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Wat is Welzijn op Recept?
Welzijn op Recept is een kortstondige begeleiding van een bewoner door Tom in de buurt op
welzijnsgebied. Zie het als een duwtje in de rug om weer een nieuwe wending aan het leven
te geven. Met dit duwtje komen lichaam en geest weer in balans waardoor de vitale energie
weer gaat stromen.
Waarom een verwijzing Welzijn op Recept?
Het komt regelmatig voor dat de huisarts wordt bezocht door mensen waarbij het probleem
geen medische oorzaak heeft. Een groot gedeelte van deze klanten heeft niet direct
medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg nodig, maar kan mogelijk wel baat
hebben bij aandacht voor welzijn. Dit verzorgt Tom in de buurt met Welzijn op Recept.
Als tijdens het traject blijkt dat er ook extra zorg nodig is, kan de wijkcoach dat direct
oppakken.
Hoe werkt Welzijn op Recept?
 De verwijzer verwijst zijn cliënt via ZorgDomein naar Welzijn op Recept.
 Tom in de buurt neemt de melding op. Een wijkcoach neemt binnen zeven dagen
contact op voor een afspraak met de klant.
 In het aanmeldingsgesprek onderzoeken klant en wijkcoach samen wat de klant
nodig heeft om zich weer goed te voelen: denk daarbij aan een activiteit, talent,
interesse of passie. Voorbeelden zijn activiteiten op het gebied van sport en
bewegen, ontmoetingen of buitenactiviteiten.
Wat zijn de werkafspraken?
Het proces voor Welzijn op Recept en voor een reguliere aanmelding bij Tom is hetzelfde:
 Aanmelding: binnen zeven werkdagen neemt een wijkcoach contact op met de klant.
 Intake: in een breed gesprek wordt met de klant de hulpvragen vastgesteld volgens
Toms visie op talent, ondersteuning en meedoen.
 Aanbod: op basis van de intake krijgt de klant een aanbod.
Wat is er nieuw aan Welzijn op Recept?
Nieuw is dat de aanmelding nu digitaal gaat via ZorgDomein en dat de wijkcoach van Tom in
de buurt tijdens dit traject tegelijk eventuele extra zorgvragen kan oppakken.
N.B. In de gemeente Alphen aan den Rijn bood Participe vóór de start van Tom in de buurt al
Welzijn op Recept aan. Het traject dat klanten met Welzijn op Recept doorlopen, is
onveranderd.
Waarvoor kan naar Tom in Buurt worden verwezen?
Naast het brede welzijnsaanbod van Tom in de buurt kunnen alle inwoners worden verwezen
naar Tom voor:
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Maatschappelijk werk: huisverboden, echtscheiding, rouwverwerking, overige vragen.
Individuele begeleiding: ggz/verslaving, VG, NAH, ouderen met dementie.
Groepsbegeleiding
Dagbesteding
Respijtzorg: mantelzorgondersteuning - planbaar kortdurend verblijf.
Welzijnsarrangementen: Welzijn op Recept

Voorwaarden zijn: de persoon is 18+, woont in Alphen aan den Rijn en de zorg past binnen
de Wmo (géén behandeling of therapie).
Welke begeleiding biedt de wijkcoach?
De wijkcoach ondersteunt en begeleidt de klant op maat.
Ik heb vragen over Welzijn op Recept
Stuur dan een e-mail naar info@tomindebuurt.nl
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