
 

              

 
PLENAIR 
 
Werken in een bemoeizorgteam: Critical Time Intervention (CTI), presentiebenadering en samenwerking 
met het Zorg- en Veiligheidshuis 
Daniëlle van Sambeek, teamleider Bemoeizorg Midden-Brabant, GGD Hart voor Brabant 
  
Toelichting: 
Het bemoeizorgteam in Midden-Brabant bestaat uit negen personen die werkzaam 
zijn bij Novadic-Kentron, GGZ Breburg, GGD Hart voor Brabant, Amarant en Traverse. 
Bemoeizorg richt zich op zorgwekkende zorgmijders; mensen die vanuit een 
beperking (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke handicap) hulp nodig hebben 
maar dit niet kunnen of willen vinden. Dit kan leiden tot overlast maar ook tot 
problematiek achter de voordeur. Het team bestaat sinds 2006 en de medewerkers 
van bemoeizorg zoeken de cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving. Zij gaan 
hierin outreachend te werk. De cliënt vraagt in eerste instantie niet zelf om 
ondersteuning, maar op grond van een melding zoeken de medewerkers contact 
met de zorgwekkende zorgmijder. Bij het zoeken van contact en het toeleiden naar 
goede zorgverlening maken de medewerkers gebruik van de methode Critical Time Intervention (CTI). Dit is 
een methodiek van casemanagement gericht op het op gestructureerde wijze in verbinding brengen van 
personen met complexe, meervoudige maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek met passende 
ondersteuning. CTI biedt ondersteuning aan personen in het aangaan en onderhouden van contacten met 
het zorgsysteem. In het rijke systeem van onze zorg is het voor de doelgroep soms lastig om de weg te 
vinden. CTI helpt om de formele relaties met professionele zorg tot stand te brengen. Daarnaast werkt CTI 
ook aan het versterken van het informele steunsysteem, zoals de contacten met familie of belangrijke 
anderen. Het team heeft haar werkplek in het pand van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, wat 
veel mogelijkheden biedt om intensief samen te werken met alle partners in de regio. Onze 
netwerkpartners zijn hierdoor binnen handbereik.  
 
CV:  
Daniëlle van Sambeek is pedagoog en is haar werkzaamheden gestart bij het Riagg Westelijk Utrecht. 
Vervolgens maakte ze een overstap naar beleids- en onderzoekswerk bij het Trimbos-instituut. Vanaf 2002 is 
Danielle werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant, de laatste jaren als projectleider voor diverse projecten. 
Sinds de start van de bemoeizorg in Tilburg is Daniëlle als projectleider betrokken bij het opzetten en 
uitvoeren van dit samenwerkingsverband. Inmiddels is de projectfase afgesloten en is er nu sprake van een 
structureel netwerk bemoeizorg voor alle gemeenten in de regio Midden-Brabant.  
 
  



 

              

 
Contactgegevens: 
Organisatie:     Bemoeizorg Midden-Brabant     
Contactpersoon:  Daniëlle van Sambeek  
Adres:    Postbus 3024  
Postcode en plaats: 5003 DA Tilburg   
E-mailadres:  d.van.sambeek@ggdhvb.nl 
Telefoonnummer: 06 – 51 54 02 76  


