
             

Vindt u het leuk en inspirerend om uw gedachten te delen met anderen? 
Een gespreksgroep of cursus filosofie, yoga of mindfulness is dan één van 
de vele mogelijkheden.

Welzijnsarrangement  Bezinning

Wandelen en fietsen zijn populairder dan ooit tevoren. Ontdek uw omgeving! 
Kent u de wandelroutes, fietspaden in en om Zwolle? Ontdek ze samen met 
anderen. Of wilt u actief aan de slag in de moestuin of wijkboerderij? 
Het kan allemaal!

Welzijnsarrangement  Buitengewoon

Je raakt nooit uitgeleerd. Ooit de behoefte gehad om zich nog eens te verdie-
pen in die hobby, of die taal en cultuur?  Er zijn mogelijkheden genoeg voor 
het oppakken van bijvoorbeeld een cursus Engels of schilderen. 

Welzijnsarrangement  Bedenk

Samen met uw buurtgenoten koffiedrinken, eten in het buurtrestaurant of 
activiteiten in het wijkcentrum. In uw buurt is genoeg te doen.

Welzijnsarrangement  Buurt

Sporten en beweging is ontspanning en daarmee kan het bijdragen aan een 
goed gevoel. 
Er zijn genoeg mogelijkheden om de spieren en daarmee de zinnen te ver-
zetten. Of het nu in clubverband is, of als losse activiteit, binnen of buiten, 
beweging maakt je kwieker en fitter.

Welzijnsarrangement  Beweeg

             

Welzijnop recept

   meer 
plezier en zin

   in het leven

Welzijn op Recept in Zwolle is gebaseerd op de handleiding 

Welzijn op recept van Sinnema e.a, Trimbos-instituut 2012

Wilt u ook een persoonlijk welzijnsarrangement? 
Praat er eens over met bijvoorbeeld 

uw huisarts of maatschappelijk werker 
of neem zelf contact op met Welzijn op Recept

038 - 8 515 700 
Vraag naar een medewerker van Welzijn op Recept

e-mail:welzijnoprecept@wijz.nu

Welzijnsarrangementen

Vrijwilligerswerk biedt actie, contacten, plezier en ontwikkeling. 
In uw omgeving en wijk zijn tal van mogelijkheden bij clubs en organisaties. 
Wilt u wat betekenen voor anderen in uw wijk, maar weet u nog niet wat? 
Ook daarmee kan Welzijn op Recept u ondersteunen!

Welzijnsarrangement  Vrijwilligerswerk



             

Welzijnop recept

Zou u weer wat willen gaan doen, samen met 
   anderen  en liefst dicht bij huis in uw eigen wijk?  
     Soms is het  niet makkelijk om dit zelf op te 
          pakken, maar met  een beetje hulp bent u 
             snel op weg. 

Hoe werkt Welzijn op Recept? Welzijn op Recept in Nederland
Welzijn op Recept heeft in Nederland op verschillende plaatsen 
al tot mooie resultaten geleid. Wat dat betekent? Veel mensen, 
zowel jong als oud, hebben dankzij Welzijn op Recept  weer 
meer zin en plezier in hun leven gekregen. 

  Piet de Jong: 
    Ik word gewaardeerd
          en sta midden
                 in het leven

Plezier en zin in
    je leven

Mevr. Verhagen: 
          Ik ben erg blij met de stappen die ik     
                       heb gezet dankzij Welzijn 
                                          op Recept!

De kans is groot dat u deze folder via uw huisarts, maatschap-
pelijk werker of een andere verwijzer ontvangen heeft. In dat 
geval is in overleg met u afgesproken om gebruik te maken van 
Welzijn op Recept. In deze folder vindt u nog eens de informatie 
die u helpt bij uw zoektocht en keuze om weer meer plezier en 
zin in het leven te krijgen.

Een folder en dan?

De bedoeling van dit Welzijn op Receptis dat bezoekers (18+) 
van de huisarts, fysiotherapeut, sociaal wijkteam, zorginstelling 
of maatschappelijk werker, doorverwezen kunnen worden naar 
de welzijnswerker van WijZ voor een advies. Dat advies betreft 
activiteiten die aansluiten bij wensen en mogelijkheden van 
mensen en bijdragen aan plezier en zin in het leven.

U kreeg van uw huisarts of 

maatschappelijk w
erker een welzijnsrecept.

Uw huisarts of m
aatschappelijk w

erker informeert 

hierover de welzijnswerker.

De welzijnswerker neemt binnen vijf werkdagen 

contact met u op voor een
 afspraak.

U hebt een gesp
rek met de welzijnswerker in het 

wijkcentrum bij u in de buur
t of bij u thuis

.

In het gesprek v
erkent u de mogelijkheden voor 

activiteiten die 
bij u passen.

U meldt zich aan bi
j de activiteit, e

ventueel met 

hulp van de welzijnswerker.

U gaat meedoen met de activiteit
 en kijken of 

het u bevalt.

Na ongeveer een m
aand bespreekt 

u met de 

welzijnswerker hoe het met u gaat.


