
 

    

Wijkzorg Middenmeer 
voor verwijzers 

 

Ziet u wel eens mensen waarvan u denkt  
dat ze wel wat hulp kunnen gebruiken? 

 



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

Wilt u iets doorgeven of een melding doen?  

De contactpersoon van uw locatie is: 

Naam:  ________________________________________ 

Tel.:    ________________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

O.v.v. Wijkzorg Middenmeer                                                                  

Meer informatie:  

www.dynamo-amsterdam.nl/wijkzorg-amsterdam 

Wijkzorg Middenmeer …. 
is een buurtproject om bewoners, die ondersteuning kunnen gebruiken, vroegtijdig 
te signaleren. Uw locatie is een van de vindplaatsen waar deze bewoners kunnen 
komen.   
 
Sommige bewoners hebben hulp nodig 
Bewoners komen vaak pas in beeld als er overlast is of in een noodsituatie. Wanneer 
ze eerder hulp krijgen, kan het (langer) goed met ze blijven gaan en crisissituaties 
voorkomen worden. Uw vindplaats kan deze bewoners nu op een laagdrempelige 
manier doorverwijzen.  
 
Dit klopt niet: verward, vergeetachtig, eenzaam, geen geld 
Bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken maar dit zelf nog niet door 
hebben of de weg niet kunnen vinden waar ze hun vraag kunnen stellen. Deze 
bewoners kunt u herkennen als u alleen al het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is. 
Duidelijke signalen zijn o.a. verward gedrag, vergeetachtigheid, eenzaamheid, 
verwaarlozing of weinig te besteden. 

 
Wijs de weg naar zorg of welzijn 
Uw klant/bezoeker kunt u laten weten dat u vermoed dat hij/zij een steuntje in de 
rug kan gebruiken. U vraagt niet door maar vertelt dat u hem/haar op weg kunt 
helpen naar zorg of welzijn. U kunt naam en telefoonnummer noteren van de klant 
wanneer hij/zij gebeld wil worden of u geeft de flyer voor bewoners mee als hij/zij 
twijfelt of liever zelf contact opneemt.  
 
Bewoner krijgt hulp en u ontvangt bericht 
De bewoner wordt benaderd en/of heeft contact met uw contactpersoon of het 
dienstencentrum Watergraafsmeer. Via een persoonlijk gesprek wordt achterhaald 
wat de behoefte/vraag is van de bewoner en wordt hij/zij geholpen door de juiste 
wijk(zorg)partij. Denk bijvoorbeeld aan hulp in/rondom huis, de boodschappen, een 
maatje, een leuke activiteit/besteding tot aan een zorgvraag. 
Uw locatie ontvangt bericht wanneer deze persoon is geholpen.  

 
 
 

 


