
 
 

 
 

Doelgroep 
ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren 

en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-

problem gezinnen en zorgmijders (bemoeizorg). Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met 

enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / 

forensisch). Vanuit onze visie bieden wij cliënten, die elders buiten de boot (dreigen te) vallen, begeleiding. Wij bekijken 

iedere situatie op individueel niveau en denken in kansen in plaats van bedreigingen. ZorgPlus werkt snel, toont lef en 

gaat risico’s niet uit de weg. 

 

Forensische zorg wordt geboden onder de naam KiSo; onderdeel van ZorgPlus. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) 

bieden wij de module ambulante begeleiding binnen het Modulair Pakket Thuis (MPT). 

Kwaliteit van zorg 
Voorafgaand aan de start zorg worden naast de hulpvraag, ook de problematiek en eventuele risico’s in kaart gebracht 

door cliëntmanagers en het expertiseteam. Er vindt  daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met 

de juiste expertise de zorg kan worden gestart. ZorgPlus GGZ werkt met begeleiders op HBO denk- en werkniveau met 

een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van 

zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst 

de inhoudelijke kwaliteit van zorg. Het expertise team geeft individueel coaching aan de begeleiders en wordt altijd 

geïnformeerd als er sprake is van (risico op) psychiatrische decompensatie, (risico op) suïcide, zwangerschap, 

(vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, incidenten en delicten. Daar waar nodig wordt melding gedaan 

bij verantwoordelijke en betrokken organisaties zoals gemeente, huisarts, behandelaar, reclassering en Veilig Thuis.  

Samenwerking 

Samenwerken met het netwerk van de cliënt, voorliggende voorzieningen en ketenpartners vinden wij essentieel. Ieder 

vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid op het gebied van wonen, werken, gezondheid, inkomen en relaties. Dit 

alles in het belang van goede en verantwoorde zorg aan onze cliënten en veiligheid van onze begeleiders. 

 

Werkgebied 
WMO regio’s: Noord Oost Brabant, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Zuid Oost Utrecht,   

Midden IJssel-Oost Veluwe, Centraal Gelderland, Achterhoek en Twente  

Gemeenten: Rhenen, Veenendaal, Renswoude en Ede 

 

Onze begeleiders wonen in de regio waar ze werken, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving. 



 
 

 
 

Meer informatie 

Contact één van onze accountmanagers: 

 

Astrid Brinkhoff    Bas Lieferink    Tom Holsbeek 

06-48519032    06-24956036    06-34103098 

abrinkhoff@zorgplus.com  blieferink@zorgplus.com  tholsbeek@zorgplus.com  

 

Aanmelden 

Contact de cliëntmanager van de regio: 

 

Rijk van Nijmegen/NO-Brabant:  Centraal Gelderland:   Achterhoek: 

Christy Moerland   Paulette van der Veld   Michelle Peereboom 

06-14765604    06-14765607    06-39126170 

cmoerland@zorgplus.com  pvanderveld@zorgplus.com  mpeereboom@zorgplus.com  

 

Noord Gelderland:   Rivierenland/ZO Utrecht/Food Valley: Twente: 

Kristel Vos    Rik van Liesdonk   Rutger Vreriks 

06-39274634    06-34103099    06-18415435 

kvos@zorgplus.com   rvanliesdonk@zorgplus.com  rvreriks@zorgplus.com 
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