
een samenhangende aanpak eenzaamheid

Sosjaal en Sûn

het project Sosjaal en Sun is financieel mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van ZonMw en de gemeente Súdwest-Fryslân
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Colofon

Het project Sosjaal en Sûn is gestart in februari 
2021 en per 1 juli 2022 afgerond. 

In de Nieuwsbrief van september 2021 zijn de 
samenwerkingspartners op de hoogte gebracht 
van de start van de preventieve huisbezoeken. 
In dit magazine blikken we terug op de opzet 
en de resultaten van het project en beschrijven 
we de borging en doorstart. De aanpak en 
activiteiten van Sosjaal en Sûn gaan gewoon 
door, en zijn ondergebracht bij het programma 
Gezond ouder Worden. 

Hopelijk inspireert dit magazine u om contact 
op te nemen met de medewerkers van Sociaal 
Collectief voor meer informatie of b.v. een 
scholing. 

Ook kunt u altijd de mogelijkheden bespreken 
om uw organisatie aan te sluiten bij de Alliantie 
Gezond ouder worden. 

Dit Magazine is bedoeld voor onze 
samenwerkingspartners en het brede netwerk. 
Meer weten over het Sosjaal en Sûn of Gezond 
ouder worden? Kijk dan op 

www.stichtingsociaalcollectief.nl/sosjaal-en-sun/

Of neem contact op met 
projectleider gezond ouder worden,
Trees Flapper, t.flapper@socoswf.nl

Veel leesplezier!
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Veel mensen willen graag gezond oud 
worden, met anderen om zich heen 
en met zinvolle activiteiten. Toch lukt 
dat niet voor iedereen. 

In Friesland ligt bijvoorbeeld de eenzaamheid 
onder ouderen boven de 75 jaar zo rond de 
48%. Dat is voor de gemeente Súdwest-Fryslân 
niet anders. De groep ouderen stijgt snel in de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Ze heeft te maken 
met een dubbele vergrijzing. De gemeente is 
momenteel 10% sterker vergrijsd dan landelijk 
en vergrijst tevens 7% sneller. In 2017 was 12 
procent van onze inwoners 65plus, in 2037 is 
het 25%. Daarom is Stichting Sociaal Collectief 
samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, GGD 
Fryslân maar ook met Sport Fryslân, Cultuur 
Kwartier en Bibliotheek Mar en Fean het 
project Sosjaal en Sûn gestart. 
 
 

Ouderen hebben vaak een negatief imago: 
zij worden dikwijls gezien als kwetsbaar, 
zorgbehoevend en passief. Gelukkig is daar de 
laatste jaren een kanteling in ontstaan.
De Raad van Ouderen heeft in een advies aan 
de Tweede Kamer gesteld dat ouder worden 
een volwaardige fase in het leven is en dat 
de bijdrage van ouderen onmisbaar is voor de 
samenleving. De aandacht moet uitgaan naar 
bewustwording en stimulering van een gezonde 
levensstijl en vitaliteit met de wetenschap 
dat ouder worden niet te voorkomen is. De 
focus wordt gelegd op de mogelijkheden die 
mensen hebben om met ziekten, beperkingen 
en tegenslagen om te gaan en minder op de 
afwezigheid van ziekten en aandoeningen. Voor 
mensen die zich bewust zijn van wat een goede 

gezondheid bevordert is het belangrijk dat er 
een omgeving gecreëerd wordt waarin zij regie 
kunnen nemen en gemakkelijk gezonde keuzes 
kunnen maken. Deze manier van kijken naar 
ouderen zou kunnen worden verwoord als een 
”waardeerperspectief”, waarbij ouder worden 
gezien wordt als een volwaardige levensfase en 
waarbij iedereen er, ongeacht leeftijd, toe doet. 
Vanuit dit waardeerperspectief willen we kijken 
naar behoeftes van ouderen bij het vormgeven 
van hun leven volgens hun eigen wensen en 
mogelijkheden. De veerkracht van ouderen kan 
worden vergroot door op een positieve manier 
aandacht te vragen voor ouder worden en de 
uitdagingen die daarbij horen. Het concept van 
Positieve Gezondheid en de zes onderliggende 
dimensies staan hierbij centraal.
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Gedachtengoed positieve gezondheid
Waardeerperspectief 
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Eenzaamheid in beeld 
(cijfers GGD Fryslân)

Eenzaamheid is niet iets wat er zomaar is en 
direct herkend wordt. Als het jarenlang bestaat, 
is het veel moeilijker om weer aansluiting te 
krijgen met andere mensen. Daarom zet Sociaal 
Collectief in op een outreachende benadering 
in de vorm van preventieve huisbezoeken. Je 
kunt beter voorkomen dat je eenzaam wordt. 
De oorzaak van eenzaamheid is bij iedereen 
weer anders.

Iedere vier jaar zet de GGD een 
gezondheidsenquête uit onder jongeren, 
volwassenen en ouderen. Een van de thema’s 
die bevraagd wordt, is eenzaamheid en sociale 
contacten. De laatste gezondheidsenquête 
dateert van 2020, het eerste jaar van de 
coronapandemie. Hieronder treft u een 
overzicht van de cijfers uit 2016 en 2020 van de 
gemeente Súdwest-Fryslân, vergeleken met die 
van de provincie Fryslân.

Cijfers eenzaamheid; bron gezondheidsenquête GGD Fryslân 2016 resp. 2020

2016 2020 2016 2020

65 jaar en ouder
Súdwest-Fryslân

65-74 jaar
provincie
Fryslân

75 jaar en
ouder

provincie
Fryslân

Matig (tot zeer ernstig) eenzaam 48 % 46% 42% 56%

Minimaal 2x contact met familie 91 % 91% 89 % 92%

Minimaal 2x contact met vrienden 83 % 82% 81 % 80%

Moeite met rondkomen 9 % 9 %

Doet vrijwilligerswerk 38 % 35% 36 % 21%

Is mantelzorger 13 % 16% 15 % 11%

Ontvangt mantelzorg 12 % 10% 11 % 18%
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De werkwijze van Sosjaal en Sûn

Met de start van de preventieve huisbezoeken 
in Bolsward in 2019 is de basis gelegd voor een 
aanpak tegen eenzaamheid. In 2019 zijn deze 
uitgevoerd in Bolsward en werd er gewerkt 
met een vragenlijst. De opdracht voor het 
project Sosjaal en Sûn was om de preventieve 
huisbezoeken op inhoud door te ontwikkelen, 
te verdiepen en de huisbezoeken in een grotere 
regio uit te voeren. Iedereen die 75 jaar is of 
ouder en die in de regio Wommels, Witmarsum, 
Bolsward en Makkum woont, wordt 
uitgenodigd voor een huisbezoek. Vrijwilligers 
gaan met de LAVA methodiek in gesprek over 
onderwerpen zoals buren, familie, hobby’s, 
horen en zien, wonen. Wat is voor de bewoner 
belangrijk? Waar is hij of zij tevreden over? 
En wat zou beter kunnen? Als de oudere iets 
wil verbeteren, kan de vrijwilliger behulpzaam 
zijn bij het vinden van het juiste aanbod. 
Tegelijkertijd wilde het project een duurzame 
aanpak eenzaamheid ontwikkelen met naast 
de preventieve huisbezoeken een aantal andere 
speerpunten. 

Dit betekende dat in het project aan de 
slag ging met:

• het delen van een gezamenlijke visie 
op de aanpak eenzaamheid

• het bouwen aan een lokaal netwerk
• het ontwikkelen van een werkwijze 

om te signaleren, eenzaamheid 
bespreekbaar te maken en het 
mogelijk maken van doorverwijzen

• het ontwikkelen van aanbod en 
activiteiten die aanvullend zijn op de 
preventieve huisbezoeken

• het ontwikkelen van een sociale kaart: 
wat is waar te doen voor ouderen?

• het bieden van scholing aan 
professionals en vrijwilligers op het 
gebied van signaleren eenzaamheid 
en het bespreekbaar maken van 
eenzaamheid 

De basis van de aanpak 
staat beschreven in het 
Lokaal Preventie Akkoord 
van de gemeente Súdwest-
Fryslân: het gedachtengoed 
Positieve Gezondheid en 
het versterken van vijf 
basisvoorwaarden voor 
een goede kwaliteit van 
leven (gezonde leefstijl, 
gezondheidsvaardigheden, 
waardevolle relaties, 
financiën op orde en een 
gezonde leefomgeving). 
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Sosjaal en Sûn stimuleert en ondersteunt 
de oudere om vanuit zijn eigen behoefte en 
verlangens contacten te leggen en activiteiten 
op te pakken, zodat hij of zij gezond ouder kan 
worden.

Door een betere samenwerking tussen 
professionals, vrijwilligers, lokale dorpsraden, 
verenigingen en private partners zullen 
meer ouderen met eenzaamheid worden 
gesignaleerd. 

Er ontstaat meer kennis over het lokale 
aanbod op het gebied van ontspanning, 
ontmoeting, bewegen en vrijwillige inzet en 
er wordt actief toegeleid naar dit aanbod. 
Daarnaast wordt er vraaggericht en op maat 
nieuw aanbod ontwikkeld. Hierdoor maken 
meer ouderen gebruik van deze activiteiten. 
Ook intern is er verbinding tussen de 
verschillende projecten van Sociaal Collectief.
Bjvoorbeeld met mantelzorgondersteuning, 
de vrijwilligersvacaturebank , de papierwinkel,  
Dag!enDoen!, ‘bakje in de buurt’, UP! en 
welzijnscoach. 
 

Hoe werkt Sosjaal en Sûn?

Sosjaal en Sûn werkt samen met thuiszorg, het gebiedsteam, 
huisartsenpraktijken, zorgorganisaties maar ook met organisaties zoals Sport 
Fryslân, Cultuur Kwartier en Bibliotheek Mar en Fean, zodat zij het gesprek met 
ouderen aan kunnen gaan over eenzaamheid of het belang van sociale contacten 
en bezigheden. De medewerkers leren hoe zij het gesprek over eenzaamheid aan 
kunnen gaan met ouderen. De medewerkers kunnen wijzen op het belang van 
sociale contacten en bezigheden. Belangrijk is natuurlijk dat iedereen weet welke 
activiteiten en ontmoetingsplekken er zijn in de dorpen en wijken
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Een rolmodel voor Sosjaal en Sûn is Aggie van 
der Meer, een bekende inwoner van Bolsward. 
Met haar 94 jaar is ze nog actief aan het 
schrijven. Ze ziet zichzelf als gezond ondanks de 
gebreken van minder horen, zien en lopen. Op de 
vraag wat is de sleutel tot gezond oud worden 
Sosjaal en Sûn antwoordt ze:
“ritme in de dag houden, discipline, actief blijven 
en vooral ook mensen om je heen hebben die je 
stimuleren dingen te blijven doen. Maar ik stap 
ook zelf op mensen af. Achterover leunen is er 
niet bij.”

7
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De Preventieve huisbezoeken 

Weinig contacten hebben of contacten die 
niet bij de behoefte passen leiden op den duur 
tot ongezond gedrag en ziekte. Hoe mooi is 
het dat Sociaal Collectief met een groep van 
8 enthousiaste vrijwilligers alle ouderen van 
75 jaar en ouder in de dorpen rond Bolsward 
en in Makkum een huisbezoek kon aanbieden. 
De gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunt 
de huisbezoeken. Zij vindt het belangrijk dat 
het goed gaat met de ouderen in de steden en 
dorpen. 

De vrijwilliger gaat met de oudere in gesprek 
met de LAVA tool, zie www.lavatool.nl
Aan de hand van kaartjes met veel verschillende 
onderwerpen zoals buren, internet en 
hobby’s geven ouderen zelf aan wat voor 
hun heel belangrijk of juist niet belangrijk 
is. Zo krijgt de oudere inzicht in zijn eigen 
leven. Mocht het nodig zijn, dan kan de 
vrijwilliger de oudere doorverwijzen naar een 
activiteit, het gebiedsteam, een hobbyclub, 
vrijwilligersorganisatie, etc. 

Reacties van ouderen die mee hebben gewerkt aan proefgesprekken variëren van 
“er werd echt naar me geluisterd”, “confronterend hoe mijn leven er nu uit ziet”, 
“dit is mijn leven” tot “ik wil mijn leven niet uitdrukken in een cijfer”.



9

Organisatie van de huisbezoeken

Alle ouderen van 75 jaar en ouder in de regio 
Wommels, Witmarsum en Makkum krijgen een 
brief met een uitnodiging voor een huisbezoek. 
In die brief staat alvast een datum en tijd 
waarop de vrijwilliger langs komt. Ouderen die 
een huisbezoek niet op prijs stellen, kunnen 
dit telefonisch laten weten. Zo is er altijd even 
contact met de oudere. 

De ouderen in Bolsward zijn in 2019 reeds 
bezocht. De ouderen die woonachtig zijn in 
Nijland, Tjerkwerd en Cornwerd zijn in het 
eerste halfjaar van 2022 bezocht; ook zijn een 
deel van de ouderen van Makkum bezocht. 
Inmiddels, november 2022 zijn ook 66 ouderen 
in Witmarsum bezocht. Verwijzers uit Bolsward 
of een andere regio binnen Sudwest die graag 
een huisbezoek willen aanvragen voor een 
oudere kunnen contact opnemen met Sociaal 
Collectief. 

Dat kan via:
eenzaamheid@socoswf.nl
of neem telefonisch contact op met 
Margriet Groenveld:   06 11777930 
Gerda Muller:    06 25717156.
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Ouderen van Witmarsum meldden zich aan voor 
een UP! gesprek op 14 november 2022 als vervolg 
op het preventieve huisbezoek
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De ervaringen van enkele vrijwilligers. 

Ervaringen vrijwilligers

De preventieve huisbezoeken zijn in de periode 
januari tot en met juni uitgevoerd door zeven
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn eerst getraind in 
de LAVA tool, maar hebben ook scholing gehad 
over positieve gezondheid en eenzaamheid. 
Iedere 4-6 weken verzorgden we een intervisie-
bijeenkomsten. Op deze manier konden de 
vrijwilligers hun verhalen en vragen kwijt en 
deelden ze ervaringen.
Een van de vrijwilligers verzorgde de 
telefonische bereikbaarheid. 

Ouderen die geen huisbezoek wilden, 
konden naar de vrijwilliger bellen of als de 
voorgestelde datum en tijd niet paste, dan 
belden ze hem ook. De vrijwilligers zijn erg 
enthousiast en betrokken bij de wijze waarop 
ze de huisbezoeken kunnen uitvoeren. Na de 
projectperiode gaat Sociaal Collectief door met 
de preventieve huisbezoeken; op een na gaan
ook de vrijwilligers door. Dank aan de inzet van 
de vrijwilligers, zonder hen was dit deel van het 
project niet mogelijk geweest.

"Als vrijwilliger van S&S krijg ik de mensen aan de telefoon die zich afmelden voor een bezoek. 
Bijna altijd zijn dit mensen die gelukkig en tevreden zijn. Het levert vaak leuke gesprekken en reacties 
op. Het mooiste gesprek was met een man die spontaan in huilen uitbarstte omdat hij als 67-jarige 
eindelijk met zijn jeugdliefde ging trouwen. Afwijzende reacties waren er ook. Zoals: waar bemoeien 
jullie je mee? Een echt boze reacties kwam van een mantelzorger die vroeg waarom de vrijwilliger niet 
op de afgesproken tijd op was komen dagen. Wat zij niet wist was dat de man in kwestie zich zelf 
afgemeld had. Dat kon meneer zich niet meer herinneren. Maar via de telefonische nummerherkenning 
kon ik zijn nummer en het tijdstip van bellen exact herleiden. Ondanks dat ik drie ochtenden per week 
aan de telefoon gekluisterd ben, is het leuk werk om te doen."

- Sjoerd
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"Mijn ervaring is: fijn dat ik aan dit project mee kon doen. De 
ontmoetingen met ouderen  heeft mijn leven verrijkt.  Met 
andere woorden ik verwonder mij vaak over de levenservaringen  
die er naar aanleiding van de lava methode  worden 
verteld. Teveel om op te noemen. Ik ga door!"

- Janny

"De huisbezoeken leren mij vooral om nu al stil te staan bij het 
ouder worden. Het kan op heel veel manieren, met of zonder 
gebreken, met of zonder partner, een kleine of grote woning.

Wat ik leer is dat het er om gaat hoe je ermee omgaat en ik zie 
heel veel wijze oudere mensen. Zij laten zien dat vechten tegen 
het ouder worden je niet helpt om een fijn leven te hebben. 
Geniet van de kleine mooie dagelijkse dingen en maak je niet 
druk."

- Lies

"Over het algemeen zijn het fijne gesprekken en zijn de ouderen 
erg tevreden. Bij sommige wordt de Lava methode niet eens 
gedaan, dat hoeft dan niet voor die persoon, maar ontstaan er 
echt heel mooie gesprekken."

- Toos

11
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Tussen januari – juni 2022 zijn 284 ouderen 
aangeschreven. 115 ouderen hebben bedankt 
voor het huisbezoek, waarvan 58 ouderen 
hebben meegewerkt aan een kort vragenlijstje. 
Dit vragenlijstje heeft ons inzicht gegeven in 
kenmerken en achtergrond van de afbellers. 
Er zijn in die periode 169 ouderen bezocht in 
de dorpen Tjerkwerd, Nijland, Cornwerd en 
Makkum. De deelname varieerde tussen de 33 
en 74%. De ouderen die geen behoefte hadden 
aan een preventief huisbezoek, zijn in het 
algemeen tevreden over hun leven, hun sociale 
contacten en bezigheden. Opmerkelijk was 
toch een vrij grote groep die hun gezondheid 
omschreef als ‘gaat wel’. Voor het vervolg 
wordt nagedacht over een mogelijk tweede 
contact om hier op terug te komen.

De ouderen stelden het huisbezoek zeer op 
prijs en waren erg tevreden over de wijze van 
gespreksvoering. Opmerkingen als ‘er werd 
echt naar me geluisterd’, ‘oprechte aandacht’ 
en ‘ja, dit is mijn leven’ zijn kenmerkend voor 
de gesprekken. Het gesprek helpt de ouderen 
om inzicht te krijgen in de thema’s die voor 
hen belangrijk zijn. Daar waar dit passend was 
werd een concreet advies gegeven, waar de 
oudere zelf mee aan de slag kon. Het advies 
varieerde van het opruimen van de woning, 
tot het bezoeken van de bibliotheek, contact 
opnemen met het gebiedsteam, benaderen 
van de woningcorporatie tot het weer 
oppakken van klaverjassen. De preventieve 
huisbezoeken zijn nu een structureel onderdeel 
van Sociaal Collectief, onder leiding van twee 
coördinatoren die de vrijwilligers begeleiding en 
de organisatie doen.

Resultaten van het project Preventieve huisbezoeken
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Signaleren en doorverwijzen

Thuiszorg medewerkers, medewerkers 
gebiedsteam en de huisartsenpraktijken komen 
uiteraard veel ouderen tegen, ook ouderen 
die te maken hebben met eenzaamheid. 
Om de professionals te ondersteunen bij 
het signaleren en doorverwijzen, is met de 
samenwerkingspartners een signaleringskaart 
met doorverwijssysteem ontwikkeld. 
Gekoppeld aan deze signaleringskaart en 
doorverwijssysteem is een workshop signaleren 
voor hen ontwikkeld en uitgevoerd. 

De workshop is gegeven aan 14 vrijwilligers 
en medewerkers van bibliotheek Mar en 
Fean, Sport Fryslân en Akte2. Daarnaast is 
de workshop 2x gegeven aan in totaal 19 
wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

De komende maanden zal ervaring met de 
signaleringskaart en het doorverwijzen worden 
opgedaan, zodat het doorverwijssysteem begin 
2023 geëvalueerd kan worden. 

De duurzame aanpak eenzaamheid Sosjaal en 
Sûn maakt onderdeel uit van het programma 
Gezond ouder worden welke gestart is in 
januari 2022. In het programma Gezond 
ouder worden kan een aantal onderdelen qua 
evaluatie en doorontwikkeling hierin geborgd 
worden. 

De signaleringskaart is verkrijgbaar via 
projectleider gezond ouder worden 

Trees Flapper, 
t.flapper@socoswf.nl
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Sociale kaart

Het blijft een uitdaging om zicht te houden op 
activiteiten die er geboden worden in een dorp, 
en omliggende regio. Vanuit de professional 
horen we vaak de behoefte aan een overzicht 
van aanbod en activiteiten: wie doet wat.
Binnen dit project is ervoor gekozen om aan te 
sluiten bij lopende ontwikkelingen. Zo heeft de 
gemeente zijn gemeentegids online en offline 
beter toegankelijk gemaakt. Vrijwilligers van 
de preventieve huisbezoeken konden met de 
papieren gemeentegids gemakkelijk opzoeken 
welke verenigingen actief waren in het dorp.
Voor een actueel overzicht van concrete 
activiteiten is gestart met het gebruik van de 
app Dag!enDoen! De voorbereidingen zijn 
in juni 2022 afgerond, uitvoering vindt vanaf 
september plaats.

Lokale netwerken

Sosjaal en Sûn is gestart met het opzetten van 
een gemeente-breed netwerk van stakeholders 
op management/directieniveau. Dit netwerk 
blijft bestaan als alliantie Gezond ouder 
worden. Hiermee is een platform geborgd 
om de koers en hoofdlijnen met elkaar te 
bespreken en afspraken te maken. Sociaal 
Collectief is daarnaast op uitvoerend niveau 
een netwerk gestart van organisaties die 
activiteiten organiseren zoals Sport Fryslân, 
Cultuur Kwartier en Bibliotheek Mar en Fean. 
Met de pilot Wijkgericht Werken is ervaring 
opgedaan met een lokaal netwerk van een 
huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie, 
gebiedsteam en Sociaal Collectief. Het 
kleinschalige en persoonlijke maakt dat er 
concreet samengewerkt kan worden. Het zal in 
de praktijk moeten blijken hoe zich dit verder 
gaat ontwikkelen.

14
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Conclusie

Samen met de partners is er een breed gedeelde duurzame aanpak eenzaamheid opgezet en is er een 
stevige link gelegd met het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Door de verbinding tussen beleid 
en uitvoering zijn de resultaten van het project geborgd.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni 2022 zijn de resultaten van het project gepresenteerd. 
Maar ook is het vervolg aangekondigd. Het programma Gezond ouder worden richt zich op 60+ 
ouderen in de hele gemeente, om met een nog te ontwikkelen aanpak hen te ondersteunen in het 
versterken van de vijf basisvoorwaarden. Hierbij zijn er voor de gemeente twee opbouwwerkers 60+ 
aangesteld die specifiek aandacht hebben voor het ontwikkelen van een sterke sociale basis voor 
ouderen. De ontwikkelde activiteiten en het netwerk van Sosjaal en Sûn maken nu onderdeel uit van 
dit programma.

"Ik doe heel veel vrijwilligerswerk 
maar dat kan ook omdat ik gezond 

ben"

"Iedereen kan zingen en het hele 
lijf doet mee; weinig spullen nodig"

"positieve gezondheid: geen 
aandacht op waar je het laagst 

scoort, maar op dat wat je 
belangrijk vindt en waar je 

energie van krijgt"

"Ik ben 76 jaar en voel me daar 
thuis; Ik ben 78 en voel me veel 
meer verbonden met de 60'ers" 

"Het is goed om je voor te 
bereiden op je pensioen;

wat vind je leuk, welke sociale 
contact heb je"

"Ik vind het heel mooi als er een 
open inloop is voor meerdere 

doelgroepen; plak er geen 
etiketten op"

15
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Gezond ouder Worden

De gemeente Súdwest-Fryslân had met het 
Lokaal Preventie Akkoord al een basis gelegd 
voor het werken vanuit het gedachtengoed 
positieve gezondheid en het versterken van 
de vijf basisvoorwaarden. De levensloop van 
mensen is opgedeeld in een drietal belangrijke 
levensfasen. Voor de laatste fase, het ouder 
worden is een Plan van Aanpak opgesteld en 
geborgd in het nieuwe gezondheidsbeleid.
Niet alleen Sosjaal en Sûn maakt daar nu 
onderdeel van, ook het nieuwe programma 
Gezond ouder worden en Welzijn op Recept 
vinden hun basis in het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid.

Deze programma’s zijn allemaal gebaseerd 
op positieve gezondheid en de activiteiten 
die uitgevoerd worden moeten passen bij het 
versterken van de basisvoorwaarden.
Gezond ouder worden is in het voorjaar 2022 
gestart met een proeftraject in Frittemastate. 
Na de zomer gaan we aan de slag in Sneek, 
Heeg, Witmarsum, Makkum, Koudum en 
Nijland. Welzijn op Recept is in september 
2022 gestart vanuit de huisartsenpraktijken 
in Heeg, Witmarsum en Nijland (gekoppeld 
aan Wijkgericht Werken) en vanuit het 
gebiedsteam.
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In een wijk, dorp of appartementencomplex 
wordt vaak gezorgd voor een sociale structuur, 
ook wel sociale basis genoemd. Daarmee wordt 
bedoeld dat mensen goede contacten hebben 
met hun familie, vrienden en in hun directe 
leefomgeving. 

In Sneek is er contact geweest met een aantal 
bewoners van het aanleunwoningen complex 
Frittemastate. Zij kwamen met de vraag hoe 
zij meer sociaal contact met medebewoners 
kunnen krijgen. De projectleider heeft na 
overleg met de contactpersonen een onderzoek 
gedaan naar de sociale behoeftes van de 
bewoners.

Deze vraag en onderzoek is ingebracht in het 
Atelier Sociaal Domein, een samenwerking 
tussen NHL Stenden en gemeente Súdwest-
Fryslân. In het atelier werken studenten van 
verschillende opleidingen samen met het 
werkveld en de doelgroep die deze vraag 
hebben opgepakt.

Uit het onderzoek, middels een mondeling 
afgenomen enquête en gevolgd door een 
bijeenkomst, kwam naar voren dat de bewoners 
zelf activiteiten willen organiseren. Ze vinden 
dat er een geschikte ruimte ontbreekt en 
willen graag meer duidelijkheid over de 
mogelijkheden bij Frittemahof en welke taken 
de huismeester heeft. Met deze resultaten 
heeft de projectleider gezond ouder worden 
en Opbouwwerk 60+ van Sociaal Collectief 
in het najaar een overleg gepland met Elkien, 
Patyna, Nieuw Elan, en de bewonerscommissie. 
Hiermee hopen we tot goede afspraken te 
komen voor een ontmoetingsruimte en een 
activiteitenaanbod voor en met de ouderen 
woonachtig in Frittemastate. 

Sociale netwerken zijn in de levensloop van groot belang en zeker ook niet weg 
te denken op latere leeftijd. Mensen vormen in de loop van hun leven sociale 
netwerken met familie, vrienden, collega’s, buren etc. Soms gaat dat goed, en 
soms ook niet. 

Frittemastate, een eerste pilot van Gezond ouder worden
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Welzijn op recept

Welzijn op Recept is een alternatief aanbod 
voor mensen met psychosociale klachten. In 
plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te 
schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten 
door naar een welzijnscoach. Klachten als 
vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, 
angst en somberheid hebben lang niet altijd een 
medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende 
sociaal maatschappelijke problemen een 
rol, zoals overlijden van een partner, verlies 
van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op 
Recept worden patiënten verwezen naar de 
welzijnscoach.

In de gemeente Súdwest-Fryslân start het 
aanbod Welzijn op recept. De uitvoering 
wordt gedaan door Sociaal Collectief die voor 
deze aanpak welzijnscoaches in dienst heeft. 
De verwijzers zijn de professionals betrokken 
bij de kernteams van Wijkgericht Werken in 
Heeg, Witmarsum/Makkum en Nijland, en alle 
medewerkers van het gebiedsteam. 

Wat is een kernteam wijkgericht werken en 
wie werken daarin samen?

Bij patiënten met psychosociale problemen, 
waarvoor geen medische behandeling of 
verwijzing nodig is, kunnen de professionals 
een welzijnsrecept voorschrijven. Hiervoor 
voeren zij het zogenaamde ‘andere gesprek’, 
op basis van positieve gezondheid. In het 
'andere gesprek' wordt aandacht besteed 
aan het welbevinden. Het is vooral belangrijk 
dat het hier gaat om oplossingsgerichte 
gesprekstechnieken. In overleg met de verwijzer 
en met toestemming wordt de inwoner 
verwezen voor Welzijn op Recept, uitgevoerd 
door de welzijnscoach van Sociaal Collectief. 
De inwoner onderzoekt met begeleiding van 
de welzijnscoach wat zijn of haar behoefte is; 
wat is belangrijk voor de inwoner en wat zijn 
de mogelijkheden. Een passende oplossing kan 
zijn een welzijnsactiviteit zoals een maatje, 
vrijwilligerswerk, beweegactiviteit etc. maar het 
kan ook gaan om bijv. het herstel van contact 
met familie, of het opnieuw oppakken van een 
hobby. De inzet is om de kwaliteit van leven 
van inwoners te verhogen. Vanuit de eigen 
regie, eigen mogelijkheden en in hun eigen 
omgeving  Op dit moment wordt gewerkt aan 
een flyer voor de inwoners  en informatie voor 
het netwerk. 
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Dag!enDoen!

Het blijft lastig om een goed overzicht te 
krijgen en te houden van activiteiten die plaats 
vinden in een dorp, wijk of regio.
Met de app Dag!enDoen! proberen we dit 
overzicht nu te krijgen voor activiteiten voor 
ouderen.

Dag!enDoen! is een digitaal platform dat 
bestaat uit een website en een gratis te 
downloaden app. Primair doel is om mensen 
te enthousiasmeren aan het leven van alle 
dag deel te nemen en andere mensen te 
ontmoeten. Dit wordt gedaan middels het 
verzamelen van lokale activiteiten in een wijk, 
kern, dorp of gemeente en deze dagelijks op 
een tablet/telefoon/computer te tonen als een 
digitale agenda. Aan de doelgroep wordt gratis 
een tablet in bruikleen gesteld. Een deelnemer 
kan iedere dag zien wat er die dag in zijn/haar 
gemeente te doen is. Met een eenvoudige 
druk op de knop meldt men zich aan voor een 
activiteit (die bijvoorbeeld ook een uur later kan 
beginnen). 

Daarnaast kan men zich ook melden voor 
vervoer. De deelnemer wordt dan door een 
vervoersvrijwilliger opgehaald en naar een 
activiteit toegebracht.
Deelnemers kunnen gekoppeld worden aan een 
vrijwillig maatje, die bij hen langs komt om te 
helpen met de tablet en eventueel mee gaat 
naar activiteiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Jetske Albada.
 
Mobiel: 06 11 77 79 30 
E-mail: j.albada@socoswf.nl




