
Feiten over Bescherming en Opvang 

00  

Voorziening  Inzet per jaar 

1. Bemoeizorg met vermoeden van  verslavingsproblematiek  780 uur,  circa 159 cliënten 

2. Inbreng verslavingsexpertise in netwerken  240 uur 

3. Methadonverstrekking 1248 uur, circa 75 cliënten 

4. Begeleiding naasten t.b.v. omgang verslavingsproblematiek  275 uur, 30 trajecten 

5. Financiële ondersteuning bij aanhoudende verslavingsproblematiek  1080 uur, circa 45 cliënten 

6. Preventieve activiteiten, zoals: 

 - Ouderavonden 

 - Deskundigheidsbevordering onderwijs, zorg, sport, horeca en welzijn 

 - KOPP/KVO cursussen 

 - Individuele voorlichting 

 - Voorlichting evenementen 

 - Beleidsadvisering GGD 

 - Onderzoek en monitoring 

1.857 uur 

65 uur 

113 uur 

618 uur (3 leeftijdsgroepen) 

738 uur 

3 evenementen 

50 uur 

293 uur 

Gemiddeld zitten 

cliënten 3-9 

maanden in de 

opvang, voordat 

zij uitstromen 

naar zelfstandig, 

begeleid of 

beschermd 

wonen. 

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek spannen zich samen in voor de meest kwetsbare inwoners, die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, 

kindermishandeling, woonoverlast, schulden, verslaving en/of psychische problemen. 

312 daklozen per jaar 
- 205 passantenopvang 

- 107 crisisopvang, waarvan 14 kinderen <18 jaar 

78% van de opvangcliënten is in staat en 

gemotiveerd om zich individueel te laten 

begeleiden in hun maatschappelijke herstel. 

De maatschappelijke opvang 

heeft 365 dagen per jaar 

inloopmogelijkheid met 

dienstencentrum. 

Circa 45 deelnemers per dag. 

(Preventieve) verslavingszorg 

Beschermd wonen 
 _____________________________  

Een beschermde woonplek, met 

bepaalde mate van toezicht, 

verzorging en ondersteuning, voor 

mensen die niet zelfstandig kunnen 

wonen. 

• Plekken beschermd wonen voor 

jeugdigen en volwassenen: 269  

• 10 aanbieders van beschermd 

wonen 

(O)GGZ bemoeizorg en inbreng expertise in netwerken 
 _________________________________________________________________  

• 1.065 uur casuïstiekoverleg met partners en uitvoeringsdiensten  

• 1.650 uur advisering over en toeleiding van zorgmijders en –missers 

• Circa 331 cliënten per jaar, leeftijd 31 tot 87 jaar 

Maatschappelijke opvang 
________________________________  

Overnachtingsmogelijkheid voor mensen met 

een hulpvraag die zichzelf op geen andere 

manier in hun onderdak kunnen voorzien. 

Totaal maximaal 53 bedden in de 

maatschappelijke opvang: 

• 16 bedden crisisopvang 

• 30-37 bedden passantenopvang 

- 4 kamers voor 1-2 vrouwen 

- 12 kamers voor 1-2 mannen  

- 7 noodbedden bij vrieskou 

Activiteiten 

Pak Aan 

Aantal 

dagdelen 

per jaar 

Administratie 112 

Klusteam 198 

Tuinveeg 1.758 

Weesfiets 1.781 

ICT 165 

Verhuizen 514 

Diversen 270 

Eindtotaal  4.798 
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< 18 jaar 4 10 14 

18 t/m 23 jaar 26 9 35 

24 t/m 44 jaar 111 38 149 

45 t/m 64 jaar 74 29 103 

65 jaar en ouder  6 5 11 

Eindtotaal  215 97 312 

OGGZ Dagbesteding 

Pak Aan 
 _______________________  

• Laagdrempelige activiteiten 

om weer actief bezig te zijn 

in en voor de samenleving 

• Gemiddeld 161 deelnemers 

Pak Aan per jaar 
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