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ZoZoZoZo vroegvroegvroegvroeg mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk
ZoZoZoZo dichtdichtdichtdicht mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk bijbijbijbij huishuishuishuis
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Maatschappelijk rendement 2007Maatschappelijk rendement 2007Maatschappelijk rendement 2007Maatschappelijk rendement 2007

X X X X € 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000 BlijfBlijfBlijfBlijf ASJAASJAASJAASJA NazorgNazorgNazorgNazorg

KostenKostenKostenKosten 1.1491.1491.1491.149 584584584584 259259259259

OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst

- Immateriële batenImmateriële batenImmateriële batenImmateriële baten Gevoel van veiligheid, grotere zelfstandigheid Gevoel van veiligheid, grotere zelfstandigheid Gevoel van veiligheid, grotere zelfstandigheid Gevoel van veiligheid, grotere zelfstandigheid 
van vrouwen en meiden, weerbaarheid, grotere van vrouwen en meiden, weerbaarheid, grotere van vrouwen en meiden, weerbaarheid, grotere van vrouwen en meiden, weerbaarheid, grotere 

kennis van diverse doelgroepen en hun kennis van diverse doelgroepen en hun kennis van diverse doelgroepen en hun kennis van diverse doelgroepen en hun 
problematiekproblematiekproblematiekproblematiek

- Materiële batenMateriële batenMateriële batenMateriële baten

Besparing op uitkeringenBesparing op uitkeringenBesparing op uitkeringenBesparing op uitkeringen 250250250250 120120120120 100100100100

Besparing woningcorporaties          300Besparing woningcorporaties          300Besparing woningcorporaties          300Besparing woningcorporaties          300 150150150150 150150150150

Besparing justitie en politieBesparing justitie en politieBesparing justitie en politieBesparing justitie en politie 350350350350 200200200200 100100100100

Snellere toegang tot gegevensSnellere toegang tot gegevensSnellere toegang tot gegevensSnellere toegang tot gegevens 50505050 25252525 25252525

Effectmetingen zorgEffectmetingen zorgEffectmetingen zorgEffectmetingen zorg 100100100100 50505050 25252525

Efficiëntie zorgEfficiëntie zorgEfficiëntie zorgEfficiëntie zorg 100100100100 50505050 50505050



In Friesland is 8% van de volwassenen ooit slachtoffer In Friesland is 8% van de volwassenen ooit slachtoffer In Friesland is 8% van de volwassenen ooit slachtoffer In Friesland is 8% van de volwassenen ooit slachtoffer 
geworden van huiselijk geweldgeworden van huiselijk geweldgeworden van huiselijk geweldgeworden van huiselijk geweld

GezondGezondGezondGezond---- ChroniChroniChroniChroni---- PsychiPsychiPsychiPsychi---- DepresDepresDepresDepres---- AngstigAngstigAngstigAngstig OpvoeOpvoeOpvoeOpvoe---- EczeemEczeemEczeemEczeem

heidheidheidheid schescheschesche schescheschesche gegegege---- sief /sief /sief /sief / bezorgdbezorgdbezorgdbezorgd dingsdingsdingsdings----

matig ofmatig ofmatig ofmatig of aandoeaandoeaandoeaandoe---- zondzondzondzond---- sombersombersombersomber probleprobleprobleproble----

slechtslechtslechtslecht ningenningenningenningen heidheidheidheid menmenmenmen

Wel HGWel HGWel HGWel HG 20%20%20%20% 44%44%44%44% 43%43%43%43% 47%47%47%47% 52%52%52%52% 65%65%65%65% 16%16%16%16%

Geen HGGeen HGGeen HGGeen HG 12%12%12%12% 35%35%35%35% 17%17%17%17% 32%32%32%32% 41%41%41%41% 42%42%42%42% 5%5%5%5%

Zorgconsumptie:Zorgconsumptie:Zorgconsumptie:Zorgconsumptie:

• Meer contacten met huisartsMeer contacten met huisartsMeer contacten met huisartsMeer contacten met huisarts

• Meer contacten met GGZ/RIAGGMeer contacten met GGZ/RIAGGMeer contacten met GGZ/RIAGGMeer contacten met GGZ/RIAGG\\\\

• Meer slaapMeer slaapMeer slaapMeer slaap---- en kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift.en kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift.en kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift.en kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift.

Gezondheidsenquête GGD Fryslan 2006Gezondheidsenquête GGD Fryslan 2006Gezondheidsenquête GGD Fryslan 2006Gezondheidsenquête GGD Fryslan 2006
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---- DiagnostiekDiagnostiekDiagnostiekDiagnostiek en en en en BehandelingBehandelingBehandelingBehandeling
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