
Zorgnetwerk NoordWest -1217-   (voorstel) 
 
nota buurtgericht Welzijn 2016                  het college zet in hoge kwaliteit van leven  
                             samenleven in sterke en betrokken buurten en gemeenschappen.  
 
In de notitie “de sterke buurt” (juli 2016) wordt het doel van het zorgnetwerk als volgt 
omschreven: “ 
Deze zorgnetwerken bestaan uit een ieder die rond zorg iets betekent voor een inwoner  
in de wijk en vanuit haar professie waar nodig ingeschakeld kan worden.  
 
‘Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’ en ‘passende bij de situatie van de inwoner’,  
dat is de opdracht van het zorgnetwerk.” 
 
Visie 

1. Inbedding in het sociaal domein 

 
 
 
 
 
 

2.  Het zorgnetwerk 
Het zorgnetwerk bestaat uit minimaal een sociaal werker en een wijkverpleegkundige en 
wordt naar gelang de behoefte van de wijk aangevuld door andere partijen.  
 
Deze partijen zijn in dit stuk geduid als partners van het zorgnetwerk. De partners van het 
zorgnetwerk zijn professionele partijen die diensten leveren waarvoor soms een indicatie 
nodig is uit de Wmo, WLZ of zorgverzekering maar die zeker ook te vinden zijn als algemene 
voorziening zoals maatschappelijk werk of jongerenwerk en uiteraard te vinden zijn in het 
buurtnetwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In het zorgnetwerk zijn de onderstaande 4 V’s leidend 
1. Vinden 
 Weten we elkaar te vinden?  
 Weten de inwoners ons te vinden?  
2. Versterken 
 Hoe kunnen we elkaar versterken vanuit eigen expertise 
 Hoe kunnen informele en formele zorg elkaar versterken en (op tijd) op- en afschalen 
3. Verlichten 
 Rondom mantelzorg of eenzaamheid.  
 Simpele interventies, zorgvraag licht houden. Zwaardere zorg voorkomen 
4. Verbinden 
 Samenwerking tussen informele en formele zorg 
 Inwoners onderling 
 
 

3. Organisatie Zorgnetwerk 
A. Signalering en signaalopvolging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kerngroep Zorgnetwerk

Sociaal werker en Wijkverpleegkundige(n)

+ afhankelijk van wijk

Casusoverleg, schakelen, 
procesmanagement, versterken informele 
netwerken

(2)wekelijks (in combinatie met spreekuur)

1e Schil

Wijkagent, POH, woningcorporatie, 
professionele 
Mantelzorgondersteuning, 
Maatschappelijk Werk, GGZ, 
kinder/jongerenwerk, zorgverleners, 
Buurtcoördinator

Vraagverkenning, 
inschakelen/versterken netwerk

Op afroep aanwezig, signaleren, 
komen achter de voordeur

Op afroep aansluiten bij wekelijkse 
casuïstiek

2e Schil

Sociaal Plein + 1e lijn: Huisartsen, 
fysiotherapeuten, AMW

opschalen, afschalen, doorverwijzen



 
 B. Netwerkoverleg 
 

 1 x maal per maand  /2 maanden: coördinatieoverleg met buurtcoördinator: 
verbinding buurtnetwerk en zorgnetwerk 
 

 1 x per kwartaal: eerste schil overleg (evt. in combinatie met netwerk leefbaarheid) 
 

 2x per jaar sociaal netwerkcafé op basis van thema’s voor alle WWZ-partijen (Wonen, 
Welzijn, Zorg) bijv. valpreventie, herkenning dementie 
 
 

C. 3 onderwerpen/thema’s 
1. Langer zelfstandig/veilig thuis wonen: woningcorporaties, buurt coördinator, wijkagent  

 

2. Zorg thuis: VTH-netwerk, zorgorganisaties, buurtgroepen 

 

3. Ontmoeten/welzijn/zingeving: wijkcentrum, kerken, moskee,  

Jeugd (bekijken of Jeugd een apart onderdeel moet zijn met GGD—jeugdverpleeg- 
kundige, kinder- en jongerenwerk) 
 
 
 

Doelen 

 Voorkomen van zwaardere zorg door frequent casusoverleg met kernteam; 

 Een wijkverpleegkundige(n) als lid van het kernteam tezamen met sociaal werker; 

 Zorgpartners (gesubsidieerd/commercieel) zijn op de hoogte van het zorgnetwerk; 

 Zorgpartners (h)erkennen elkaars expertise; 

 Zorgpartners signaleren en verwijzen bij handelingsverlegenheid door naar zorgnetwerk; 

 Organiseren van sociaal netwerkcafé; 

 Versterken informele buurtnetwerken  
 

 

 

 

Planning  
Januari – maart: Informeren zorgpartners t.a.v. zorgnetwerk; 
   Wijkverpleegkundige(n) in kernteam; 
   Organiseren informatie rondom zorgnetwerk. 
    
April – juni:  Start Zorgnetwerk; 
   (Twee-)wekelijks overleg kernteam; 
   Organiseren sociaal netwerkcafé in juni 
 
Juli – september: Evalueren zorgnetwerk met partners van zorgnetwerk, evt. bijstelling 

werkwijze; 
   Organiseren sociaal netwerkcafé November 
 
November  Sociaal netwerkcafé 
     

 


