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• MOvactor is een welzijnsorganisatie in Nieuwegein:

– Welzijnscoaches - Jeugd- en Jongerenwerk

– Op Maat - Vrijwillige inzet

– Thuisadministratie/Servicepunten/Rechtswinkel

– Buurtpleinen - FAIR’s

Kennismaken - MOvactor



• De welzijnscoach is een sociaal professional

• Kortdurende ondersteuning bij vragen in sociale domein

• Doel: vergroten van het welbevinden en de gezondheid van de inwoner, 

deelname aan de samenleving

• Coachen, stimuleren, informeren, verbindingen leggen

• Vanuit positieve psychologie

• Gericht op dóén

Kennismaken - Welzijnscoach



• Zorg

• Welzijn

• Gemeente

• Anderen

• Al bekend met Welzijn op Recept?

En wie bent u…?



• Casus 1: Mevrouw Visser

• Wat is Welzijn op Recept?

• Casus 2: Mevrouw Van Schoonhoven

• Voorwaarden voor succes, en aandachtspunten

• Heeft Welzijn op Recept effect?

• Vragen en gesprek 

Programma



Casus 1: Mevrouw Visser



• Samenwerking tussen 1e-lijnszorg en welzijnsorganisatie

• Verwijzing naar welzijn als alternatief

• Doelgroep: eenzaamheid, life-event, chronische ziekten, Lichte psych.soc. 

problematiek, stabiel psychiatrisch beeld (Z-codes en lichte P-codes)

• Wetenschappelijke onderbouwing: positieve psychologie, Principes van 

Duurzaam Geluk (Jan Auke Walburg), Social Prescribing

Wat is Welzijn op Recept?



•

Werkprocessen



Casus 2: Mevrouw van Schoonhoven



• Samenwerkingsafspraken 1e lijn en welzijnsorganisatie

• Positieve psychologie/gezondheid

• (investeren in) verwijzen

• Gevarieerd en gedegen aanbod aan activiteiten

• Vakmanschap Welzijnscoaches

• Als gemeente: investeren en faciliteren 

Voorwaarden voor succes



• Juistheid van de doorverwijzing:

– Timing

– Eigen motivatie

– Soort vraag

• Grenzen kennen en aangeven

• Blijven investeren in Welzijn op Recept en de samenwerking

Aandachtspunten



• Uitkomsten effectstudie 2014.

• Deelnemers benoemen zelf toename van:

– eigen kracht

– zelfvertrouwen

– zelfredzaamheid

– sociale contacten

En ervaren positief effect op gezondheid

Heeft Welzijn op Recept effect?



- Gratis Handleiding Welzijn op Recept te downloaden op

www.trimbos.nl/webwinkel - Artikelnummer AF1129

- ‘Welzijn op Recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten’ M.L. 

Heijnders e.a. Artikel in Bijblijven 'Op 1 lijn: samenwerking in de eerste lijn' (nummer 10, 

december 2015). 

• Kennisnetwerk Welzijn op Recept

• Landelijke kennisdag 2018

• Behoefte aan meer informatie of training? U kunt hiervoor

terecht bij MOvactor: info@movactor.nl

Meer informatie:

http://www.trimbos.nl/webwinkel - Artikelnummer AF1129
mailto:info@movactor.nl


Dank voor uw aandacht!


