
U denkt dat iemand 
in uw omgeving 

hulp nodig heeft, 
maar dit zelf 

niet meer 
vraagt?

U kunt Team VIA bellen 
tijdens kantooruren op 

(038) 428 19 70

VIAteam

VIAteam

Vangnet, Informatie en Advies

Team VIA biedt hulp aan mensen 

die tussen wal en schip dreigen te 

raken. 

Team VIA werkt hierbij samen 

met hulpverleners van verschillende 

instanties. Zij vormen één team en 

bundelen alle deskundigheid en 

ervaring, waardoor een vangnet 

ontstaat voor de meest kwetsbaren 

in de maatschappij. 

Team VIA werkt in Zwolle en de 

volgende omliggende gemeenten: 

Kampen, Steenwijkerland, 

Staphorst, Dalfsen, Ommen, 

Hardenberg en Zwartewaterland.

Team VIA valt onder de OGGZ, 

wat staat voor Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg.



U bent de buurvrouw of een familielid.

Of u bent beroepsmatig betrokken bij mensen, 

zoals een leerkracht, huisarts of wijkagent.

En u maakt zich ernstig zorgen over mensen in uw 

nabije omgeving, waar de situatie uit de hand dreigt 

te lopen. Mensen die geen hulp accepteren of de weg 

naar de hulpverlening niet meer weten te vinden.

Maar u vindt dat er iets moet gebeuren?

Dan kunt u bellen 
met Team VIA.
(038) 428 1970

Contact met Team VIA
U kunt bellen voor informatie of advies, maar ook om 

een melding te doen. U krijgt een medewerker van 

Team VIA te spreken aan wie u vragen kan stellen of 

vertellen wat er aan de hand is. 

De medewerker beoordeelt de situatie en bepaalt 

samen met u wat de beste vervolgstap is. 

Als u dat wilt, worden er afspraken gemaakt over het 

verdere vervolg van uw melding.

Na uw melding...
•	 Wij	proberen	contact	te	leggen	met	de	cliënt.	

 Zonodig langdurig en steeds opnieuw.

•	 Wij	brengen	de	situatie	van	de	aangemelde	cliënt	

 in kaart en proberen eerst praktische knelpunten 

 op te lossen. 

•	 Wij	maken	een	zorgplan.	Hierbij	wordt	de	hulp-

	 behoefte	van	de	cliënt	in	kaart	gebracht	en	direct	

 vertaald naar concrete acties. Deze zijn gericht op 

	 maatschappelijk	herstel	van	de	cliënt.

•	 Als	het	mogelijk	is,	brengen	wij	de	cliënt	onder	bij	

 een reguliere vorm van hulpverlening.

•	 Regelmatig	evalueren	wij	welke	problemen	zijn	

	 opgelost	en	welke	hulpbehoefte	de	cliënt	nog	heeft.

•	 Gezamenlijk	met	de	cliënt	en	zijn	of	haar	omgeving	

 bekijken wij hoe een stevig vangnet kan worden 

 gespannen. Bijvoorbeeld door mantelzorg of 

 begeleiding van reguliere zorginstellingen. 

•	 Hierna	bouwen	wij	het	contact	af	en	indien	

 mogelijk dragen wij de zorg over.

En u maakt zich zorgen? Over wie maakt u zich zorgen 
en wilt u bij Team VIA aanmelden?

Het gaat om situaties waarbij jongeren, volwassenen, 

of gezinnen die u wilt aanmelden kampen met één 

of meerdere problemen, bijvoorbeeld:

•	 psychische	problemen

•	 alcohol-	of	drugsverslaving

•	 woningvervuiling

•	 financiële	problemen


