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INLEIDING

Met gepaste trots presenteren wij u de resultaten van de teams Preventie 
en Bemoeizorg over het jaar 2020. Trots omdat we in een nieuw fris jasje, op 
een overzichtelijke en uitnodigende manier rapporteren over de afgesproken 
KPI’s. We ontvangen graag uw feedback op deze vorm van rapporteren, én 
de KPI’s, zodat we steeds kunnen blijven aansluiten op uw behoefte aan 
informatievoorziening. 

Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar een prettig leesbare rapportage is ook 
fijn. Wij tonen u graag hoe wij preventie inzetten in het voorkomen, het vroegtijdig 
onderkennen en het terugdringen van psychische en/of verslavingsproblemen. 
Ook leest u over de resultaten van de inzet van Bemoeizorg. Samen met inwoners 
die ondersteuning nodig hebben, werken ze aan het ‘weer kunnen meedoen’. 
Zodat deze inwoners voelen en ervaren dat ze er als mens toe doen. Op die 
manier kunnen we hun eigen kracht verder brengen. 

Onze preventiewerkers bereikten in 2020 meer dan 5700 inwoners met 
informatie, advies, voorlichting of training op het gebied van lichte tot matige 
psychische en/of verslavingsproblemen. Zowel face-to-face als digitaal werden 
inwoners individueel of groepsgewijs bereikt. De inwoners in Noord- en Midden 
Limburg die een beroep op onze ondersteuning deden, werden snel geholpen en 
waren in hoge mate tevreden over onze inzet.

Vanuit deze successen willen wij de komende jaren samen met u als 
opdrachtgever en het netwerk, meer invulling en betekenis gaan geven aan 
preventie. Het is hierbij van belang om in te zetten op preventie op alle niveaus 
en over alle lagen van de samenleving heen. Zwaardere hulp of ondersteuning 
kan voorkomen worden door: 
• het creëren van inzicht in het aanbod van algemene voorzieningen 
 ofwel 0e lijn;
• goede afstemming in de keten;
• laagdrempelige ondersteuning;
• gebruik te maken van elkaars expertise. 
Dit zal op de lange termijn uiteraard veel kosten besparen, een effect waar wij 
ons ook de komende jaren graag samen met u, hard voor maken.
 
Veel leesplezier en nogmaals, we zijn benieuwd naar uw feedback!

Namens de teams Preventie en Bemoeizorg, 
Directieteam – Vincent van Gogh
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DOEL
Ons doel is om per jaar minimaal 2.000 personen te bereiken met informatie- en adviesgesprekken en 
cursussen, trainingen & voorlichting. 

Informatie-, ondersteunings- en adviesgesprekken richten zich op:
• ondersteuning van naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen; 
• ondersteuning van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen; 
• ondersteuning van mensen met milde tot matige psychische klachten zoals, angst, somberheid  

en spanningen; 
• ondersteuning van jongeren en ouders met vragen en/of zorgen over roken, alcohol, drugs of gamen.

In de aangeboden cursussen en trainingen voor professionals, staat voorlichting geven en bevorderen 
van deskundigheid centraal. Daarnaast verzorgen we voorlichtingsbijeenkomsten en ouderavonden voor 
algemeen publiek.
 

Bereik minimaal 2.000 unieke personen, bestaande uit:
• Informatie en advies, minimaal 1.000 unieke personen 
• Cursussen, trainingen & voorlichting, minimaal 1.000 

unieke personenPREVENTIE DEELNAME

Bereik Unieke personen

5.704
0 6.000

2.000

Bereik Informatie en advies

1.745
0 2.000

1.000

Bereik Cursussen en voorlichting

3.959
0 5.000

1.000
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PREVENTIE TOEGANGSTIJD

Aanmeldingen ontvangen we veelal via telefoon en mail. We screenen 
de vraag en zetten deze binnen het team uit op basis van thema of 
regio. Het eerste contact vindt altijd plaats binnen 3 werkdagen na 
aanmelding. Tijdens het eerste contact wordt de vraag verder uitgediept 
en op basis daarvan doen we een passend aanbod. 

AANBOD INFORMATIE- EN ADVIESGESPREKKEN
Aanmeldingen ontvangen we bijvoorbeeld via hulpverleners of 
intermediairs, die samen met hun cliënten en/of familie gekeken 
hebben naar het aanbod dat past bij hun situatie. Daarnaast worden we 
door veel ouders, jongeren, familieleden en volwassenen rechtstreeks 
benaderd. Zij weten ons aanbod te vinden via de website.  

AANBOD CURSUSSEN EN TRAININGEN
De aanmeldingen voor het volgen van cursussen en trainingen komen  
binnen via:
• Verwijzingen door huisartspraktijken aangesloten bij Provico. 
• Geïnteresseerden die zich rechtstreeks bij Preventie melden. 
• De interne promotie onder collega’s van Vincent van Gogh. 
• Onze ketenpartners, zoals scholen, politie, GGD, welzijnsinstellingen,  

Halt en gemeente. 
• Ons eigen netwerk. Hierbij gaat het om aanmeldingen rondom 

deskundigheidsbevordering voor professionals. De aanmeldingen vanuit 
professionals voor deskundigheidsbevordering verlopen vaak via ons eigen 
netwerk. Onze preventiewerkers bouwen aan hun relaties door deel te 
nemen aan veel overleggen bij partners in de keten.

UIT DE PRAKTIJK

“Jongeren die op de Spoedeisende Hulp 
van het ziekenhuis terecht komen vanwege 
alcoholvergiftiging worden naar ons 
doorverwezen. Voor ouders bieden wij 
opvoedondersteuning. Voor jongeren biedt 
het gesprek meer inzicht in de effecten 
en risico’s van alcohol gebruik, maar ook 
verantwoordelijker alcoholgebruik en het 
voorkomen van toekomstige incidenten door 
alcohol.”  

UIT DE PRAKTIJK

“Jan had problemen met stress en meldde 
zich bij de huisarts. Na een aantal gesprekken 
met onder andere de praktijkondersteuner 
GGZ, werd hij doorverwezen naar onze 
training ‘Mentaal in balans’. Jan volgde de 5 
bijeenkomsten en aan het eind van de training 
had hij geleerd om beter om te gaan met zijn 
klachten. Zijn eigen draagkracht was vergroot 
en zijn veerkracht versterkt, waardoor hij zich 
meer in balans voelde.”

In minimaal 80% van de gevallen is het eerste contact 
binnen 3 werkdagen.

Doordat deze KPI is geformuleerd tijdens de overgangsfase zijn hier nog 
niet voldoende cijfers voor geregistreerd

KPI 2
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PREVENTIE TEVREDENHEID*

TEVREDENHEID DEELNEMERS
Na een individueel contact of na een cursus, voorlichting of training vragen wij deelnemers naar hun 
tevredenheid middels een digitale enquête. De resultaten van dit onderzoek vindt u in het diagram hieronder. 

Daarnaast ontvangen we regelmatig ervaringen via mondelinge terugkoppeling, bijvoorbeeld tijdens 
ouderavonden. Een ouder vertelt: “Ik vond de presentatie over het puberbrein echt een eyeopener.  
Ik wist helemaal niet dat de hersenontwikkeling op die manier verloopt. Ik kan nu het gedrag van mijn  
zoon veel beter begrijpen, en er dus ook beter op inspelen.”

*Tevredenheid intermediairs - Op deze KPI wordt 1x per jaar gerapporteerd en zal in de volgende rapportage worden opgenomen.

Percentage deelnemers dat hoger  
dan een 8 gaf

84%
0 100%

80%

Minimaal 80% van de 
deelnemers geeft een 
rapportcijfer van 8 of 
meer. 
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PREVENTIE BEKENDHEID & TOEGANKELIJKHEID 

Op de volgende websites zijn wij te vinden, vaak met een link naar onze 
eigen webpagina:
• huisartsenorganisatie Provico;
• alle gemeenten die vallen binnen ons werkgebied: 

Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, 
Venray en Weert;

• welzijnsorganisaties: CJG, Menswel, Wel.kom, Incluzio, Synthese, 
Vorkmeer, Punt Welzijn.

INVESTEREN IN BEKENDHEID
Binnen de website van Vincent van Gogh hebben wij een pagina waarin 
uitleg gegeven wordt over het aanbod van team Preventie. Tevens kan 
men hier vinden hoe er contact kan worden opgenomen. Om deze 
website meer onder de aandacht te brengen, zullen we het komende 
jaar investeren in de bekendheid bij het algemeen publiek en bij 
intermediairs. 

Dit willen we bereiken door het toevoegen van een link/vermelding van 
onze activiteiten op websites van huisartsen, gemeenten en relevante
partners. Om deze informatie te ondersteunen, starten we begin 2021 
met de opname van korte filmpjes waarin we onder andere ons aanbod 
visueel toelichten. 

We zijn op minimaal 5-10 websites te vinden, 
inclusief link naar onze webpagina

KPI 4
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BEMOEIZORG 
TIJD TOT EERSTE 
CONTACT

Beesel Bergen Eindhoven Helmond Horst a/d 
Maas

Peel en Maas Venlo Venray
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%   TIJDIG CONTACT OPGENOMEN

Minimaal 80% van de uitstroom 
is toe- of teruggeleid naar zorg/
ondersteuning. 

Bij minimaal 80% van de meldingen 
wordt binnen 3 dagen contact 
opgenomen met de melder.

KPI 1
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KPI 2
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BEMOEIZORG BEKENDHEID 
& TOEGANKELIJKHEID

Om zoveel mogelijk cliënten en naasten/algemeen publiek optimaal te kunnen helpen, is het belangrijk 
dat er voldoende bekendheid bestaat rondom het aanbod van Bemoeizorg in de verschillende lokale 
netwerken. Daarnaast is het van groot belang dat de samenwerking met intermediairs wordt opgezocht 
en dat zij ons weten te vinden. Hier wordt op verschillende manieren actief aandacht aan besteed:
• Binnen de teams wordt een PR-taak vervuld: zo hebben we bijvoorbeeld regelmatig contact met een 

journalist van het dagblad De Limburger, die voor ons artikelen schrijft en plaatst. 
• Naast dagblad De Limburger, zorgen we er ook voor dat we voorkomen in communicatiemiddelen van 

lokale partijen. Een voorbeeld hiervan is een uitgewerkt interview met een medewerker van ons team 
in ‘Thuis bij Antares’ het magazine van woningbouwvereniging Antares. Zo bereiken we bewoners en 
zorgen we ervoor dat ze weten waarvoor en hoe ze bij ons terecht kunnen. 

ONLINE INFORMATIEVOORZIENING
Naast bovenstaande initiatieven, is een passende online informatievoorziening van belang.  
Zowel onze website als die van intermediairs kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om informatie op te 
delen. Vervolgens is het goed om focus te leggen op de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google.  
In 2021 zal hier meer aandacht aan worden besteed. 

KPI 4
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Minimaal 80% van de deelnemers geeft 
een rapportcijfer van 7,5 of meer. 

BEMOEIZORG TEVREDENHEID 
CLIËNTEN/INTERMEDIAIRS

Doordat deze KPI is geformuleerd tijdens de overgangsfase zijn hier nog niet voldoende 
cijfers voor geregistreerd. Deze cijfers zullen volgen in een volgende rapportage. 

KPI 3
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PREVENTIE HIGHLIGHTS

Een succesverhaal van een docent

“Met collega-docenten een training gevolgd vanuit preventie 
om met de klas aan de slag te gaan met het thema alcohol. 
Erg goed en leerzaam om hier samen over te sparren en 
om naar je rol als docent te kijken. Ook hoe ouders in 
dit lesprogramma betrokken worden is een waardevolle 
toevoeging, zodat ze thuis verder het gesprek kunnen voeren 
en afspraken kunnen maken.”

KOPP-KOV in de praktijk

Een moeder met ernstige psychiatrische problemen hield 
hulpverlening voor de kinderen steeds buiten de deur, uit angst 
haar kinderen kwijt te raken. De KOPP-gesprekken, eerst samen 
met hulpverlener en later met een met haar toestemming 
ingeschakelde gezinscoach, waren voor haar een stimulans om 
toch hulpverlening en meer ondersteuning voor de kinderen 
te realiseren. Ze voelt zich nu al een tijd goed bij de geboden 
ondersteuning door de gezinscoach, haar angst voor het 
kwijtraken van haar kinderen blijft nog wel aanwezig. 

“Top: veel persoonlijke aandacht. Tip: blijf 
ook online sessies doen, heel fijn ervaren.”

“Ik heb vaker geprobeerd te stoppen met 
blowen maar het is nu eindelijk gelukt.”

“Ik zou niet weten wat ik zou moeten 
aangeven wat minder goed was. Een 
uitmuntende cursus en cursusleidster.”

Angst en depressie 

“Wat ik erg fijn vond is dat er de mogelijkheid was om de 
cursus via Skype te doen (i.v.m. corona). In een groep deze 
cursus volgen leek me vooraf namelijk niks. Achteraf gezien, 
denk ik dat ik het wel fijn had gevonden om ervaringen van 
anderen te horen en dingen met elkaar te delen.”
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BEMOEIZORG HIGHLIGHTS
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Via de politie en woning-
bouwvereniging kregen we 
de melding binnen over Mo, 
een 83-jarige man die voor 
veel geluidsoverlast zorgde 
in een appartementencom-
plex. Daarnaast heeft hij 
een aantal keren gevaarlijk, 
dreigend, rondgelopen met 
een bijl.

 
Samen met de woningbouw-
vereniging hebben we deze 
man bezocht. Het bleek dat 
hij mensen hoorde praten 
over hemzelf en over zijn 
ouders. Dit maakte hem 
boos. Hierop hebben we 
hem regelmatig bezocht en 
geprobeerd om uit te leggen 
dat dit stemmen zijn die in 
zijn hoofd zitten. Mo accep-
teerde dit niet en weigerde
medicatie.

Na vele bezoeken zijn we erin 
geslaagd om zijn vertrouwen 
te winnen en stond hij open 
voor een gesprek met de 
ouderenpsychiater. Hij bleef 
medicatie weigeren. 
Uiteindelijk heeft de psychi-
ater er (met zorgmachtiging) 
voor kunnen zorgen dat hij 
toch behandeld werd voor 
zijn klachten.

Het verhaal van Mo

Bij gemeente Beesel kwam 
de melding binnen van een 
77-jarige verwarde man die 
zich vastklampte aan andere 
mensen en veel geld op zak 
had. We hebben hem hierop 
een aantal keren bezocht 
en hebben zijn vertrouwen 
weten te winnen. Het bleek 
dat hij niet op het adres 
ingeschreven stond, geen 
huisarts had en geen contact 
had met familie. 

In samenwerking met de 
gemeente hebben we ervoor 
gezorgd dat hij ingeschreven 
werd op het adres waar hij 
verbleef. Daarnaast hebben 
we de samenwerking 
opgezocht met een huisarts 
die meneer beoordeelde op 
zijn somatische en cogni-
tieve klachten, ondanks dat 

hij hier niet geregistreerd 
was. In verband met de 
hoeveelheid geld op zak 
en cognitieve beperkingen 
hebben we contact gezocht 
met Vitae Bewindvoeringen. 
Dit heeft ertoe geleid dat er 
beschermingsbewind werd 
toegekend. 

Uiteindelijk werd hij in het 
kader van de Wet zorg en 
dwang opgenomen binnen 
Vincent van Gogh. Tijdens 
opname bleek dat deze me-
neer niet meer zou terugke-
ren naar zijn woning. Hierop 
hebben wij in samenwerking 
met Vitae de huurwoning 
laten ontruimen. Uiteindelijk 
hebben we toch familiele-
den gevonden, die hem nu 
regelmatig bezoeken. 

Van goede samenwerking 
tot mooi resultaat

Via de woningbouwvereni-
ging kwam de melding bin-
nen over een 38-jarige man: 
hij werd nauwelijks buiten 
gezien en er werd overlast 
gemeld van vuilniszakken op 
de galerij. 

We hebben hem hierop een 
paar keer bezocht en troffen 
een woonruimte aan bezaaid 
met blikken, etensresten 
en ontlasting. In eerste 
instantie werd verdere hulp 

niet toegelaten, maar na een 
paar contactmomenten was 
meneer toch bereid om het 
huis op te laten ruimen. Ook 
hebben we begeleiding en 
behandeling vanuit versla-
vingszorg kunnen starten. 
Nu, een half jaar later, is 
meneer nog steeds in behan-
deling en begeleiding en is 
het contact met werkgever 
en familie hersteld. Per 01-
02-2021 krijgt hij een andere 
woning.

Een mooi succesverhaal  
uit Gemeente Peel en Maas



Rapportage 2020  Pagina 12

PREVENTIE REFLECTIE 
& AANDACHTSPUNTEN 

REFLECTIE
Afwijkingen ten opzichte van de vorige rapportages, 
houden verband met de maatregelen rondom het 
indammen van het coronavirus. Waar wij normaal 
gesproken veel fysieke bijeenkomsten, voorlichtings-
avonden, gesprekken, etc. organiseren, werden deze 
uitgesteld of waar mogelijk digitaal vorm gegeven. 

We zien een toename van aanmeldingen rondom 
gamen en blowen. Door bijvoorbeeld het wegvallen 
van school, bijbaantjes en het chillen met vrienden, 
zoeken jongeren op een andere manier een uitlaat-
klep. Daarnaast kwamen er minder aanmeldingen 
vanuit scholen binnen bij Verslavingspreventie. 
Mogelijke reden hiervoor is de coronacrisis, waarbij 
de prioriteiten van scholen op andere vlakken liggen 
en jongeren minder op school zijn. 

Digitaal hebben wij een stevige ontwikkeling 
doorgemaakt. Voor bijvoorbeeld de voorlichting 
voor ouders, is een film gemaakt waarbij we onze 
presentatie geven op een andere manier. De reacties 
daarop was vanuit scholen én ouders zeer positief. 
Veel trainingen en cursussen zijn inmiddels in digitale 
vorm beschikbaar. 

Waar mogelijk zijn informatie- en adviesgesprekken 
online aangeboden en is er de cursus ‘Mentaal 
in Balans’ ontwikkeld, waaraan mensen met 
verschillende hulpvragen kunnen deelnemen. 

Positief effect van corona is de afname van 
alcoholintoxicaties. Doordat de meeste evenementen 
zijn afgelast, zijn er minder doorverwijzingen 
ontvangen vanuit ziekenhuizen. 

Onze rol is iets anders geworden afgelopen jaar. 
Hieronder worden een aantal zaken genoemd 
waaraan we actief hebben bijgedragen:
• Het psychosociaal opvangteam voor Cohesie en 

Vincent van Gogh voor medewerkers die negatieve 
effecten vanuit corona in hun werk ervaren.

• Ondanks de coronacrisis werden in vergelijking 
met voorgaande jaren, evenredig veel ouders 
met psychische en/of verslavingsproblemen 
doorverwezen en gesproken.

• Positieve gezondheid is geïntegreerd binnen 
de werkwijze van Preventie. We zagen dat een 
aantal gemeenten meer acties inzetten op 
bewustwording van ouders rondom de tolerantie 
van alcoholgebruik bij hun kinderen.

AANDACHTSPUNTEN 
• Door de coronacrisis is het merkbaar dat scholen 

minder focus hebben op thema’s rondom alcohol, 
roken, drugs, gamen, psychosociaal welbevinden 
en gezonde leefstijl. Na de coronacrisis willen we 
graag samen met scholen ook de aandacht weer 
richten op bovenstaande thema’s. 

• Het is belangrijk om mensen te motiveren voor 
online aanbod. Bij volwassenen zien we hier soms 
nog wat terughoudendheid in. 

• Binnen de gemeente Venlo willen we ons focussen 
op een goede overdracht van werkzaamheden naar 
een partner.
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BEMOEIZORG REFLECTIE 
& AANDACHTSPUNTEN 

REFLECTIE
Het afgelopen jaar was ook voor ons een bijzonder 
jaar. Wegens de coronamaatregelen daalde het 
aantal meldingen en moesten we op een andere 
manier gaan werken. In eerste instantie een grote 
uitdaging voor het team, maar we zien dat we hierin 
steeds beter slagen.  

Het lagere aantal meldingen kan verder worden 
verklaard doordat veel instanties gesloten 
waren (bijvoorbeeld gemeenten) of gedeeltelijk 
actief (bijvoorbeeld woningbouwverenigingen). 
Sommige organisaties hadden andere prioriteiten 
(bijvoorbeeld politie). Ook het zorgnetwerkoverleg 
in Venlo is even stopgezet waardoor de meldingen 
daalden, later hebben we het overleg weer digitaal 
opgepakt. 

Het maken en onderhouden van contact vergde 
de nodige extra inspanningen. Denk bijvoorbeeld 
aan het winnen van vertrouwen bij een mogelijk 
coronapositieve cliënt, met een mondneusmasker 
en spatbril op. Daarnaast zagen we dat digitaal 
werken de nieuwe manier van werken werd, zowel 
voor het onderhouden van interne contacten als met 
netwerkpartners. 

Hieronder worden een aantal zaken genoemd 
waaraan we actief hebben bijgedragen: 
• Het escalatieteam in Venray: een pilot waarbij 

samen met netwerkpartners zware problematiek 
wordt besproken. Hierbij bekijken we wat er wat er 
nodig is om het probleem op te lossen waarna dit 
advies wordt uitgevoerd. 

• De opzet van een nieuw kwaliteitskader vanuit 
Wonen Limburg. Hierbij hebben we een start 
gemaakt met het optimaliseren van het zorgproces 
van complexe multiproblematiek. 

• De omschakeling naar de nieuwe Wet verplichte 
GGZ. We hebben een belangrijke adviesrol 
en coördinerende rol gehad bij het omzetten 
van de wet naar de uitvoering in de praktijk. 
Hiervoor hebben we zowel landelijke als lokale 
bijeenkomsten bezocht. Ook hebben we ons 
samen met andere lokale partijen ingezet bij 
de inrichting van het nieuwe meldpunt bij de 
gemeente. 

• De organisatie van de terugkomst van het 
regionaal overleg Bemoeizorg, een bijeenkomst 
van alle bemoeizorgteams in Limburg om 
ervaringen en informatie delen. 

• Uiteraard nemen we structureel deel aan alle 
zorgnetwerkoverleggen en meldtafeloverleggen. 

KPI’s 
Preventie

KPI’s 
Bemoeizorg

Highlights Algemene 
 cijfers

Reflectie & 
aandachtspunten

AANDACHTSPUNTEN 
Voor de komende tijd hebben we een aantal punten 
uitgelicht die extra focus behoeven: 
• Een bekend probleem is het gebrek aan 

woonruimte en verminderde tot geen lokale 
uitstroom vanuit beschermd wonen. Dit maakt het 
lastiger om samen met de kwetsbare burgers een 
nieuwe start te kunnen maken.

• Het aantal daklozen en burgers zonder rechten 
blijft stijgen. Verwachting is dat dit aantal nog 
meer omhoog zal gaan doordat gevolgen van de 
coronacrisis steeds meer zichtbaar zullen worden: 
verwacht wordt een stijging van het aantal mensen 
met psychosociale klachten. We zien dat de 
opvang op dit moment een lange wachtlijst heeft, 
door oplopende toestroom en stagnatie i.v.m. het 
woningtekort zal de uitdaging om hiermee om te 
gaan groter worden. 
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BESCHIKBARE UREN/WERKELIJK GEBRUIKTE UREN 2020 (+2019)

PREVENTIE ALGEMENE CIJFERS
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ANGST EN DEPRESSIE  |  AANBOD PER GEMEENTE

X= aangeboden binnen de gemeente
*= inwoners kunnen deelnemen aan de cursus, cursus wordt echter niet binnen betreffende gemeente aangeboden

PREVENTIE ALGEMENE CIJFERS
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FAMILIELEDEN  |  AANBOD PER GEMEENTE

X= aangeboden binnen de gemeente
*= inwoners kunnen deelnemen aan de cursus, cursus wordt echter niet binnen betreffende gemeente aangeboden

PREVENTIE ALGEMENE CIJFERS
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VERSLAVINGSPREVENTIE  |  AANBOD PER GEMEENTE

X= aangeboden binnen de gemeente
*= inwoners kunnen deelnemen aan de cursus, cursus wordt echter niet binnen betreffende gemeente aangeboden

PREVENTIE ALGEMENE CIJFERS

KPI’s 
Preventie

KPI’s 
Bemoeizorg

Highlights Algemene 
 cijfers

Reflectie & 
aandachtspunten



Rapportage 2020  Pagina 18

OVERZICHT INSTROOM KWARTAAL 3

BEMOEIZORG ALGEMENE CIJFERS
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OVERZICHT INSTROOM KWARTAAL 4

Totale instroom 2018

538
Totale instroom 2019

563
Totale instroom 2020

502

BEMOEIZORG ALGEMENE CIJFERS

KPI’s 
Preventie

KPI’s 
Bemoeizorg

Highlights Algemene 
 cijfers

Reflectie & 
aandachtspunten
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