
Welzijn op Recept

Aandacht en activiteiten 
als medicijn

Geïnteresseerd? 
Neem voor een actueel aanbod van activiteiten in 
jouw wijk contact op met de sociaal makelaar van je 
wijkteam!

Welzijn op Recept wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projectondersteuning vanuit Stichting 
Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH).



• Advies en hulp bij vragen over wonen, zorg, welzijn, werk. 
• Sportactiviteiten tegen geen/lage kosten.
• Trainingen en lotgenotengroepen. 
• Ontmoetingsgroepen (ook digitaal) voor leuke (buiten)

activiteiten. 
• Herstelmaatjes bij psychische klachten. 
• Maatje voor gezelligheid, activiteit of praatje. 
• Hulp bij praktische klusjes in huis en tuin door vrijwilligers. 
• Budgetbuddy voor hulp bij financiën en administratie. 
• Mantelzorgondersteuning.  
• Taalmaatjes en voorleesmaatjes. 
• Diverse inloopmogelijkheden bij ontmoetingscentra. 
• Vrijwillige hulp bij opvoedvragen. 
• Steungezinnen. 
• Zelf vrijwilligerswerk doen bij bijv. Wonen Plus Welzijn.

Voorbeelden van activiteiten:

Wat is Welzijn op Recept?
 
Welzijn op Recept is een alternatief voor 
mensen met psychosociale klachten en slaat 
de brug tussen zorg en welzijn.  Vaak spelen 
onderliggende sociaal maatschappelijk problemen 

een rol, zoals: eenzaamheid, fysieke klachten, 
chronische ziekte, zorgen om schulden en/of 

werkeloosheid. Hiervoor kan Welzijn op Recept 
een oplossing bieden. De huisarts verwijst 

via een sociaal makelaar door naar 
welzijnsactiviteiten in de buurt.

Welzijn op Recept: een sociale oplossing voor 
psychosociale klachten.
Je hebt een verwijsbrief gekregen van je zorgverlener voor 
Welzijn op Recept. In deze folder wordt uitgelegd wat dit 
betekent.

Contact met de sociaal makelaar van het 
wijkteam.
Een sociaal makelaar van het wijkteam zal binnen een week 
telefonisch contact met je opnemen voor het maken van een 
afspraak. Je maakt kennis en bespreekt wat je graag zou willen 
doen. De sociaal makelaar zoekt daarna, samen met jou, naar 
een activiteit die bij je past. Hij/zij kan je ook helpen met het 
aanmelden voor de activiteit. 

Welke activiteiten zijn er?
Er zijn veel verschillende soorten activiteiten beschikbaar in 
de gemeente Hollands Kroon. Hieronder staan een aantal 
voorbeelden. Met de sociaal makelaar bespreek je wat je 
graag wilt doen. We zoeken altijd naar een activiteit die bij jou 
past!


