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Vier sociaal wijkteams 
1 op 19.000 inwoners 

• Ouderen( . eenzaam,  

• Ouderen (o.a. eenzaam, 
gezondheid, vervuiling) 

• Samenhang in diverse wijk  
(taal, werk, eigen kracht, 
inclusie) 

• Jeugd en gezin 
• Eenzaamheid en samenhang 
• Psychische problemen 
• Gezonde leefstijl 

• Ouderen ( eenzaamheid, 
gezondheid, psychische 
problemen) 

• Financiën  , werk 
• Psychische problemen  



 Welzijn Lelystad Film SWT 
 Coördinator sociaal wijkteam 
 Klantcontact medewerker  
 Opbouwwerker 

 
 5 Generalisten 

Maatschappelijk werker en ouderenadviseur MDF 
Wijkverpleegkundige Icare + WZF 
GGZ deskundige 

      MEE  
 

 Aanvullend  
Wmo consulent + Participatiecoach van de gemeente, woonconsulent Centrada, 
wijkagent, milieuagent, maatschappelijke en informele (bewoners)organisaties in de 
wijk 
 

Samenstelling sociaal wijkteam 

Sociaal Wijkteam Lelystad (ondertiteld).mp4


 Bewustzijn vergroten en activeren wijkbewoners op de gebieden 
gezondheid en welzijn  

 Versterken sociale binding tussen de wijkbewoners 

 Voorkomen dat wijkbewoners tussen wal en schip vallen 

 Versterken samenwerking professionals welzijn en zorg 

 Beheersbaar houden kosten zorg 

 

Doelen sociaal wijkteam 

 
 



Werkwijze sociaal wijkteam 

 
 

Persoon 
zelf   

Netwerk 
Vrijwilligers/ 

Collectieve 
arrangementen 

Professionele 
(individuele) 

zorg 

WMO-aanvragen 

Vragen van wijkbewoner 

Vragen van zorgverleners 



Samenwerking zorg en welzijn – we 
weten elkaar te vinden 

Medewerkers van het buurtcentrum  

 

Vrijwilligers 

Beheerder 

Bestuur buurtcentrum De 

Bever   

 

Medewerkers van het wijkinfopunt 

Sociaal wijkteam:   

 

• De coördinator SWT 

• Medewerker GGZ 

• Medewerker Icare  

(wijkverpleegkundige) 

• Medewerker WoonZorgFlevoland 

• Medewerker Mee 

• Medewerker MDF (maatschappelijk 

werk en ouderadviseur) 

• Contactmedewerker Welzijn Lelystad 

 

Partners in de wijk: 

 

• Wijkagent 

• Woonconsulent Centrada 

• Milieuagent 

• Wijkconsulent Beheer Openbare 

Ruimte 

• Enz. 

Medewerkers van het 

gezondheidscentrum 

 

• Huisartsen 

• Fysiotherapeuten 

• Diëtiste 

• Praktijkverpleegkundigen somatiek 

en psychiatrie 

• Logopediste 

• Maatschappelijk werker 

• Wijkverpleging 

• Orthopedagoog 

• Verloskunde  

• Consultatiebureau JGZ  

 



Samenwerking zorg en welzijn – wat 
willen we bereiken 

 
 Film met uitleg over doelstelling samenwerking 

../Documents/Wondershare Video Converter Ultimate/Output/Download/Wijknetwerken Coöperatie VGZ.avi


Opzet samenwerking huisartsen en 
SWT - koppelkaart. 

 
 



Gezondheidscentrum aan het woord 

 

 Huisartsen Ingrid en Karol vertellen over de samenwerking en Welzijn op 
recept 

 Praktijkondersteuner  Gertrud vertelt over de samenwerking  Gezonde 
voeding, COPD en huis voor taal 

 Fysiotherapeut  Henk vertelt over de samenwerking met de wandelgroep 
en gezond bewegen 

 Praktijkondersteuner  Marian vertelt over de samenwerking ouderenquête 

 

 



Voorbeelden uit de praktijk 
Teamleden aan het woord 

 

 Generalist aan het woord met voorbeelden over de samenwerking en 
inzetten op het sociale domein.  

 

 Suzy en Anneke met voorbeelden hoe het opbouwwerk doorpakt op 
vragen uit het SWT  

 

 

 



Inzetten op welbevinden 

Eigen kracht Buurt 

Arrangementen Samenwerken 



Inzetten op welbevinden 

•Repair café 

•Welzijn op recept 

•Proeftuinen pilot 

•Cursus klussen in huis 

•Cursus creatief leven 

• .Moestuin 

•Huis voor taal 

•Vrijwilligers, mantelzorgers 

•MFA light, 

•CJG en scholen, 

•Hometeam,Centrada 

•Wijk/milieu-agent,Wijkraad, 

• Inloophuis,Mamyo, Sitadorp 

•VWN,Buurtvoorlichters 

•Meet & match bijeenkomsten enz. 

 

 

•Gezonde leefstijl 

•  Kook café 

•Pleininrichting 

•ZAP team 

•Klussendienst 

•Boodschappendienst 
 

•  Wandelgroep 

•  Zorgende buren 

•Schilderles 

•Creatieve workshops door 
wijkbewoners 

•  Organisatie wijkfeest 

•Kookcafe 

•Waterlanders 

•Schoonmaakacties 

 
Eigen kracht 

Buurt 

activering 

Samen  
arrangementen 

opzetten 

Samenwerking 

versterken 



Wat maakt dat dit werkt 

 Gelijkwaardigheid 
 
 Waardering 

 
 Ondernemende houding 

 
 Belangen 
 



Vragen? 

 
 


