Daarom werkt zorgbemiddeling
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tijdelijk inzetbaar
laagdrempelig
vraaggericht en praktisch
zoveel mogelijk thuis bij de cliënt
uitgebreid netwerk en kennis van sociale kaart
geen kosten voor de cliënt

Doorverwijzen

Kent u iemand die in aanmerking komt voor
Zorgbemiddeling? Neem dan contact op met:
Zorgbemiddeling regio Westervoort / Duiven
De Rosmolen 13
6932 NA Westervoort
Telefoon: 026 311 35 86
(maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: ZBMWestervoortDuiven@ribwavv.nl

RIBW ARNHEM & VELUWE VALLEI BEGELEIDT MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE
ACHTERGROND OF ERNSTIGE PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN BIJ WONEN, WERKEN
EN LEVEN. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.RIBWAVV.NL
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Zorgbemiddeling

Bemoeizorg bij multiproblematiek

Sommige mensen vallen tussen wal en schip. Ze weten de weg naar
hulp niet te vinden, zijn vastgelopen in het hulpcircuit of zijn zorgwekkende zorgmijders. Maar ze hebben wel dringend hulp nodig.
Denk aan problemen als vervuiling, schulden, eenzaamheid, een
dreigende uithuiszetting, verslaving of geweld.
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Doorverwijzen

Kent u iemand die in aanmerking komt voor
Zorgbemiddeling? Neem dan contact op met:
Zorgbemiddeling Wageningen, Renkum, Rhenen
Rooseveltweg 408G
6707 GX Wageningen
Telefoon: 0317 42 38 66
(maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: ZBMWageningen@ribwavv.nl

RIBW ARNHEM & VELUWE VALLEI BEGELEIDT MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE
ACHTERGROND OF ERNSTIGE PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN BIJ WONEN, WERKEN
EN LEVEN. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.RIBWAVV.NL
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Zorgbemiddeling

Bemoeizorg bij multiproblematiek

Sommige mensen vallen tussen wal en schip. Ze weten de weg naar
hulp niet te vinden, zijn vastgelopen in het hulpcircuit of zijn zorgwekkende zorgmijders. Maar ze hebben wel dringend hulp nodig.
Denk aan problemen als vervuiling, schulden, eenzaamheid, een
dreigende uithuiszetting, verslaving of geweld.

Als mensen er zelf niet
meer uitkomen
RIBW AVV biedt advies, bemiddeling en
Wat is het? Tijdelijke begeleiding,

advies en bemiddeling. Zorgbemiddeling helpt bij het leggen of herstellen
van contacten met instellingen op
het gebied van zorg, wonen, welzijn,
activering en financiën.

Hoe? De zorgbemiddelaar van RIBW
AVV zoekt contact en biedt snel praktische hulp waar de cliënt direct wat
aan heeft. Zo groeit het vertrouwen
en wordt verdere hulp geaccepteerd.

Maatschappelijke waarde
van zorgbemiddeling

Per jaar levert zorgbemiddeling
een middelgrote gemeente zoals
Ede € 426.250 op.

praktische hulp
Voor wie? Voor volwassenen

met psychosociale of psychiatrische
problemen of met een verslaving.
Ook aan eventuele andere gezins
leden kan hulp geboden worden.

Hoe lang? Zodra iemand zelf weer

verder kan of er een relatie met hulpverleners tot stand is gebracht, stopt
de zorgbemiddeling.

Wat levert het op? Mensen

krijgen de regie terug over hun leven.
Ze worden zelfredzaam. Verloedering,
verwaarlozing en criminaliteit worden
voorkomen.

Waarde
€ 426.250
Besparingen op een rij
• 	Opnames in kliniek en afbreken
van behandeling | € 154.000
• Kosten uithuiszetting | € 35.000
• Huurderving | € 15.000
• 	Kosten maatschappelijke opvang |
€ 225.000
• Inzet van politie bij overlast |
€ 9.750
• 	Verlies aan levenskwaliteit door
schulden | € 114.000
Totaal besparingen
Totale kosten

€ 552.750
€ 126.500 -

Maatschappelijke
meerwaarde

€ 426.250

Bron: ‘Maatschappelijke kosten en baten zorgbemiddeling
in Ede’, Timeslab, 2013

