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Arrangement:
Het arrangement bestaat uit 
de volgende onderdelen:

•  Aanmelding

•  Intake

•  Arrangeren

•  Evaluatie & afsluting

Project
Sociaal 
arrangeren

“Meer afstemming 
welzijn en zorg 

zodat het 
gewone leven zo 
lang als mogelijk 

in stand blijft”

Wanneer kom ik in aanmerking voor het project? 
De huisarts, sociaal werker expertise ouderen en de wijk- 
verpleegkundige bekijken samen of u geschikt bent voor het 
project sociaal arrangeren. 
Een aantal van de punten waarnaar gekeken wordt zijn: 
•  U woont in Nijmegen
• U bent 65 jaar of ouder
•  U heeft soms last van geheugenklachten in combinatie met  

andere vragen
•  U wilt zo lang mogelijk thuis wonen
• U bent patiënt bij een van de aangesloten huisartsen- 
  praktijken

Voordat u kunt deelnemen aan het project wordt een gesprek 
gevoerd met een van de sociaal werkers. In afstemming met 
betrokkenen en u wordt besloten of sociaal arrangeren de 
juiste keuze is.

Samenwerking 
Het project Sociaal arrangeren is opgezet vanuit Sterker  
sociaal werk in samenwerking met de gemeente Nijmegen, 
cVGZ, het zorgkantoor, Buurtzorg en ZZG zorggroep.

Doel? 
Het doel van sociaal arrangeren is 
om ervoor te zorgen dat u zo lang 
mogelijk thuis kunt wonen. 
Zelfstandigheid en kwaliteit van 
leven zijn belangrijke elementen 
hiervoor. Bijvoorbeeld versterking 
van uw netwerk, verwijzen naar 
voorzieningen in de wijk, inzet van 
passende ondersteuning en zorg.

Wat houdt een sociaal arrange-
ment in? 
Een sociaal werker expertise ouderen 
is uw aanspreekpunt en werkt nauw 
samen met uw huisarts en wijk-
verpleegkundige (indien betrokken). 
Samen met u en uw naaste kijken we 
wat u belangrijk vindt en wat in uw 
situatie nodig is. 
Deze sociaal werker kent de wet- en 
regelgeving, wijkvoorzieningen,  
vrijwilligersorganisaties, diensten 
voor ouderen en dergelijke. Het doel 
is om de zorg voor u afgestemd 
vorm te geven en dat betrokkenen 
op de hoogte zijn van elkaars acties. 


