


Agenda

• 09.15 - 09.25: Achtergrond WWS & Ontwikkel-/Stuurgroep
• 09.25 - 09.40: Voorstelronde 
• 09.40 - 10.00: WegWijsSalon nu, SamenBeter Westerpark
• 10.00 - 10.25: In groepjes uit elkaar 
• 10.25 - 10.40: Terugkoppeling
• 10.40 - 11.00: Vervolg en einde 



Achtergrond WWS

 Ontstaansgeschiedenis:
Opdracht, Onderzoek, Opzet WWS

 Team ED, WPI (groepen en toeleiding), 
ArkinbasisGGz, ABC-Alliantie

 Integrale aanpak: 
SamenBeter Westerpark

 GGZ-Coach
 Stuur-/ontwikkelgroep



Opzet & Doelen
Stuur-/Ontwikkelgroep
 Versterking van het aanbod bij de WWS: 

Kwetsbare bewoners kunnen gemakkelijker hun weg 
vinden in de wijk

 Kwetsbare bewoners worden versterkt op de dimensies 
van positieve gezondheid door bij de WWS ook 
laagdrempelig gebruik te maken van ander aanbod 
(netwerkvorming)

 Versterken van de keten die er is: Expertisedeling
 Warme overdracht van kwetsbare bewoners
 Steeds meer bewoners maken gebruik van de WWS als ze 

een vraag over zorg en welzijn hebben
 Is het concept over te brengen naar andere delen van 

West?



Voorstelronde: Naam, Organisatie, Betrokkenheid, Verwachtingen



WegWijsSalon Nu
• ABC-West:

Buurtwerkers, Welzijnscoach, Maatschappelijk werk, 
Schuldhulpverlening en Vrijwilligers (Gastvrouwen)

• Arkin:
GGZ-coach, Herstelgroep, Zorgtoeleiding, Preventie 
(trainingen)

• WPI 
• Team ED:

Vliegende Brigade, Huiskamer & lunch
• Grip op je Geld:

St. Mee, Humanitas, Team ED, Regenbooggroep, Sociaal 
Raadsman

• Taal Informatie Punt
• Slicks (expertise op gebied van gok- en gameverslaving)



Wat?

SamenBeter werkt aan vitale wijken en neemt 
het zorgsysteem op de schop.

Wij richten ons op het bevorderen van 
gezondheid boven het bestrijden van ziekte. 

Hoe?

Door met elkaar te doen, te leren en te 
verbinden, wagen we samen de sprong.

SamenBeter hanteert hiertoe vier 
transformatieprincipes:

#1
Creëer een ecosysteem 

dat gezond gedrag 
faciliteert

#2
Ontwerp nieuwe

manieren van
samenwerking

#3
Ontwikkel ICT die deze

transformatie mede
mogelijk maakt

#4
Ontwerp andere

manieren van
bekostigen



Proeftuin Westerpark

SamenBeter Proeftuinen

Ontwikkeling van een lokaal 
digitaal wijkplatform

(E-community)



E-community
Kalender voor buurtactiviteiten, 

Wijkgids / Sociale Kaart

Wijkgroepen

Apps & e-Health

Online Vraagbaak













Online Vraagbaak, Bewonersvragen

Versie 1.0:
Bewoners stellen (anoniem) vragen

Bewoners beantwoorden vragen

+ Suggesties op basis van trefwoorden 

Vraagbaak 1.0



Vraagbaak 2.0
Online Vraagbaak, Bewonersvragen

Versie 2.0:
Bewoners beantwoorden vragen

Organisaties beantwoorden vragen

+ Organisaties als verwijzer/verbinder
Verbinding met fysieke inloop/spreekuren



Digitale koppeling tussen bewoner en hulpverlener
en meer…



• 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.

Wat biedt de Matchfixer?











In groepen

• Wat is jouw kracht of die van je organisatie?

• Hoe kan dit worden ingezet voor de WegWijsSalon?

• Wie of wat heb je daarvoor nodig?

• (Hoe) kunnen we hier samen voor zorgen?



Terugkoppeling



Vervolg & Wrap-up
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