
 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: DE WIJK GGD’ER  

 

Soms lukt het iemand door omstandigheden niet om zijn of haar leven op orde 

te houden. Er ontstaan problemen op verschillende gebieden. Mensen kunnen 

hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in staat zijn goed voor zichzelf en 

hun omgeving te zorgen. Ze roepen veel zorg op of veroorzaken overlast. 

 

De wijk GGD’er 

De wijk GGD’er is erop gericht om te zorgen dat een persoon met verward 

gedrag snel – waar mogelijk dezelfde dag – de benodigde zorg krijgt. Zo stopt 

escalatie en wordt voorkomen dat iemand in de cel belandt. De wijk GGD’er 

schat de problematiek in en maakt afspraken met ketenpartners voor een 

passende aanpak. Dit werk vereist een grensoverschrijdende en creatieve 

aanpak, en het commitment van de gemeente om door bestaande kokers, 

regels en barrières heen te breken. 

 

Het doel van de wijk GGD’er is om door snelle(re) signalering tijdig te voorzien 

in de zorgbehoefte. Om zo te voorkomen dat mensen verder wegzakken, in de 

problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat.  

 

 



 

 

 

De wijk GGD’ers zijn bekend met de sociale kaart in de gemeente. Ze kennen 

de weg naar en binnen de instellingen. En ze staan in nauw contact met de 

ketenpartners zoals het wijkteam, de politie, de veiligheidscoördinator, Reinier 

van Arkel Groep, Novadic-Kentron, woningbouwcorporaties, huisartsen, 

welzijnswerk, buurtpreventie etc. 

 

De werkwijze 

De wijk GGD’ers werken als een verbindingsofficier tussen de verschillende 

dienstverlenende organisaties, inwoners en het netwerk. Ze bieden gevraagd en 

ongevraagd hulp.  

Als ze een aanmelding krijgen, nemen ze 

contact op met de melder om een 

inventarisatie van het probleem te maken. 

Eventueel leggen ze contact met de 

zorginstellingen waar iemand in zorg is 

(geweest). Met de betrokkenen maken ze 

vervolgens een inschatting hoe ze het beste 

contact kunnen leggen met de persoon in 

kwestie. Bijvoorbeeld samen met een van de ketenpartners. Ze zoeken hem of 

haar op in de eigen woon- en leefomgeving. Hierdoor worden de problemen 

vaak meteen inzichtelijk. Afhankelijk van de bevindingen, het verhaal en de 

behoefte van de betreffende persoon, begeleiden de wijk GGD’ers hem of haar 

naar passende hulpverlening of brengen bestaande hulp in positie.  

 

 Iemand aanmelden? 

 

Dat kan via wijkggd@ggdhvb.nl. Vermeldt u daarbij uw 

bereikbaarheidsgegevens? Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.  

 

Toine Maurix, Esther Pullen en Sarah Voss, wijk GGD’ers 

 


