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Uitgangssituatie
• Vrouw ca. 35
• Belastte jeugd, op 16 uit huis gaan samenwonen.
• Na anderhalf jaar gaan zwerven. Sindsdien 2 x kort
ergens gewoond.
• Op jonge leeftijd speed en blowen, vanaf 17 heroine
(spuiten!) en alle mogelijke andere drugs
• Vanaf 2003 (gedwongen) pogingen om af te kicken
• Methadon
• Tot ca. 2004/2005 veelpleger, daarna niet meer
• Somatisch: Longontstekingen, astmatisch, hepatitis C,
algemene vatbaarheid

Stichting de Binnenvest
Maatschappelijke opvang

Voor Wie
Mensen met:
• Woonproblematiek (dak-en
thuisloos, marginaal
gehuisvest, overlastgevend,
huurschuld, etc…)
• Financiële problematiek
(schulden)
• Sociale problematiek
(geisoleerd, onaangepast
gedrag, …)
• Verslaving
• Psychiatrische problematiek
• Verstandelijk beperkt

• Sinds 2006 in beeld bij Binnenvest
(nachtopvang)

Dag- en nacht opvang
• Biedt een slaapplek met
ontbijt
• 4,00€ per nacht
• Overdag mogelijk verblijf
op dag opvang
• Elke dag melden
• Een maal geslapen en ‘s
avonds weer op tijd, hou
je de plek
• Mogelijke deelname aan
veegploeg

Het verloop

• Sinds 2008 pogingen haar op
intake te krijgen.
• Gelukt in 2011
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Outreachend werk
•
•
•
•

Zoekt de mensen op straat op en maken contact
Kijkt wat mensen willen en nodig hebben
Leiden toe naar intake of andere zorg
Ondersteunen bij de eerste praktische zaken (uitkering, verzekering etc)

Aanmelding
- Zelf via SPIL
of
- Via verwijzer

De mogelijkheden van de cliënt staan centraal, nooit zijn beperkingen.

Op het SPIL mag men
bellen en/of gebruik
maken van internet voor
zoeken naar werk of
woning.
Jongeren tot 25 halen hier
ook de post

Intake
-gesprek voor informatie
over alle
levensgebieden.
-analyse mbt
problematiek
-Hulpvraag
-Aanbod of
doorverwijzing
-Indicatieaanvraag

tenslotte
• In 2011 IMC, afgekickt/ontgift (niet clean
maar spuit niet meer)
• Nu Sociaal Pension

Hulpverlening
• Woonmaatschappelijk Werk
• Begeleid Wonen (Eigen woonruimte!!)
• Crisisopvang (voor acuut daklozen, geen
verslaving of agressie!)
• Sociaal Pension
• Beschermd Wonen
• Bijzondere Woonvormen
• Corporatie Woning

casus
• Vrouw ca. 35
• Belastte jeugd, op 16 uit huis gaan samenwonen.
• Na anderhalf jaar gaan zwerven. Sindsdien 2 x kort ergens
gewoond.
• Op jonge leeftijd speed en blowen, vanaf 17 heroine (spuiten!) en
alle mogelijke andere drugs
• Vanaf 2003 (gedwongen) pogingen om af te kicken
• Methadon
• Tot ca. 2004/2005 veelpleger, daarna niet meer
• Somatisch: Longontstekingen, astmatisch, hepatitis C, algemene
vatbaarheid
• Sinds 2006 in beeld bij Binnenvest (nachtopvang)
• Sinds 2008 pogingen haar op intake te krijgen. Gelukt in 2011
• In 2011 IMC, afgekickt/ontgift (niet clean maar spuit niet meer)
• Nu Sociaal Pension.
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