
Alphen-Noord aan het woord

Welzijn op recept
In Alphen-Noord is een monitorgroep  met zorg- en 
welzijnsprofessionals aan de slag gegaan met het 
wijkgezondheidsplan en de implementatie van 
Welzijn op Recept. Deze interventie verbindt het 
medische domein met het sociale domein. Doel 
hiervan is om gezondheidsverschillen te verkleinen. 
Met elkaar is inzichtelijk gekregen hoe Welzijn op 
Recept in de praktijk werkt. Door gerichte inzet is de 
werkwijze verbeterd en in kleine settings uitgetest. 
De komende periode wordt dit verder uitgerold. 

Wijzer in de Wijk onderdeel van de samenwerking

geworden van de samenwerking, en dan niet als 
project of als interventie, maar als ondersteuning 
in de verbinding tussen medisch en sociaal 
domein, om bij te dragen aan het verkleinen van 
gezondheidsverschillen.”

Mariska Smit, lokale procesbegeleider

“De samenwerking met onze partners heeft ons 
veel geleerd. Door samenwerkingsvraagstukken 
rondom de interventie Welzijn Op Recept op 
te pakken, kregen we veel boven tafel. Op 
inhoudelijk en procesmatig vlak, maar ook droeg 
het bij aan het adresseren van ieders belangen. 
Wijzer in de wijk is uiteindelijk een onderdeel 

Positief effect
“Het project Wijzer in de Wijk heeft ons veel geleerd over hoe je 
wijkgericht kunt werken aan preventie. In Alphen aan den Rijn hechten 
we groot belang aan preventie in brede zin en is ons streven met 
preventie om aan de voorkant van de zorg te komen. Het verder 
vormgeven van deze belangrijke beweging, door onze hele gemeente, 
pakken we uiteraard samen met onze partners op.”

Gert Jan Schotanus,  
wethouder Alphen aan den Rijn

“De beweging die we hebben ingezet is echt heel goed. Positieve Gezondheid  
 is in het coalitieakkoord opgenomen. En onze sociale partners zijn er in   
 bijgeschoold.”



Hoe nu verder?
Welzijn op Recept wordt actiever beschikbaar gesteld binnen de hele gemeente. En binnen 
de gemeente wordt gewerkt aan een monitor om preventie te meten. Daarin zijn alle 
puzzelstukken opgenomen die bijdragen aan het gezond houden van Alphenaren. Zodat voor 
de gemeente inzichtelijk is aan welke knoppen er allemaal gedraaid kan worden en gedraaid 
zou moeten worden. 

Wat heeft het opgeleverd?
De monitorgroep heeft voor Alphen-Noord onderling  
nauwgezet uitgezocht hoe Welzijn op Recept 
uitgevoerd kan worden in deze wijk. Dat heeft een 
afgesproken werkwijze opgeleverd die kan dienen 
voor de rest van Alphen a/d Rijn. De partijen hebben 
elkaar goed leren kennen en weten beter waar 
ze elkaar kunnen versterken.  Een directe spin-
off is bijvoorbeeld dat er een spreekuur van een 
welzijnspartij in een huisartsenpraktijk is gestart.

Veel geleerd
We hebben geleerd om als professionals met elkaar  
in een project samen te werken. Het heeft tot meer 
onderling begrip geleid, wat weer tot betere  
doorverwijzingen leidt. En er is ervaring opgedaan  
met werken met een wijkgezondheidsplan en datascan. 
De learning community van Wijzer in de Wijk was goed. 
Daarin werd vaak concrete kennis en hulp geboden. 

Het betrekken van inwoners kunnen we verbeteren
Op dit moment zijn we onvoldoende in staat om 
ervaringen vooraf maar ook tijdens een proces te 
betrekken of op te halen. 
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LEEFTIJD IN % MAN      VROUW
0-14 jaar  15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65+ jaar

 16,7  10,6 25,4 26,3 20,9 49,6% 50,4% 

 16,1 11,6 24,8 27,6 19,9  49,9% 50,1% 

 +   Gunstige score      Ongunstige score van de wijk ten  
opzichte van het gemiddelde van de gemeente Alphen a/d Rijn–  

Scorelijn van de wijk in 2020
Scorelijn/vlak van de wijk in 2016

  

BEVOLKINGSOPBOUW AANTAL INWONERS
 
Alphen-Noord 33.300

Gemeente Alphen a/d Rijn  112.926

Alphen-Noord 
in beeld

2020 * Gemiddelde gemeente Alphen a/d Rijn

 39,6% 34,1%* 
Chronische  

aandoeningen  (18+)

Gezondheid

7,4% 6,5%* 
Hoog risico  

op angst  
of depressie (18+)

50,5% 46,8%*
Matig tot ernstig 

eenzaam (18+)

Sociale  
omgeving 

Sociaal  
domein 

Woning Fysieke  
omgeving 

Leefstijl

 52,8% 48,6%*
Sporten (18+)

15,8% 16,0%*
Roken (18+)

InkomenStress

8,2% 9,0%*
Onvoldoende  
rapportcijfer 
woning (18+)

6,8% 8,9%*
Ouderen die 
mantelzorg 
ontvangen

13,8% 12,4%*
Jongeren  

met jeugdzorg  
in natura

4,3% 3,6%*
WMO cliënten

15,9% 12,5%*
Enige tot grote 

moeite met  
rondkomen

52,0% 50,1%*
Geluidoverlast 

door brommers/ 
scooters (18+)

93,2 93,7%*
130% of meer 

inkomen 

10,3 12,5%*
Schimmel of 

vocht in woning
 (18+) 

91,8 91,0%*
Voldoende groen 
in de buurt  (18+)

€ +
0
–

 8,0% 7,6%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

gezondheid

 14,2% 12,4%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

werk


