat om te leren en zich verder te
ontwikkelen.

“Je moet ook kunnen zeggen als het niet lukt.”
(Medewerker Team Bemoeizorg)

Naast bovenstaande kwaliteiten beschikt ieder teamlid over zijn of haar specifieke kennis en ervaring
vanuit de ggz, de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg of de zorg- en dienstverlening voor
mensen met een licht verstandelijke handicap.

‘In eerste instantie was de indruk dat mensen met een verstandelijke beperking niet een doelgroep
zou zijn voor bemoeizorg. Maar die indruk bleek niet juist te zijn. Door de expertise in huis te halen
worden de licht verstandelijke beperking en de gevolgen die deze kan hebben eerder gesignaleerd.
Door verder door te vragen, kom je er bijvoorbeeld achter dat mensen analfabeet zijn, heel veel
moeite hebben met lezen en schrijven, of dat zij de meer complexe situaties niet kunnen overzien.’
(Medewerker Team Bemoeizorg)
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6

Ten slotte

De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor het succes van Team Bemoeizorg Tilburg zijn:
• De expertise van de professionals: de ruime ervaring en specifieke deskundigheid van de
medewerkers.
• De inbedding in het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, waardoor Team Bemoeizorg Tilburg
een duidelijk herkenbare plek heeft en samenwerking geoptimaliseerd wordt.
• Het stevige netwerk van kernpartners. De medewerkers zijn in dienst bij een van deze partners en
hebben een goede samenwerkingsrelatie met andere relevante samenwerkingspartners.
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7

Bronnen

Interviews
• Daniëlle van Sambeek, teamcoördinator
• Trudie van Nes, medewerker Team Bemoeizorg Tilburg
• Ingrid Langewouters, medewerker Team Bemoeizorg Tilburg
• Ramona Wolf, medewerker Team Bemoeizorg Tilburg
• Linda Pieters, medewerker Team Bemoeizorg Tilburg
Film: Hallo, wij zijn van Team Bemoeizorg. Gilaworks internet- en videoservices, 2009
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Het project Professionaliteit Verankerd heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de
professionele kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het project wordt uitgevoerd door MOVISIE
Effectiviteit en Vakmanschap. Partners zijn onder andere de MOgroep, VGN, MEE Nederland, GGZ
Nederland, ABVAKABO, en NVMW.

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en
oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg
en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en
vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en
gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers
zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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