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In het onderstaande verslag vindt u per onderwerp opmerkingen en vragen die door de aanwezige 

aanbieders zijn gesteld. 

Gespreksleiders waren Sjoerd van der Laar (gemeente Peel & Maas) en Merel Ghijsen (gemeente 

Weert). V3 

Inhoud en Omschrijving  

- Betreft een beschikbaarheidsfunctie 

- Expertise op psychosociale problematiek, verslaving en LVB  

- aantoonbare en intensieve samenwerking met de tweedelijns GGZ zorg zoals de crisisdienst 

- structureel aanwezig in het lokale zorgnetwerk 

- Het netwerk rondom de kwetsbare burger kent de bemoeizorger 

- maximaal 1 aanbieder per perceel, mag ook een combinatie van aanbieders zijn. 

Op de hiervoor beschreven inhoud van Bemoeizorg en Preventie zijn de volgende opmerkingen 

gemaakt: 

Bij het tweede aandachtstreepje: expertise van psychiatrische problematiek is de basis, aangevuld 

met expertise op het gebied van psychosociale problematiek, verslaving en LVB.    

Een meer algemene opmerking: Goed dat Preventie en Bemoeizorg uit elkaar worden gehaald. 

Preventie  ligt in de uitvoering veel dichter tegen de sociale basis van gemeenten aan en kent een 

brede doelgroep. Bemoeizorg kent een veel specifiekere doelgroep en is juist heel erg verweven met 

het lokale netwerk en zorgstructuur.  

Ontwikkeldoelen 

- De bemoeizorg wordt als regionale beschikbaarheidsvoorziening optimaal verankerd in de 

lokale netwerken en sociale basis. 

- Ervaringsdeskundigheid wordt een volwaardig onderdeel van de bemoeizorgteams 

Op de hiervoor beschreven ontwikkeldoelen zijn geen opmerkingen gemaakt: iedereen kon zich 

vinden in de doelen. 

Bemoeizorg KPI’s 

1. 80% van de aanmeldingen waar de hoofdreden “dreigende dakloosheid” is wordt 

dakloosheid uiteindelijk voorkomen. 

Opmerking: graag aangeven op welke termijn de dakloosheid voorkomen is (wordt dit gemeten na 2 

maanden of na een jaar?) Overigens een verstandige KPI omdat als iemand eenmaal dakloos is, kost 

het veel meer energie om hem/haar eruit te krijgen. Overigens hebben anderen in de keten hier ook 

invloed op. 

 

2. In 80% van de aanmeldingen waar de hoofdreden “financiële problemen” is vindt een 

doorverwijzing plaats naar een vorm van schuldhulpverlening. 

Opmerking: Bij financiële problemen is er vaak meer nodig dan alleen schuldhulpverlening: het 

aanvragen van uitkering of het snel aanvragen van een ID om verder te kunnen.. 

Schuldhulpverlening zou daarom breder gedefinieerd moeten worden, bijvoorbeeld ‘naar een vorm 

van (gemeentelijke) ondersteuning op het gebied van werk, inkomen of schulden. Als aandachtspunt 

wordt aangegeven dat Bemoeizorg hier niet altijd invloed op heeft omdat de gemeenten aan zet zijn 

en zij hen eigen doorlooptijden hebben voor bepaalde precedures.  
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3. Er wordt in 100% van de gevallen binnen 3 dagen gereageerd op een signaal. Bij 80% van de 

meldingen volgt binnen 24 uur een reactie. 

Opmerking: Prima KPI en ook haalbaar, nu al! 

4. 80% van de deelnemers is bij afsluiten traject doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning. 

Opmerking: Beter is 80% naar een passende afsluiting. Dat kan zorg zijn. 

5. De aanbieder voert na het afsluiten van een clienttevredenheidsonderzoek uit. De totaalscore voor 

cliënttevredenheid van deelnemers bemoeizorg is gemiddeld een 7,5. 

Opmerking: Zo’n uitvraag met een cijfer is arbitrair. Soms is er goede en adequate zorg geleverd, 

volgens de omgeving en betrokkenen, maar is de cliënt toch ontevreden. Het zou mooi zijn als we 

het informele netwerk om een cliënt heen ook kunnen bevragen op hun tevredenheid.  Meer sturen 

op evaluatiegesprekken: ‘het gesprek verstrekt data met een ziel’.  Het werken in een keten vereist 

ook een evaluatie in die keten. 

6. De ketenpartners sociaal domein, waaronder ook voorliggend veld en veiligheidsdomein, 

beoordelen de kwaliteit van samenwerking bij ondersteuning cliënt met gemiddeld minimaal een 8. 

Opmerking:  Zie boven. Het verhaal, bijvoorbeeld een casusuitwerking, vertelt meer en de vraag is of 

daar een cijfer bij past. 

OGGZ-Preventie basispakket 

 KOPP/KOV 

 Verslavingspreventie 

 Veerkracht en weerbaarheid 

 Herstelgericht werken met inzet van ervaringsdeskundigen 

 Problematische jeugdgroepen 

 Psycho-educatie aan naasten (met opdracht om over te dragen aan lokale sociale basis) 

 Consultatie en advisering aan partners 

 20% vrije ruimte voor lokale trends en ontwikkelingen 

Opmerkingen: 

Psycho-educatie kan ook naar de sociale basis, bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk. 

Wij sturen als aanbieders op het trainen van intermediairs zodat we de effectiviteit van ons werk 

verhogen. In de inkoopdocumenten is dit wel goed uitgewerkt. 

Signalering zit overigens niet alleen bij Preventie maar geldt feitelijk voor alle ketenpartners.  

OGGZ Preventie ontwikkeldoelen 

 Vergroten van het bereik voor meer inzet op intermediairs. 

 Ontwikkeling van nieuwe vormen van preventie (zelfhulp, e-health, social media). 

 Meer inzet van ervaringsdeskundigen. 

 Samenwerking met de sociale basis zodat dekkend aanbod ontstaat. 

 Inzichtelijk maken van resultaten en maatschappelijke effecten.  
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OGGZ Preventie KPI’s  

 Het portfolio van de OGGZ-Preventie is te vinden op de websites van gemeenten, aanbieders, 

huisartsen en andere relevante ketenpartners. Op 90% van de websites moet dit aanbod 

binnen 5 muisklikken vindbaar zijn.   

 Het aantal inwoners en intermediairs dat deelneemt aan de preventie-activiteiten neemt 

jaarlijks met 5% toe t.o.v. het bereik in het voorgaande jaar.   

Opmerkingen: KPI’s 5% toename geldt voor zowel inwoners als intermediairs en maak daar 

‘minimaal 5%’ van. O-meting zijn dan de gegevens van 2020. 

Het is wel belangrijk om goed te definiëren wanneer een deelnemer meetelt in het bereik. Gaat 

het dan om unieke deelnemers of telt iemand elke keer mee als hij/zij meedoet aan een 

activiteit? En hoe ga je om met grote evenementen waar je als Preventie aanwezig bent. 

Belangrijk dat er een eenduidige meetmethode gehanteerd wordt.  

 Jaarlijks worden ten minste 250 intermediairs (per perceel) geschoold op een van de thema’s 

vallend onder de OGGZ-preventie, zodat de kennis en expertise van intermediairs op dit 

gebied  toeneemt.  

 75% van de uitgevoerde activiteiten zijn evidence based en dus bewezen effectief.  

Opmerkingen: we moeten hier oppassen dat we hier niet de professionals van ketenpartners 

gaan scholen die een eigen scholingsbudget hebben. Hier zijn in het verleden ook afspraken over 

gemaakt om te voorkomen dat er ‘oneigenlijk’ gebruik wordt gemaakt van het OGGZ Preventie 

budget voor het trainen van professionals. Met intermediairs worden nu bijvoorbeeld 

vrijwilligers en docenten bedoeld.  Graag de term intermediair goed definiëren en uitwerken 

wanneer de instellingen zelf betalen voor een training en wanneer dit onder de OGGZ-Preventie 

valt.  

Kijk uit met evidence based: er is wel veel te vinden aan best practices maar heel weinig 

methodieken of aanpakken hebben een wetenschappelijke basis die de term evidence based 

kunnen dragen. 

 Deelnemers aan de preventie-activiteiten beoordelen de kwaliteit van de OGGZ-

preventieactiviteiten met gemiddeld een 7,5. Aanbieders voeren een continu 

tevredenheidsonderzoek uit onder de deelnemers, na afloop van een activiteit.   

 Ketenpartners beoordelen de kwaliteit van de samenwerking met OGGZ-preventie met 

gemiddeld een 8. Hiervoor wordt één keer per jaar een enquête onder de ketenpartners over 

de ervaren samenwerking afgenomen.  

Opmerking:  

Wat zijn we vergeten? 

Dilemma’s als: wat doe je na 5 uur bemoeizorg en hoe zoek je de verbinding met ketenpartners 

komen terug in de kwaliteitseisen. 

  

 


