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MELDPUNT OVERLAST EN BEMOEIZORG 

Bemoeizorg 

• Zorg mijders 

• Ouderen die 

verkommeren 

• Personen met 

verward gedrag 

• Dakloosheid 

• Meervoudige 

problematiek  

 

Overlast 

• Vervuiling 

• Geluid 

• Stank 

• Ongedierte 
 



MELDERS 

• Politie 

• woningbouwcorporaties 

• Gemeente  

• Lokale teams (wijkteams) 

• Huisartsen 

• Particulieren 

• Nutsbedrijven 

• GGZ 

• En andere hulpverleningsorganisaties 

 



GESCHIEDENIS  

• Nederland kent een lange traditie van actieve 

zorg voor kwetsbare mensen.  

• De kerken hadden eeuwenlang de 

verantwoordelijkheid voor de zorg aan armen, 

zieken en vreemdelingen.  

• In 1932 reed Arie Querido als rijdende 

psychiater op de fiets door Amsterdam.  

Hij bezocht de patiënten om te 

voorkomen dat het contact verloren 

ging. In de grote steden kwamen in die 

tijd sociaal psychiatrische diensten tot 

ontwikkeling. 

 



DEFINITIE BEMOEIZORG 

“Alle activiteiten op het gebied van de 

volksgezondheid die niet worden uitgevoerd op 

geleide van een vrijwillige en individuele 

hulpvraag. Het gaat om de ongevraagde bemoeienis 

van hulpverleners met sociaal kwetsbaren die hulp 

nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen of 

deze hulp niet willen accepteren.” 

 



BEMOEIZORG IN 7 STAPPEN 

1. voorbereiden en informatie inwinnen 

2. een inschatting van de situatie maken 

3. contact maken en vertrouwen winnen 

4. incidenteel oplossen van een probleem 

5. contacttrouw realiseren inventariseren van 

problemen (ZRM) 

6. planmatig werken en plannen uitvoeren 

7. werkrelatie evalueren en warme overdracht 

wanneer nodig 



LEAP 

• Listen laat blijken dat je de cliënt begrijpt 

• Empathize leef je in: “Dat moet heel naar voor je 

zijn, dat niemand je gelooft. Dat meen ik echt.” 

• Agree Ga op zoek naar zaken waar je het met 

cliënt over eens bent 

• Partner samenwerken om doelen te bereiken en 

begrip te laten ontstaan 

 



Beslisboom 
 

Oordeels bekwaam        Oordeels onbekwaam 

Adviserend 

“u bent altijd welkom” 

Verleiden     Directief 

Bemoeizorg 

Met cliënt 

Met omgeving 
Gevaar? 

Maatregel 



CASUÏSTIEK IN BEELD 







https://www.npr.org/sections/health-shots/2011/05/02/135919186/-big-clean-out-is-no-cure-for-hoarding


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirgb6cgv3kAhVCiqQKHZ8RAxcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181003_03804727&psig=AOvVaw1ZwVR7Ke2JeOvrJYFO3sLA&ust=1570086519736621




https://bfriends.brigitte.de/foren/uber-das-kennenlernen/468591-butter-bei-die-fische-kann-eine-frau-50-online-auf-partnersuche-gehen-140.html


CASUS  

• Meneer Jansen 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT. 


