
Wijk netwerk keten rondom eenzaamheid Moerwijk 

25  Antwoorden op het onderzoek gehouden door Sociaal Makelaar 

Moerwijk. 
 

 

 

Heeft U nog een aanvulling op dit schema?25 antwoorden 

• Nee 

• Nee 

• Taal en opleiding 

• Nee. Niet meteen 

• geen aanvullingen 

• zelfmoordneigingen bij gevolgen 

• neen 

• Ik zou bij beperkingen de tweedeling ‘geestelijk’ wn ‘lichamelijk maken’.  



Dan zou bijvoorbeeld dementie onder het kopje ‘geestelijk’ kunnen vallen. 

• beperkingen: LVB en verslaving apart benoemen 

• geen 

• Zie artikel Andries Baart. Ik stuur het per mail toe. ( deze wordt ook  als bijlage 

verstuurd bij deze antwoorden) 

• nvt 

• Ik geloof niet dat ik aanvullingen heb, zo te zien is hier al heel goed over nagedacht!  

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Wat is uw aanbod?19 antwoorden 

• Weet ik niet (als antwoord op de vorige vraag) 

• Divers aan activiteiten 

• op vrijwillige basis een soort dagbesteding uitvoeren. 

• wekelijks gratis wandelingen in de buurt 

• zowel individueel als groeps aanbod. bezig om verbinding in de wijk te zoeken zodat 

we een groter aanbod hebben 

• Niet zelf een aanbod, maar wij werken met zorgaanbieders die de kwaliteit van 

dagbesteding aanhouden.  

Daarnaast kunnen wij de klant ook adviseren naar om een buddy te zoeken.  

Wij geven hiervoor ook verdere informatie om een buddy te vinden als de klant daar 

aan toe is. 



• subsidieren van de initiatieven uit de wijk 

• Doorverwijzing naar beweegaanbod 

• Mensen kunnen op ons vriendschapsplatform Go mingle altijd een maatje zoeken en 

contact maken met elkaar. 

 Ook organiseren we ontmoetingen voor onze leden 

• Preventie aambod Indigo, individuele ondersteuning door casemanager 

• ouderenwerk, Informatieve huisbezoeken, trefpunt, vraagverheldering methodiek 

Zoeken (Servicepunt XL) 

• geen idee 

• Samenkracht ateliers over Ertoe doen en van betekenis zijn 

• Het WijkLeerbedrijf beidt informele hulp en gezelschap aan wijkbewoners door het 

inzetten van stagiaires  

die opgeleid worden om in de thuiszorg te gaa nwerken. 

• Wij bieden diverse workshops en trainingen voor de einddoelgroep op het gebied van 

eenzaamheid  

en wij bieden de training ‘Signaleren en verwijzen bij eenzaamheid’ zoals hierboven 

beschreven. 

• ik hoop dat wel 

• geen, wij maken een meldcode aan bij het SWZT 

• Nogmaals, zie vorige antwoorden. Duurzaamheid is overigens erg lastig te 

verwoorden.  

Ja, onze interventies en training kunnen een duurzaam karakter hebben maar dit hangt 

volledig af van de client zelf. 

Hoe gaat maakt hij/zij de stof eigen.  

Zijn zij op een punt dat ze in staat zijn de geboden informatie toe te kunnen passen en 

er hun voordeel mee te doen? 

Laat hun leven het toe of zitten er bijv schulden of andere kopzorgen tussen  

die voorkomen dat ze zich met hun eigen herstel kunnen bezig houden? 

In principe ben ik, zowel als POH-GGZ en als preventiedeskundige, kortdurend 

betrokken maar blijf altijd benaderbaar. 

 

Hoe is uw aanbod bekend gemaakt?15 antwoorden 

• Sociale kaart 

• is bekend bij sommige wijkpartners 

• buurtsportcoaches, krant en overleg netwerken 

• individueel 

• Sociale kaart en wij adviseren de klant zelf naar een dagbesteding. 

• het aanbod is bekend bij de partners, relaties en bewoners 

• Via website, social media, folders, posters, nieuwsbrief 

• Via internet, social media 

• preventie aanbod: via Huisartsen en indigo 



• Via het Wijkcentrum en de Gemeente Den Haag 

• geen idee 

• Nog beperkt, via werkers in sociaal domein, gemeenten, GGDen, 

belangenorganisaties 

• We proberen zoveel mogelijk bekendheid te genereren. In WMO teams, buurtcentra 

etc vertellen wij over het project.  

Tevens verspreiden we een flyer. 

• O.a. via indigowest.nl/cursussen, nieuwsbrief, PEP 

• Via de huisarts, onze website, mond-op-mond reclame en via samenwerkpartners. 

 

 

 

 

Zo ja, met welke andere organisaties?18 antwoorden 

• Mooi Welzijn, HWW, WZH, GGD, Kompassie, Parnassia , buurt sportcoach, enz 



• Woningbouwcorporaties 

• Mooi Welzijn/Wijkbus 

• Bij Betje 

• buurtsportcoach 

• n.v.t 

• alle organisaties uit Escamp 

• Sociaal Service Punt (Leidschendam-Voorburg) 

• Stichting Mooi, aandachtscentrum en diens aanbod voor jong en oud 

• bijv. diverse woonbegeleiding, REAKT, HSS 

• WMO, Gemeente Den Haag, Parnassia en overige instanties op de sociale kaart. 

• HWW Zorg, huisartsen en maatschappelijk werk 

• woningcorporaties, zorg- en welzijninstellingen 

• Met name met thuiszorgorganisaties en WMO casemanagers. Zij leveren de 

wijkklanten bij ons aan. 

• Welzijn 

• stichting Mooi 

• Xtra, huisarts. Als het goed is nog meer maar binnen Preventie zijn collega's van me 

actief in dit stadsdeel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

Heeft u aanvullingen / ideeën over dit proces schema?10 antwoorden 

• nee 

• Cultuur 

• n.v.t 

• neen 

• Ik vind het schema een beetje rommelig en niet heel duidelijk.  

De term ‘vinden’ is wat vreemd. Misschien wijzigen in ‘signaleren’. 

• Nee 

• geen aanvullig 

• Dit initiatief klinkt goed. Ik zou meer binding willen hebben met andere partijen in de 

wijk  



(en ben daar zelf ook zeker verantwoordelijk voor dat dit nog niet heel erg zo is).  

Daarnaast zijn er ongetwijfeld initiatieven waar ik nog geen weet van heb. 

 

Wat zou u nog kwijt willen wat niet is genoemd?10 antwoorden 

• Wij hebben specifieke ideeën rond eenzaamheid en wat wij zouden kunnen 

betekenen. 

• Rekening houdend met cultuur sensiviteit 

• n.v.t 

• nvt 

• nee 

• Mij informatie staat al op de sociale kaart Den Haag. 

• geen idee 

• probeer ervaringsdeskundigen te betrekken in de samenwerking en ontwikkeling. 

• weet nog heel veel niet in de wijk. 

• Ik ben blij met dit initiatief omdat ik mijn kennis van de sociale kaart in de wijk/Den 

Haag  

een van mijn minder sterke punten vind. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


