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Cliënt is op het spreekuur van de huisarts/POH.
Toets of dit doelgroep voor WOR is.

Rol huisarts/POH

Inschatting dat klachten van de cliënt verminderen door welzijnsaanbod.

Nee

Verwijs naar 1. Hoorn*

Ja, klachten verminderen
Huisarts/POH bespreekt het mogelijke en passende aanbod met de cliënt. Ervaart de
cliënt drempels bij het zelf afstappen op het welzijnsaanbod?

Nee

Huisarts/POH verwijst cliënt
naar welzijnsaanbod
in de buurt.

Ja

!

Veilige gegevensuitwisseling organiseren voorwaarde
voordat er verder wordt gegaan.

Rol sociaal werker
St. Netwerk

Rol sociaal werker
Mee & de Wering

Huisarts/POH mailt de verwijzing ‘recept’ voor WOR naar sociaal werker MEE & de
Wering. Namen sociaal werkers MEE & de Wering:
Ingrethe Karsten en Naomi Kooijmans.
E-mail: wor@meewering.nl
Huisarts/POH geeft folder aan cliënt mee.

Sociaal werker MEE & de Wering neemt binnen een week contact op met de cliënt en
doet de intake (middels inschrijf-formulier) waarbij de keuze aan activiteiten wordt
besproken.
Heeft cliënt voldoende motivatie en mogelijkheden om zelf naar de activiteit te gaan?
Ja, gemotiveerd en in
staat om zelf te gaan

Ja, gemotiveerd, maar niet
in staat om zelf te gaan

Sociaal werker MEE & de Wering
neemt contact op met Sociaal
werker St. Netwerk om afspraak
voor deelname te maken.

Sociaal werker MEE & de
Wering schakelt coördinator
St. Netwerk in voor inzet
vrijwillige Welzijnscoach om
cliënt te begeleiden naar
aanbod.

Sociaal werker St. Netwerk
ontvangt cliënt.
Komt cliënt op afspraak?
Ja
Sociaal werker St.
Netwerk koppelt terug
aan sociaal werker MEE
& de Wering.

Nee, geen motivatie

Toestemming
vragen om
1. Hoorn te
informeren.

Ja

1. Hoorn

Nee
Vrijwillige welzijnscoach of sociaal werker St. Netwerk
koppelt terug aan sociaal werker MEE & de Wering en
deze maakt opnieuw contact met cliënt

Nee, geen toestemming ontvangen

Rol sociaal werker
Mee & de Wering

Sociaal werker MEE & de Wering koppelt 6 tot 8 weken na de doorverwijzing terug
aan de huisarts hoe het proces gegaan is en met welk resultaat. Zie bijlage veilig
cliëntgegevens uitwisselen.

Na 3 maanden neemt de sociaal werker MEE & de Wering contact op met de cliënt
om te bespreken hoe het gaat. Als de cliënt nog steeds deelneemt en tevreden
is over de activiteit, dan stopt de ondersteuning van de sociaal werker MEE & de
Wering. Als dit niet geval is, bespreekt de sociaal werker MEE & de Wering of de cliënt
een nieuwe activiteit wil proberen. De huisarts/POH ontvangt een terugkoppeling
hiervan.

De sociaal werker MEE & de Wering komt eenmaal per 2 maanden bij de
huisartsenpraktijk om de samenwerking af te stemmen. Ook is er een
ruimte beschikbaar voor de sociaal werker om met een cliënt af te spreken.

Voorbeelden van welzijnsactiviteiten Mee & de Wering in
samenwerking met St. Netwerk:

Verschil tussen WOR en 1.Hoorn
Doelgroep voor Welzijn op Recept:
volwassenen met psychosociale klachten, waarvan
de huisarts inschat dat het (begeleid)deelnemen aan
activiteiten leidt tot afname van de klachten. Het gaat om
mensen zonder indicatie die nu drempels ervaren om in
actie te komen.
Doelgroep voor 1. Hoorn:
voor (o.a.) onderstaande problematiek/vragen verwijzen
naar 1.Hoorn:
• problematisch vervuilde woning
• agressief of overlast veroorzakend gedrag
• cliënten die een indicatie voor zorg uit de WMO nodig
hebben
• schuldenproblematiek
Voor contactpersonen van gebiedsteam 1.Hoorn, zie
volgende pagina.
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Nieuwe mensen ontmoeten en samen koken en eten.
Gezelschap van een maatje.
Advies over uw financiële situatie.
Sporten of bewegen; bijvoorbeeld wandelen, meer bewegen voor
ouderen, yoga.
Oppakken van een oude hobby, zoals: zingen in een koor, creativiteit.
Actief zijn in je buurt, of bij een vereniging.
Leefstijl veranderen.
Lotgenotencontact; bijvoorbeeld rouw.
Meedoen aan een training; bijvoorbeeld op het gebied van
Levenskunst of assertiviteit.
Een cursus of opleiding oppakken.
Hulp bij financiële of administratieve problemen.

Zie voor een actueel aanbod van welzijnsactiviteiten in uw wijk het
toegestuurde overzicht van MEE& de Wering in samenwerking met
St. Netwerk of vraag het de Sociaal werker MEE & de Wering van uw
praktijk.
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Gebiedsteam

Naam		

Telefoon

Email

Werkdagen

Caroline Kaagman
(sociaal)
Esther van ‘t Hoff
(jeugd)

06-11398046

c.kaagman@hoorn.nl

ma t/m do

06-50746342

e.vant.hoff@hoorn.nl

ma, di, wo-o, do

Risdam Zuid		
1625
Nieuwe Steen		
1625
Risdam-Noord		
1689
Zwaag			1689
Bangert en Oosterpolder
1689

Arijenne van der Leij
(sociaal)
Mariska Buijs
(jeugd)

06-50579382

a.vd.leij@hoorn.nl

ma t/m wo

06-11520167

m.buijs@hoorn.nl

ma t/m do

Hoorn 80		
1627
Kersenboogerd		
1628
Nieuwe Steen		
1695
Blokker			1695
Bangert en Oosterpolder
1695

Jenneviev Menckeberg
(sociaal)
Ruby Looijenga
(jeugd)

06-52846173

j.menckeberg@hoorn.nl

di, wo, vrij

06-11090615

r.looijenga@hoorn.nl

ma-o, di t/m do

		

Binnenstad		
Grote Waal		
Venenlaankwartier
Hoorn-Noord		

Contactpersonen
gebiedsteam van
1.Hoorn

Postcode
gebied
1621
1622
1623
1624

