
    
 

Factsheet Welzijn op recept 

Welzijn en zorg slaan de handen ineen en voeren het project ‘Welzijn op recept’ uit. De partners in 

dit project zijn de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), ZuidOostZorg en De 

Friese Wouden. 

 

Doel 

Inwoners van Smallingerland vanaf 65 jaar met psychosociale problemen of verhoogde kans daarop, 

die willen deelnemen aan een activiteit, behoefte hebben aan ondersteuning of sociale contacten, 

kunnen middels welzijn op recept ondersteuning van een welzijnswerker krijgen bij het realiseren 

van deze doelen/ wensen. Dit voor een duurzaam effect op de kwaliteit van leven waardoor deze 

inwoners minder gebruik hoeven te maken van de gezondheidszorg. 

 

Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor het uitschrijven van een recept 

• Psychische klachten: somber voelen, angstig gevoel/veel piekeren, stress/overspannen, 

overige psychische klachten. 

• Vastlopen in het leven, problemen op het werk, relatieproblemen, meemaken van een 

ingrijpende gebeurtenis. 

• Problemen met chronische lichamelijke ziekte. 

• Chronische psychische klachten (al behandeld en nu stabiel). 

• Probleem met ziekte van ouders/familie, partner, kind (mantelzorgen). 

• Eenzaamheid, dreiging sociaal isolement, beperkt netwerk. 

• Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (veel wisselende lichamelijke klachten). 

• Slaapproblemen. 

• Ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, overgewicht). 

• Niet naar de zin in de wijk, onveilig voelen. 

 

Werkgebied 

Gemeente Smallingerland 

 

Werkwijze 

Wanneer een zorgprofessional in contact komt met iemand waarvoor ‘welzijn op recept’ zinvol kan 

zijn, maakt de professional dit bespreekbaar met de persoon in kwestie. Zodra de professional het 

recept uitgeschreven en overhandigd heeft, is de ontvanger zelf aan zet. Hij* kiest of hij het recept 

wil verzilveren en met een welzijnswerker in zee wil. Samen met de welzijnswerker verkent de 

persoon welke omstandigheden aanleiding zijn voor het ontvangen van het recept. Hij formuleert 

wat hij wil bereiken (welk doel, wat wordt concreet het resultaat, welke activiteit wordt gestart) en 

bedenkt samen met de welzijnswerker hoe dit gerealiseerd kan worden. De inzet van de 

welzijnswerker stopt wanneer het doel van de persoon is behaald**. 

Zodra het eerste gesprek met de welzijnswerker heeft plaatsgevonden is het recept verzilverd, 

ongeacht de uitkomst van dit gesprek. Het recept kan ook niet verzilverd worden, men is niet 

verplicht contact op te nemen. 

 

Meer informatie 

De projectleider van ‘Welzijn op recept’ is Fanneke Sybesma, werkzaam bij de M.O.S. 

f.sybesma@mosweb.nl of via het Servicebureau van de M.O.S. 0512-515598. 

 
* Overal waar in deze factsheet 'hij' of 'hem' staat, kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. 

** Middels de intake analyse systematiek (IAS) gaat de welzijnswerker aan de slag. Deze systematiek bestaat uit 8 stappen: verzilveren van 

het recept, informatie verzamelen, analyse schrijven, dienstverleningsplan opstellen, planning maken, uitvoeren, evalueren, nazorg. 


