
Project 
Sociaal arrangeren
Informatie voor professionals

KWALITATIEVE OPBRENGSTEN
•  Meer afstemming welzijn en zorg zodat het gewone leven zo lang als 

mogelijk in stand blijft; 
•  Uitstel van Wlz zorg en opname intramuraal; 
•  Minder kans op eenzaamheid;
•  Betere en duurzamere inzet van de bronnen in de omgeving van de 

oudere thuis; 
•  Minder belasting van de wijkverpleeg kundige en huisartsenzorg en er 

ontstaat kennisuitwisseling; 
•  Minder kans op overbelasting van de mantelzorg;
•  Hogere ervaren kwaliteit van leven voor de oudere door versterking van 

het sociale netwerk en meer deelname aan het maatschappelijke verkeer.

Opbrengsten

MEER INFORMATIE

          sociaalarrangeren@sterker.nl

of bel Langer Thuis Nijmegen: 088 - 00 171 21

Langer Thuis Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk
juni 2021



INCLUSIE
•  Kwetsbaarheid op meerdere leef gebieden 
•  Cognitieve problemen 
•  65 jaar of ouder
•  Nijmegen en omgeving
•  Patiënt bij deelnemende huisartsenpraktijk

Samengevat
•  Betrokkenheid tot opname 

of overlijden 
 
•  Aanspreekpunt voor cliënt 

en mantelzorg 
 
•  Integraal plan 
 
•  Generalistische blik
 
•  Casemanagement 
 
•  Sociaal werk benadering

•  Advance care planning

VOORWAARDEN
•  Samenwerking sociaal werker expertise ouderen, huisarts en - indien 

betrokken - wijkverpleging
•  Bereidheid van geincludeerde ouderen tot deelname

Sociaal 
arrangeren

“Meer afstemming 
welzijn en zorg 

zodat het 
gewone leven zo 
lang als mogelijk 

in stand blijft”

1. AANMELDING
•  Door huisarts en/of door wijkverpleegkundige

2. INTAKE
•  Easycare 
•  De wensen, behoeften en het sociaal netwerk van de 

oudere inventariseren

3. ARRANGEREN
•  Arrangement inzetten 
•  Integraal plan
•  Vervolg & monitoren

4. AFSLUITING
•  Evaluatie
•  Afsluiting op het moment van opname of overlijden

Arrangement

AANLEIDING
1.  Toename kwetsbare ouderen met 

cognitieve problemen en kwets-
baarheid

2. Dynamiek in de ouderenzorg 
3. Welzijn kan zwaardere zorg uitstellen
4.  Kostenbesparing in de Wet Lang-

durige Zorg (Wlz)

DOEL
•  Versterken sociale netwerk 
•  Ondersteuning mantelzorg 
•  Voldoende aandacht en tijd
•  Deelname maatschappelijk 

verkeer 
•  Normaliseren 
•  Afgestemde zorg
•  Langer zelfstandig thuiswonen


