
Consultatie, 
advies en/of 

verwijzing

Melding 
Bemoeizorg

• Huisbezoek en contact 
leggen met cliënt

• Problematiek en 
hulpverlening in beeld 
brengen

• Verslavingszorg
• GGZ 
• Sociaal Wijkteam
• Huisarts
• Bewindvoerder

• Binnen 2 weken afronden
• Afwegingen:

 » Ernstig nadeel?
 » Psychiatrische problematiek?
 » Is vrijwillige zorg mogelijk?
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nodig?

Bemoeizorg 
traject

Toeleiding 
naar zorg

Verkennend 
Onderzoek

Indienen 
verzoekschrift 

Zorgmachtiging 
bij Officier van 

Justitie

Ma t/m wo  9 – 17u
Do t/m zo  9 – 22u

2 Wil je een  
melding maken?
Iedereen kan melden, bijvoorbeeld  
familie, naasten, buren, huisarts, politie,  
woningbouwvereniging of het sociaal wijkteam.

Maak je je zorgen 
om iemand?

1

Het gaat om mensen die tussen wal  
en schip van de hulpverlening (dreigen) 
te vallen. Of wanneer iemand zelf niet 
op de juiste manier hulp kan vinden 
of vragen.

meldingsformulier: 
www.ggdkennemerland.nl

Bel met het Meldpunt Zorg en Overlast  
of maak digitaal melding.*

Professionals regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer: 
• 023 5159998
• www.ggdkennemerland.nl 
• ggdvangnet@ggdkennemerland.nl
 
Professionals regio Midden Kennemerland:
• 088 3580290
• vangnet@parnassia.nl

Alle inwoners uit beide regio’s 
kunnen bellen met het Meldpunt Zorg en Overlast: 023 5159998 
of melding doen via www.ggdkennemerland.nl

*Acuut hulp nodig?
Schakel de hulpdiensten in via 112.

Hoe maak je  
een melding?

Bel of maak digitaal melding:
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MELDPUNT ZORG EN OVERLAST
MELDING BEOORDELING VERVOLG

Informatie voor professionals

Iemand die:
• verward gedrag vertoont 
• zorg vermijdt
• dakloos is en eventueel buiten slaapt
• zijn woning vervuilt
• zichzelf verwaarloost
• of een combinatie van bovenstaande?

Wat gebeurt er  
met je melding?

4
De GGD beoordeelt welke vervolgstap 
passend is.

Wat gebeurt er  
na je melding?

5
De GGD biedt advies,  
doet een melding bemoeizorg of 
een melding verplichte Zorg.

KCC

Meldpunt 
Zorg en Overlast

023-5159998

Melding 
Verplichte 

Zorg 
(Wvggz)


