
 

 

 

 

 

 

 

OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. In Flevoland is er een regionale 

samenwerking opgezet om de meest kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De inzet van deze 

maatschappelijke partners vormt het vangnet voor mensen die niet bij de reguliere zorg aankomen 

-of zijn uitgevallen- en wel zorg nodig hebben.  

Doelgroep  
De OGGz gaat over mensen met complexe meervoudige problematiek die niet zelf om hulp vragen, 

maar wél ondersteuning en zorg nodig hebben. Het zijn zorgwekkende zorgmijders (soms ook 

zorgwekkende zorgvragers) die zelf geen hulpvraag hebben en niet bij de reguliere hulpverlening 

aankomen. Ze zijn niet in staat om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien, verwaarlozen 

zichzelf of leven in vervuilde situaties. Soms zijn ze verward of veroorzaken ze overlast.  

Aanmelding 

Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij het meldpunt OGGz. Dit kan telefonisch of via de 

mail bijvoorbeeld als er sprake is van:  

• sterk zorg mijdend gedrag en/of complexe problematiek; 

• dreigende dak/thuisloosheid (overlast) en complexe problematiek; 

• vermoeden van zware psychiatrie in combinatie met verslaving en zorg mijdend gedrag; 

• zelfverwaarlozing en vervuilde huishoudens; 

• verwardheid. 

Doel 
Doel van de specialistische regionale bemoeizorg is het toeleiden naar de lokale hulpverlening en 

inzet op herstel.  

 
Kenmerken van OGGz-zorg 

• Achter de voordeur en op straat; 

• Proactief en outreachend;  

• Zonder financiële kosten voor de persoon die het betreft. 
 
Aanbod/ werkwijze  

Het aanbod van Vangnet en Advies (GGD) bestaat uit het geven van advies en het coördineren van 

zorg. Na aanmelding volgt prioritering qua urgentie en contact met de  

cliënt (als het nodig is, kan dat dezelfde dag nog). Afhankelijk van de aard van de problematiek kan 

de GGD specialistische bemoeizorg inzetten. Deze gespecialiseerde bemoeizorg leveren 

medewerkers van Vangnet en Advies,  Amethist, Kwintes, Leger des Heils, Vitree/Triade, GGZ 

Centraal en Forfact van de Oostvaarderskliniek. De samenwerking is  vastgelegd in het Convenant 

Regionale OGGz Flevoland.  
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Als er vanuit de bemoeizorg een overdracht naar reguliere lokale zorg plaatsvindt, is het belangrijk 

dat er sprake is van continuïteit van zorg: dus geen wachttijd, maar een warme overdracht naar het 

wijkteam of een gezinsbegeleider.  

Juist bij deze zorg mijdende personen is dit van groot belang.  

 

Contactgegevens 

Meldpunt OGGz: 088 – 00 29 915 

Bereikbaar tijdens kantooruren 

E-mail 24/7: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl 

 

Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag:  

0800-1205  24/7 bereikbaar 

Meldingen die hier binnen komen, worden 

doorgezet naar het Meldpunt OGGz. 
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