
Multidisciplinair samenwerken  
voor ouderen in de wijk 

 
 

Dinsdag 14 maart 2017  Marlou Wallast  
Jacqueline Keijser 
Paula Gerring 
Mieke van Riel 
Annet Wind    



    Welkom 

• Doel MOVIT MD 
Verbinden zorg en welzijn, gericht op ouderen 

 

• Terugblik vorige bijeenkomst 
Thema: eigen regie - Joris Slaets, panel,  

Wijksessie: kennismaking, knelpunten 

 

• Doel deze bijeenkomst 
Concretiseren: van knelpunten naar wijkplan 
 



    Wie zitten er in de zaal?  



     Programma 

17.00   Welkom en inleiding 

17.15   Sociografische buurtprofielen  
    Sjors Gerritsen & Sjuul Paauw  

17.30    Inspiratie pitches:  

  - Wijkkompas 
             - Welzijn op Recept 

17.50    Pauze met een lichte maaltijd 

18.20   Wijksessies 

19.30   Borrel  



Van knelpunten naar wijkplan (1) 

• Passende en proactieve ouderenzorg 

– Wat wil deze persoon? 

– Wat gaat goed, wat kan beter, waar liggen 
de risico’s? 

– Probleeminventarisatie 

– Prioritering 

– Plan met per probleem doel – actie - 
evaluatie 

 
• Een zelfde analyse op wijkniveau?! 



Van knelpunten naar wijkplan (2) 

• Een zelfde analyse op wijkniveau! 

– Wat willen we in de wijk? 

– Wat gaat goed, wat kan beter, waar liggen 
de risico’s? 

– Probleeminventarisatie - knelpunten 

– Prioritering 

– Plan bij het knelpunt: 
doel – actie - evaluatie 

 



Sociografische buurtprofielen 

https://www.libertasleiden.nl/c/libertas-leiden/lb13515/sociografische-buurtprofielen 



 Pitches 

 

 Wijkkompas ontwikkelt door  
Ouderencontact Profburgwijk Leiden  
Ton Polderman 

 



Ouderencontact Profburgwijk 

 
• Zelfstandig burgerinitiatief onder de 

vleugels van de Wijkvereniging  
Professoren- en Burgemeesterswijk 

• Totaal aantal wijkbewoners:    ca  8800 

• Aantal ouderen (65-plus):  ca  1200 

Ton Polderman, Stuurgroep Ouderencontact Profburgwijk 



Het Ouderencontact steunt op vier pijlers: 
 
• Wijkkompas   

 

• Telefoon     telefoondiensten ieder werkdag  

      van 9.30-11.30 uur 
 

• Bijeenkomsten   iedere donderdagochtend  

       bij BSO in Trigon-clubhuis 
  

• Nieuwsbrief   ieder maand, met algemene info, Trigon-  

      programma en aanvullingen Wijkkompas.   
                  Verstuurd naar ca 325 geregistreerde ouderen   
      in de wijk. 











Financiering 
 

Het Ouderencontact heeft geen reguliere inkomsten. 
Productie van het wijkkompas wordt gefinancierd door: 

• Vrijwillige bijdragen van de ouderen:  
“Geen steun dan:      geen continuering  van activiteiten,  

       geen nieuwe versie van het Wijkkompas”. 

•  Incidentele subsidies: 
• Fonds 1818 
• Rotary 
• Zorg en Zekerheid 
• In wijkkompas genoemde adressen 
• In natura: hulp van de gemeente bij verspreiding 

wijkkompassen 





 Pitch Welzijn op recept 

 Ilonka van Rijn  

 Sasja van de Water 
 



  Veerkracht & Welzijn op Recept 

VEERKRACHT 

Richting aan 
je leven Positief 

denken en 
voelen 

Grip op je 
leven  

Bewust 
leven 

Positieve 
relaties 

Betekenis 
vinden 

Gezond 
leven 



  Welzijn op Recept: de stappen 



  Vragen over Welzijn op Recept? 

 
Neem gerust contact met ons op! 

 
Annet: a.gijsman@radiuswelzijn.nl 
Ilonka: i.vanrijn@radiuswelzijn.nl 

Sasja: s.vandewater@radiuswelzijn.nl 
 

071-7074200 
 



  Wijksessies 

 Van knelpunten naar wijkplan: 
– Bekijk de knelpunten in de wijk 
– Prioriteer de knelpunten en kies er één 
– Formuleer bij het knelpunt: 

• SMART doel (specifiek, meetbaar, aansprekend 
realistisch en tijdgebonden) 

• Acties – wie doet wat? 
• Evaluatie - wanneer en hoe? 

 
Tip: - begin klein en concreet! 
  - een gespreksleider aanstellen 
 
En dan? Aan de slag!  
Derde bijeenkomst in de wijk (richtdatum 9 mei) 
Dinsdag 27 juni plenair delen van de resultaten 



Het wijkplan 

Stap 1  

Vraagstuk 
kiezen 

Stap 2 

Haalbaar 
doel 

stellen 

Stap 3 

Wijk plan 

 
Welke 
actie is 
nodig? 

 

Door wie? 

 

 

Wanneer? 

 

Evalueer 
moment  

Dinsdag 27 juni delen resultaten  



   - PAUZE - 

 Studenten begeleiden u naar de juiste ruimte: 

 Stevenshof     G2.126 

 Boerhaave- en Stationsdisctrict  G2.124 

 Morsdistrict    G2.110 

 Leiden Noord     G2.123 

 Bos- en Gasthuisdistrict  B2.017   

 Binnenstad    B2.025 

 Merenwijk     F2.082 

 Roodenburgerdistrict    G2.053 

  


