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Positieve Gezondheid &
Persoonlijk herstel

Training





De proeverij

1. Wat doe jij? 
2. Positieve gezondheid
3. Zingeving
4. Multideskundigheid
5. Samen Beter met de Buur



Voor wie?

 Samen Beter netwerk: 2 trainingen voor de pioniers, 2 
trainingen voor de wijk - bewoners en netwerkpartners 

 ACT, Zorgtoeleiding en FACT: 18 teams.
 In totaal hebben 250 mensen de training gevolgd.



Vervolg

 Werkgroep herstelgerichte intake
 Werkgroep multideskundigheid
 Bundel met de oogst van de trainingen
 Ontwikkeling vervolg training



Dank voor je aandacht! 

Bron: De Koog Infomagazine, z.j.





Digitale koppeling tussen bewoner en hulpverlener
en meer…



Wat heeft de matchfixer te bieden

• De matchfixer stelt ons in staat om een hulpvraag van een bewoner te registreren en daar 
een of meerdere medewerkers aan te koppelen.

• Met het systeem kan écht gematcht worden en kunnen we op zoek naar geschikte 
medewerkers op grond van hun soort functie, hun expertise, eventuele voorwaarden of 
hun beschikbaarheid op bepaalde dagdelen. 

• De matchfixer stelt ons in staat inzicht te krijgen in het aantal bezoekers van de WWS en 
de aard van de hulpvragen.

















… En meer….





Experiment: Sociaal Domein

Pilot Spaarndammerbuurt - Centrum West
Regisseur – Resources 



Visie op de WMO
Hoe tijdig passende zorg organiseren voor burgers 

met een hulpvraag

Aanleiding

Wat willen we bereiken?
Een stad waarbij iedereen erbij hoort

Een stad waarbij iedereen meetelt



Mensen vallen tussen het wal en schip

U past niet / u hoort er niet bij

Wij behandelen 
psychiatrie, voor 

verslaving kunt u naar 
…

U bent dakloos, dan 
kunnen we u als wijkzorg 

niet helpen U geeft teveel overlast, u 
kan niet in de sociale 

huurwoning

Deze gedragsgestoorde 
jongere houdt zich niet 

aan het programma

U bent zwanger, dat 
betekent dat u hier niet 

kan blijven wonen

Denken in aanbod vs behoefte

Enkelvoudige zorg - duidelijk

Complexe zorg - ???

Crisis zorg - duidelijk



Resource Group Pilot

• Resource Group
• Rondom de cliënt worden 

resources verzameld die 
door de cliënt ingezet 
kunnen worden.

• Er is een regisseur, die de 
inzet van resources afstemt

• Bij voorkeur de cliënt
• Anders iemand uit zijn 

omgeving
• Bij aanvang kan dit een 

professional zijn

Resource-team per cliënt 

Inzet van regisseur

client

Netwerk 
cliënt

Informele 
zorg

Behandelaren

Ondersteunen
de begeleiding

Verpleging

Beschermd 
wonen/ MO

Respijt 
plekken

Schuldhulp-
verlening

Dag-
besteding

Bemoeizorg

Basis 
voorzieningen

Sport/ hobby



Experiment

• We willen experimenteren in de ‘wijk’.
Start bijeenkomst Spaardammerbuurt was op 20 november 2018

Maart 2019 start Centrum West
• Doel: 

• Het tijdig organiseren van voldoende, passende zorg en ondersteuning bij clienten met een 
complexe vraag.

• Scope
• Experimenteren in de Spaardammerbuurt (Westerpark en Centrum West)
• Gericht op clienten met een complexe vraag

• Dus niet voor clienten met een enkelvoudige vraag
• Dus niet voor clienten met een spoed/crisis vraag

• Alle relevante zorg/ welzijn/ ondersteuning kan worden ingezet
• Vooraf geen beperking, in experiment kan dit mogelijk bijgesteld moeten worden

Werken in een dossier met afspraken



Naastbetrokkenen

• Maandelijkse ontmoetingsavond voor familie en naasten van 
mensen met psychische- of verslavingsproblemen
 5 avonden in 2018

• 20+ aanwezigen per ontmoetingsavond

• Geleid door: 2 ervaringsdeskundigen & 2 begeleiders van Arkin 
BasisGGZ Preventie

ONTMOETINGSAVONDEN



Naastbetrokkenen

• Thema per avond, gekozen met inspraak van naasten

• Delen van ervaringen en tips in groepjes

• Samen eten, om te ontzorgen en voor het ontstaan van informele
verbinding tussen deelnemers

ONTMOETINGSAVONDEN



Veranderen in Netwerken
MASTERCLASS



Thuis in Westerpark
SNELKOOKPANSESSIE





Pitches I
THUIS IN WESTERPARK

Op wijkniveau

Party-cipatie:
Geen zij, maar wij. 
Versterken groeps-
dynamiek en iedereen 
brengt iets in

Hartelijk welkom: 
Mo/BW door ervarings-
deskundigen én 
buurtbewoners. Klein 
budget en klein starten

Wijkathon:
Hackathon voor 
buurtbewoners

Straat webber
(Strebber):
Straatniveau, 
deeleconomie als spil

Welkomstpakket & 
gesprek:
Verbinding bedrijfsleven



Wegwijsheid: 
Iets als de WWS, 7 
dagen per week, ook op 
andere locaties

Bewoners plus 
MO/BW: 
Bewoners helpen bij 
inloggen sociaal 
netwerk: inclusie

Uitkomen voor 
inkomen: 
Doorbreken vicieuze 
cirkel van armoede

Buurtcoöperaties

Pitches II
THUIS IN WESTERPARK

Op wijkniveau



Uitwerken Pitches
THUIS IN WESTERPARK

Vervolg op Snelkookpansessie



eCommunity en Pilots

• SamenBeter Westerpark Platform 
• eHealth – MijniHelp & Gezondeboel
• Vraagbaak
• PR & Communicatie

STAND VAN ZAKEN
WESTERPARK

INFORMELE ZORG

FORMELE ZORG

SOCIAAL NETWERK



eCommunity
SAMENBETER WESTERPARK

Wikiwijk Platform

https://www.samenbeterwesterpark.nl/home


MijniHelp
eHEALTH

Zelftesten



MijniHelp
eHEALTH

Online Cursussen



Gezondeboel
eHEALTH

Aanmeldformulier



Gezondeboel
eHEALTH

Zelfhulp programma’s








Interactievisie De VRAAGBAAK

De interactie met de Vraagbaak moet 
verwelkomend, groepsgevoel uitstralen en de 
gelegenheid creëren om je vraag te kunnen stellen.
Mensen moeten bij de Vraagbaak eerst de ‘kat uit 
de boom kunnen kijken’ zodat de gelegenheid om 
de vraag te stellen ontstaat als ze zich veilig voelen 
om persoonlijke vragen te stellen. 

De interactie tussen een buurtbewoner en De 
Vraagbaak als de interactie tussen een persoon 
met een kampvuur.





WESTERPARK
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