Vanuit ICM Hoekse waard, Integraal Case management, wat staat voor het intensief begeleiden van
multi-problem jongeren in de leeftijd tot 27 jaar op de verschillende leefgebieden, werken wij samen
met de Overbrugging.
Wij hebben de Overbrugging leren kennen dmv een plaatsing van een jongere van 19 jaar die ruim
een half jaar thuisloos was.
De betrokkenheid van Arie van Pelt was een prettige manier om de samenwerking aan te gaan. Door
de jaren heen is de samenwerking geïntensiveerd. Naast de plaatsingen consulteren wij elkaar om
een passend traject voor een jongere te realiseren. De communicatie is transparant en van
opbouwende aard.
De Overbrugging heeft een koers ingezet om de zorg aan de cliënten/ bewoners/ jongeren te
intensiveren en te professionaliseren door het netwerk uit te breiden. Daarnaast is er een zorgteam
ingezet.
Het prettige in de samenwerking is het denken i mogelijkheden en onmogelijkheden, hier in oog
gehouden wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn vanuit beide organisaties. De Overbrugging
heeft regelmatig ICM ingezet als de Overbrugging niet toereikend genoeg was voor een jongere en zo
de jongere niet los te laten. Daarnaast zet de overbrugging in op verschillende levensterreinen zoals
dagbesteding, opvang, werken aan zelfredzaamheid enz.
In de Hoekse waard zijn beperkte opvangplekken voor multi-problem jongeren, voor crisisopvang is
de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorzieningen in Spijkenisse. Naast de wachtlijsten is
het juist goed als jongeren niet uit een bekende omgeving gehaald worden, binnen een plaatsing
gewekt kan worden aan de zelfredzaamheid en het herstellen van hen netwerk en te werken aan hun
toekomst. Wij zouden er juist voor pleiten dat het begeleidingsaanbod uitgebreid zouden worden
met bv nazorg als een jongere is uitgestroomd, opvang plekken en de mogelijkheid dat jongeren een
woon carrière kunnen maken.
Vriendelijke groet,

Samenwerking Bavo Europoort GGZ team ZHE Zuid & stichting de Overbrugging
In het afgelopen jaar heeft GGZ team ZHE Zuid meerdere malen samengewerkt in casussen uit onze
caseload met stichting de Overbrugging. Omdat de Overbrugging de enige dak- en thuislozen opvang
is in Oud Beijerland is de samenwerking tussen onze organisaties van belang voor deze specifieke
doelgroep. Wanneer er sprake is van dakloosheid wordt contact gelegd met de Overbrugging om de
casus te bespreken en na te gaan of er mogelijkheden zijn voor onderdak. Wanneer patiënt en de
Overbrugging hierin mogelijkheden zien wordt een indicatiegesprek gepland waarbij een collega van
GGZ team ZHE Zuid gezamenlijk met de patiënt naar de Overbrugging gaat. Na dit gesprek wordt
definitief besloten of er onderdak kan worden geboden aan patiënt en welke voorwaarden hieraan
zijn verbonden, zoals huisregels, financiële afspraken, etc. De inhoudelijke focus van behandeling
blijft dan voortduren bij GGZ team ZHE Zuid waarbij er gedurende de behandeling regelmatig
mondeling of schriftelijk overleg plaats vindt over de voortgang. Een ander voordeel voor ons team is
dat vanuit de Overbrugging ook administratieve/financiële problemen kunnen worden opgepakt
waarbij dit onze maatschappelijk werker ontlast. Daarnaast geeft de overbrugging dagelijks
begeleiding en zijn zij ook in de avonduren beschikbaar voor patiënten als die op dat moment
contact nodig hebben terwijl GGZ team ZHE Zuid dan niet bereikbaar is. Onze samenwerking wordt
ervaren als positief, de Overbrugging is altijd bereikbaar voor overleg en biedt ook de mogelijkheid
om aan te sluiten bij ZAG (zorgafstemmingsgesprekken) op andere locaties zoals de kliniek.
Doelstelling is altijd om toe te werken naar een andere woonvorm, zoals begeleid wonen of
zelfstandig wonen.

