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Voorwoord

 In de gemeente Leusden is Larikslaan2 het kloppend hart van de uitvoering van  
 het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein. Voor alle inwoners, van 0 – 100  
 jaar vormt Larikslaan2 de toegang tot zorg en welzijn: kinderen, jongeren,  
 gezinnen, senioren, mensen met een beperking of chronische ziekte. We zijn  
 er voor zorgvragers, zorgverleners en zorgmijders en staan achter vrijwilligers,  
 maatjes  en mantelzorgers. We adviseren en begeleiden individuele inwoners en  
 faciliteren of initiëren activiteiten gericht op groepen inwoners. De focus ligt 

op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Zelfredzaamheid, verbinding, participatie, 
preventie en vroegsignalering staan centraal. Larikslaan2 biedt ondersteuning en begeleiding en facili-
teert en coördineert waar nodig. 

De titel van dit jaarverslag is ‘Werken aan een sterke sociale basisinfrastructuur’ en dat is ook de kern van 
het uitvoeringsprogramma 2016-2017. Verbinding blijkt daarbij een cruciale succesfactor. Verbinding op 
alle niveaus, met alle spelers. Verbinding tussen beleid en uitvoering. Tussen de gemeente Leusden en 
Larikslaan2. Verbinding met zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties. En natuurlijk verbinding met 
de samenleving. Met elkaar zijn we in staat inwoners die ondersteuning nodig hebben beter en sneller te 
helpen. Elke partner in de keten - formeel en informeel - levert zijn eigen bijdrage. 

Om optimaal invulling te kunnen geven aan die bijdrage hebben we ook in 2016 gewerkt aan verdere 
professionalisering van processen en systemen, vergroting van de vaardigheden en kennis van de mede-
werkers en intensivering van de samenwerking met ketenpartners. In dit jaarverslag blikken we terug op de 
wijze waarop in 2016 invulling is gegeven aan onze taakstelling en aan de dienstverlening aan de inwoners 
van de gemeente Leusden.

Ik wens u veel leesplezier

Hester Frank, 

Directeur Stichting Larikslaan2
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Na het dynamische jaar 2015, dat in het teken stond van 
de transitie van het sociaal domein, is in 2016 gewerkt aan 
verdere professionalisering van de organisatie. Larikslaan2 
streeft ernaar als één team, dichtbij de inwoners passende 
oplossingen te bieden voor hulpvragen van inwoners en bij te 
dragen aan de kwaliteit van het leven in Leusden. Om optimaal 
te kunnen inspelen en anticiperen op de diversiteit aan vragen 
van individuele inwoners en thema’s die spelen voor groe-
pen inwoners werken we met een breed samengesteld team 
van consulenten met generalistische expertise en specifieke 
aandachtsgebieden en/of specialismen. Van consulenten ge-
specialiseerd in opvoedondersteuning, mantelzorg en autisme 
tot maatschappelijk werkers en consulenten gespecialiseerd in 
onder meer complexe gezinsproblematiek, licht verstandelijke 
beperking (LVB) en niet aangeboren hersenletsel (NAH). In 
het belang van de cliënt wordt gewerkt volgens een integrale 
aanpak waarbij Larikslaan2 de regierol vervult. 

Uitgangspunten werkwijze Larikslaan2 - 
leidende principes

• De vraag van de inwoner staat voorop.
• Eén contactpersoon en één plan voor één    
 huishouden of gezin.
•  We gaan uit van de eigen kracht van mensen. We 

stimuleren mensen zelf aan de slag te gaan met hun 
vragen.

•  We pakken vragen snel op, hierdoor kunnen (nog) 
grotere problemen worden voorkomen.

•  We maken mensen attent op bestaande voorzienin-
gen in Leusden waar ze bij kunnen aansluiten.

•  We bieden maatwerk: we komen tot een oplossing 
die past bij de situatie van de inwoner.

• Veiligheid binnen een huishouden of gezin 
 staat altijd voorop.
•  Lukt het niet om iemand verder te helpen met onze 

eigen expertise, dan doen we een beroep op specia-
listen van de organisaties uit ons netwerk.

•   Zijn er al verschillende professionals of vrij 
 willigers betrokken bij  een huishouden    
 of gezin, dan gaan wij met hen én de klant in   
 overleg om de hulp op elkaar af te stemmen.    

De kern van de organisatiestructuur van Larikslaan2 wordt ge-
vormd door een Basis Team en een Sociaal Team. Deze teams 
vormen een samenhangend geheel waardoor op- en afschalen 
door middel van een warme overdracht vanzelfsprekend is. 

Het Basis Team bestaat daarbij uit twee subteams: Basis Team 
Individueel en Basis Team Collectief dat gericht is op groepen 
in de samenleving of  de gemeente als geheel. 
Het Sociaal Team biedt ondersteuning en begeleiding aan 
inwoners met complexe, meervoudige problematiek. 

Naast het Basis- en Sociaal Team fungeert het 
Ondersteuningsteam als onmisbare schakel. Lees meer over de 
taken, verantwoordelijkheden en samenstelling van de teams 
in paragraaf 1.1.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit: Eefje van Rijnsoever (voorzit-
ter tot oktober 2016), Mariette Jilderda (secretaris), Patrick Kiel 
(voorzitter per oktober 2016), Jos Korver en Cint Kortmann. De 
Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd, vervult 
een klankbordrol en houdt op positief kritische wijze toezicht 
op het bestuur van Larikslaan2.

1.1 Personele samenstelling van de teams

De mensen achter Larikslaan2
Na het dynamische eerste jaar is de nieuwe organisatiestruc-
tuur vanzelfsprekend geworden. De teams weten elkaar te 
vinden, zowel als het gaat om werkinhoudelijke zaken als om 
sociale aspecten. Ondanks de regelmatige instroom van nieu-
we collega’s is er een betrokken bedrijfscultuur. De lijnen zijn 
kort en de onderlinge samenwerking is goed en professioneel. 
In 2016 zijn er zowel per team als voor de gehele organisatie 
activiteiten georganiseerd gericht op vergroting van vaardighe-
den, expertise en teambuilding (zie ook Scholing van de teams, 
paragraaf 1.2). 

Managementteam

Het Managementteam van Larikslaan2 wordt gevormd door 
(vlnr) Ingrid ter Heerdt (teamleider), Hester Frank (direc-
teur), Marjolijn Winter (teamleider) en Tommelien Majoor 
(teamleider).

“Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang” - Richard Branson

Hoofdstuk 1:  Taakstelling vraagt om sterke organisatie
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Ondersteuningsteam 
Eind 2016 telt het Ondersteuningsteam 5,9 fte. 
Taken en verantwoordelijkheden die binnen het 
Ondersteuningsteam zijn belegd: 
• Receptie- en baliewerkzaamheden
• Managementondersteuning 
• Bedrijfsadministratie en financiën
• Administratief proces rond beschikkingen
• Communicatie
• Kwaliteitsbeheer
• ICT

Basis Team 
Eind 2016 telt het Basis Team 10,6 fte, waarvan 1,3 fte op in-
leenbasis. De consulenten zijn verantwoordelijk voor het aan-
nemen en behandelen van vragen op het gebied van zorg en 
welzijn. De vragen zijn preventief van aard of gerelateerd aan 
Jeugdwet en Wmo. Volgens het principe van vraagverhelde-
ring analyseert de consulent de situatie en brengt de wensen, 
behoeften, problemen en hulpvragen samen met de inwoner 
in kaart. 
Zelfstandig of in samenwerking met derden voert de consulent  
op methodische en resultaatgerichte wijze interventies uit. Zo 
wordt de inwoner ondersteund bij de versterking van de zelf-
redzaamheid en vergroting van de participatie.
Is er sprake van complexe meervoudige problematiek dan be-
trekt de consulent collega’s van het Sociaal Team erbij. 

Jongerenwerker
Per 1 januari is het Basis Team uitgebreid met een jongeren-
werker (32 uur). De jongerenwerker is betrokken bij collectieve 
activiteiten en biedt daarnaast ook individuele ondersteuning. 
Na het eerste half jaar vooral en succesvol gewerkt te heb-
ben aan kennismaking met de diverse groepen jongeren is de 
jongerenwerker in de tweede helft van 2016 ook betrokken bij 
individuele trajecten. Bijvoorbeeld bij individuele trajecten van 
het Sociaal Team waar een jongere bij betrokken is. Lees meer 
over jongerenwerk in hoofdstuk 3.   

Dementie casemanagement
Dementie is een belangrijk speerpunt van beleid en het belang 
neemt toe. Binnen het Basis Team is in 2016 kennis en ervaring 
op het gebied van dementie geborgd middels inleen van een 
casemanager van Beweging3.0. Naast 16 uur casemanagement, 
werkt deze medewerker 16 uur per week als consulent in het 
Basis Team met focus op de meer preventieve aanpak. 

Sociaal Team 
Eind 2016 telt het Sociaal Team 6,1 fte (op inleenbasis).
De consulenten bieden ondersteuning aan inwoners met 
meervoudige, complexe problematiek. In het Sociaal Team is 
onder andere expertise op het gebied van jeugd- en opvoed-
hulp, maatschappelijk werk, geriatrie, geestelijke gezond-
heidszorg, cliëntondersteuning en huiselijk geweld aanwezig. 
De consulent gaat als het ware naast de cliënt staan en voert 
zelfstandig of in samenwerking met derden op methodische 
en resultaatgerichte wijze interventies uit en biedt ondersteu-
ning aan de inwoner en zijn/haar netwerk. Waar nodig wordt 
samengewerkt met zorgprofessionals uit de keten. Casussen 
komen binnen via collega’s en via zorgprofessionals. Inwoners 
leggen niet zelf het eerste contact met het Sociaal Team. 

In dienst bij Larikslaan2
In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de indiensttre-
ding van de ingeleende medewerkers van het Basis- en Sociaal 
Team. Dit besluit komt voort uit het advies van een onafhan-
kelijk onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking tussen 
Leusden, Amersfoort en Larikslaan2 (zie ook pag 6). Een aantal 
medewerkers besloot niet deel te nemen aan de sollicitatie-
procedure. Zij kozen voor een persoonlijke ontwikkeling buiten 
een sociaal team of voor een beter financieel aanbod door een 
andere gemeente. Naast medewerkers die reeds op inleenba-
sis voor Larikslaan2 werkzaam waren, hebben ook externen 
deelgenomen aan de sollicitatieprocedure. Per 1 januari 2017 
zijn de medewerkers in dienst van Larikslaan2 en staat er een 
kwalitatief hoogwaardig team.

Verzuimpercentage
In 2016 bedroeg het verzuimpercentage 2,06%.

Personeelsvertegenwoordiging
In 2015 is na verkiezingen de personeelsvertegenwoordiging 
(Pvt) geformeerd. Onderwerpen waar de Pvt in 2016 bij be-
trokken is geweest zijn onder andere: 
• Dienstverlenings- en werkconcept Huis van Leusden
• Werkgeverschap
• Flexwerkplekken
• Jaarrekening/begroting/jaarplanning
• Werkdruk
• Functieprofielen
• Werkgeverschap
De leden van de Pvt zijn persoonlijk en via een eigen mailadres 
benaderbaar.

Raad van Toezicht

Directeur/Bestuurder

Teamleider ST

Sociaal Team

Teamleider OT

Ondersteuningsteam

Teamleider BT

Basis Team
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1.2 Kwaliteitsbeheer en inrichten van 
processen en systemen

In 2016 heeft het kwaliteitsbeheer een krachtige impuls 
gekregen. Werkprocessen en –systemen zijn verder geopti-
maliseerd. 
De interne controle over 2015 heeft waardevolle aandachts-
punten opgeleverd die in 2016 als verbeterpunten zijn opge-
pakt. Belangrijke resultaten: 
• Er is in 2016 veel geïnvesteerd in de samenwerking met 

de backoffice/zorgadministratie in Amersfoort. Over het 
algemeen verloopt dit goed.

• In 2016 is een groot deel van de werkprocessen op een 
eenduidige manier vastgesteld. Er is een  kennisdatabase 
opgesteld met informatie op het gebied van Jeugd en 
Wmo waardoor consulenten snel beschikken over een 
antwoord op vragen en nieuwe medewerkers sneller 
wegwijs raken. 

• Monitoring: Eind 2016 is Qlik Sense aangeschaft. Het is 
een tool die goed inzicht geeft in de werkzaamheden 
binnen het primaire proces. 

• Uniformiteit: In 2016 is SmartDocuments ingericht waar-
mee in MensCentraal op uniforme wijze brieven, plan-
nen en beschikkingen kunnen worden aangemaakt. De 
consulenten en de administratieve medewerkers worden 
hierdoor beter gefaciliteerd in hun werkzaamheden, en 
de klant wordt beter en sneller geïnformeerd. 

Scholing van de teams
In 2016 hebben de teams diverse trainingen gevolgd waar-
onder een training motiverende gespreksvoering, training 
omgaan met agressie, een verdiepende training over de 
leidende principes en een vervolgtraining samenwerken aan 
veiligheid. De teamleider Sociaal Team is getraind en gecerti-
ficeerd als aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishande-
ling en Huiselijk Geweld. 
Voor 2017 staat de training Meldcode Kindermishandeling 
en Huiselijk Geweld gepland. Deze wordt door Larikslaan2 
Leusden breed aangeboden. Consulenten van Larikslaan2 en 
professionals in Leusden worden hiervoor uitgenodigd. Het 
werken volgens de Meldcode krijgt hierdoor vaste vorm.

Afstemming Leusden – Amersfoort – Larikslaan2
De dienstverlening aan de inwoners van de gemeente 
Leusden komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de 
gemeenten Leusden en Amersfoort en Larikslaan2. Gemeen-
te Leusden verzorgt het beleid, contractbeheer en financiën, 
planning, control en de zaken die in regionaal verband wor-
den geregeld, waaronder de inkoop. Gemeente Amersfoort 
verzorgt de financiële administratie van de beschikkingen en 
functioneert als administratieve back office van Larikslaan2. 
Larikslaan2 geeft uitvoering aan het beleid en is verant-
woordelijk voor het beschikken van voorzieningen op grond 
van de Jeugdwet en Wmo. Binnen de driehoek heeft iedere 
partner zijn eigen verantwoordelijkheid, maar er is ook over-
lap. In 2015 werd geconstateerd dat deze complexe samen-
werkingsverhouding geoptimaliseerd kon worden. Daarom 
heeft Twynstra Gudde de opdracht gekregen onderzoek te 
doen naar de bestuurlijke samenwerking binnen het sociaal 
domein. Op basis van interviews met sleutelfiguren uit de 
betrokken organisaties is een advies aan het college van bur-

gemeester en wethouders uitgebracht. Naar aanleiding van 
dit advies heeft het college een aantal besluiten genomen. 
Zo is besloten dat de bestaande samenwerking op het gebied 
van informatie, advies en ondersteuning en alle taken op het 
gebied van toegang en toeleiding en de daaraan verbonden 
mandaten met Larikslaan2 worden voortgezet. Uit het onder-
zoek bleek dat de klanttevredenheid over de dienstverlening 
door Larikslaan2 positief is en dat Larikslaan2 een enorme en 
succesvolle ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Een ander besluit betreft het werkgeverschap voor de mede-
werkers die tot 2017 zijn gedetacheerd via ‘zorg op locatie’ 
(ingekocht door de gemeente Amersfoort). Dit wordt belegd 
bij Larikslaan2. In 2016 is de sollicitatieprocedure afgerond 
en per januari 2017 zijn de geworven medewerkers in dienst 
bij Larikslaan2 (dit zijn voornamelijk medewerkers die daar-
voor op inleenbasis werkzaam waren bij Larikslaan2).
Binnen de driehoek is de gemeente Leusden opdrachtgever 
van Larikslaan2 en Amersfoort en heeft de systeemver-
antwoordelijkheid om er op toe te zien dat Larikslaan2 en 
Amersfoort de samenwerking continu blijven verbeteren 
(kwaliteitsmanagement). Larikslaan2 zal niet alleen via de 
gemeente Leusden, maar ook zelfstandig investeren in de 
relatie en samenwerking met de gemeente Amersfoort. Ook 
staat versterking van de integraliteit tussen werk en inkomen 
èn welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien hoog op de agenda 
voor 2017. 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Larikslaan2 werkt volgens de norm van verantwoorde werktoe-
deling. Dit betekent dat Larikslaan2 te allen tijde SKJ (voor aan-
gemelde of geregistreerde professionals) koppelt aan inwoners 
onder de 18 jaar of kiest voor beredeneerd afwijken (bijvoor-
beeld door te werken als duo). Andere waardevolle professio-
nals zonder registratie doorlopen een EVC traject (Erkenning van 
eerder Verworven Competenties).  
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Larikslaan2 is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 telefonisch bereikbaar, ook is er op die dagen van 9.00 
uur tot 12.30 uur een inloopspreekuur. Op afspraak zijn inwo-
ners welkom tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Naast de locatie aan 
de Larikslaan, zijn inwoners welkom in gezondheidscentrum De 
Heelkom in Achterveld (inloop en op afspraak) en op afspraak 
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook gaan de consu-
lenten op afspraak op huisbezoek. 
Online kan er via www.sociaalplein-leusden.nl informatie wor-
den verkregen, en via deze website is het ook mogelijk om met 
behulp van een online formulier vragen te stellen of aan te mel-
den voor activiteiten zoals workshops, trainingen en bijeenkom-
sten. 

2.1 Vraag en aanbod in 2016
Vraagverheldering is de cruciale start van een traject dat erop is 
gericht samen met de inwoner oplossingen te vinden en zo no-
dig passende ondersteuning of zorg te bieden of te organiseren. 
De praktijk leert dat er achter een ogenschijnlijk eenvoudige 
vraag regelmatig meer schuilt. De werkwijze van Larikslaan2 
met brede vraagverheldering en een team consulenten dat sa-
men brede expertise vertegenwoordigt en nauw samenwerkt 
binnen één organisatie sluit goed aan op de praktijk. Een inte-
grale benadering met eenvoudig op- en afschalen zijn in de or-
ganisatiestructuur verankerd. 

Contacten balie
In 2016 zijn er 14.970 contacten geregistreerd bij de receptie 
waarvan 69% telefonisch en 31% face to face. In 2015 waren dit 
er 19.000. Reden voor de afname: Consulenten worden vaker 
rechtstreeks benaderd, er wordt gebruik gemaakt van andere 
communicatievormen (online vragenformulier, mail) en in 2015 
zorgden de veranderingen in het sociaal domein voor extra vra-
gen. 

’Alle inwoners van Leusden met een vraag op het gebied van zorg, welzijn, wonen en opvoeden op 

klantgerichte en integrale wijze helpen vanuit één laagdrempelig centraal punt’ 

Hoofdstuk 2:  Toegang tot zorg en welzijn voor alle inwoners

Contacten balie 2016
Blauw = telefonische contacten
Rood = face-to-face contacten

Contacten vraagverkenner
De vraagverkenner voert gesprekken 
met inwoners die gebruik maken van 
het inloopspreekuur en met inwo-
ners die telefonisch een hulpvraag 
stellen. Wanneer er geen vervolg no-
dig is, wordt er op hoofdonderwerp 
genoteerd waar de vraag over ging. 
In 2016 zijn er op deze manier 2054 
gesprekken geregistreerd. Een vijfde 
deel van de bezoekers komt voor de 
uitleen van hulpmiddelen. 
Wanneer een inwoner na het eerste 
contact met een nieuwe vraag komt 
en er is al een dossier, dan komt de 
vraag daar in te staan en niet meer in 
dit overzicht.

In 2015 zijn er rond de 3000 contac-
ten geregistreerd die door de vraag-
verkenner zijn afgewikkeld. 
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Nieuwe hulpvragen
In 2016 is er door Basis- en Sociaal Team in totaal 1442 keer 
een dossier aangemaakt. Dit betekent dat er na de melding 
een vervolggesprek komt waarin de vraag breder wordt opge-
pakt. Het aantal hulpvragen gedurende het jaar hangt onder 
andere samen met het aflopen van eerder afgegeven indica-
ties voor zorg of regelingen. 

In 2015 werden er 1633 nieuwe dossiers aangemaakt. In dat 
jaar waren er veel herindicaties voor jeugd, begeleiding en 
huishoudelijke hulp.

Nieuwe hulpvragen in 2016

Enkelvoudige vragen – Basis Team
In 2016 zijn er voor 1226 enkelvoudige vra-
gen dossiers aangemaakt (Basis Team). Bij 
een enkelvoudige vraag/dossier speelt geen 
uitgebreide problematiek en is de doorlooptijd 
relatief gezien kort. Er wordt soms kortdurende 
begeleiding door de consulent gegeven. Of 
er worden zogenoemde waakvlamcontacten 
afgesproken; de consulent houdt gedurende 
een periode regelmatig contact met de klant en 
volgt zo de ontwikkeling.
In deze grafiek is een duidelijke stijging te zien. 
Dit wordt verklaard door het aantal indicaties 
dat tot eind 2016 is afgegeven. Deze cliënten-
hebben zich in november gemeld voor herin-
dicatie.

In 2015 werden er voor 1173 hulpvragen dos-
siers aangemaakt. 

Complexe vragen - Sociaal Team
In 2016 zijn 210 dossiers aangemaakt betreffende 
complexe problematiek (casuïstiek Sociaal Team). 
De doorlooptijd is relatief gezien lang; er wordt vaak 
langdurig begeleiding door de consulent gegeven.  

In 2015 zijn er voor 353 hulpvragen dossiers aange-
maakt. Hiervan betrof een groot deel herindicaties 
voor Jeugd en Begeleiding.  
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Wie meldt de vraag bij Larikslaan2?

Toegekende producten
Opmerking vooraf: Als Larikslaan2 een product inzet voor 
een klant, dan wordt dit geregistreerd in MensCentraal. 
De administratieve afhandeling vindt plaats in Amers-
foort. De gemeente Leusden destilleert de gegevens over 
de totale inzet van producten ten behoeve van Leusdense 
inwoners uit de Amersfoortse bestanden. Deze bestanden 
zijn inclusief de producten die door huisartsen worden 
ingezet ten behoeve van jeugdzorg. Het rapport Sociaal 
Monitor van de gemeente Leusden geeft inzicht in de 
totale inzet van producten in de gemeente Leusden. 

Door Larikslaan2 is in 2016 aan 806 klanten één of meer-
dere producten toegekend. Hiervoor zijn 1442 nieuwe 
dossiers aangemaakt in 2016.  

Veelvuldig toegekende producten Jeugd: 
• Ondersteuning bij gedrag
• Basis begeleiding 
• Dagactiviteiten
• Specialistische begeleiding 
• Generalistische basis Gezondheidszorg
• Specialistische Gezondheidszorg
• Logeren
• Crisishulp
• Dagbehandeling
• Pleegzorg

Veel toegekende producten Wmo
• Huishoudelijke hulp  
• Basis begeleiding   
• Specialistische begeleiding 
• Dagactiviteit   
• Regiotaxipas 
   

Binnen het totale aantal van 806 inwoners aan wie een 
product is toegekend, zijn er 93 Gehandicapten parkeer-
kaarten (GPK) verstrekt en is er 79 keer de Algemene 
voorziening hulp bij het huishouden ingezet. 
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Enkelvoudige problematiek - Basis Team Complexe problematiek - Sociaal Team

Inzet ondersteuning per leeftijdscategorie
In de latere levensfase wordt gemiddeld meer ondersteuning 
gevraagd bij de enkelvoudige problematiek. Behoefte aan 
ondersteuning bij complexere problematiek speelt over het 
algemeen meer bij jeugdigen en ouders. 

 

Inzet ondersteuning per buurt in Leusden

Jeugd
De concentratie van jeugdinzet ligt in Leusden Zuid, Tabaksteeg, 
Wildenburg, de Wetering en Achterveld wat hoger dan in de rest 
van Leusden.

Wmo
Wmo producten worden relatief veel afgegeven in Groenhouten, 
De Wetering, ‘t Ruige Veld, ‘t Vliet en Achterveld.

Bij de grafieken: x = aantal dossiers, y = leeftijd cliënten 
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Inzet persoongebonden budget (pgb)
Een beperkt deel van de producten wordt als persoonsge-
bonden budget ter beschikking gesteld.
De inzet van een pgb vraagt extra inzet van zowel de klant 
(budgethouder) als van Larikslaan2 op het gebied van on-
derbouwing, administratie en controle. De klant moet zelf 
een persoonlijk plan en een zorgovereenkomst opstellen 
en facturen van de zorgverleners indienen bij de Sociale 
Verzekeringsbank. 

In 2016 is aan 92 personen een pgb verstrekt.
• 45% aan een instelling (100% tarief)
• 28% aan een zzp-er (75% tarief)
• 27% aan een familielid of ander (50% tarief)
De verdeling over Jeugd en Wmo is ongeveer gelijk.

Aantal toegekende producten in pgb vorm
Wmo: 118
Jeugd: 102

y = leeftijd van de persoon die de onder-
steuning krijgt
x = aantal inwoners

Leeftijd inwoners die ondersteuning krijgen via pgb

Inzet pgb per buurt in de gemeente Leusden
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Afronding dienstverlening door Larikslaan2
Zoals onderstaande grafiek laat zien vraagt de casuïstiek in 
veel gevallen om een maatwerkvoorziening. Daarnaast 
wordt ook vaak een combinatie van maatwerk en begeleiding 
door de consulent ingezet. 
Niet elke melding van een vraag bij Larikslaan2 heeft als resul-
taat dat er zorg of een hulpmiddel wordt ingezet. 

Waar mogelijk wordt gekeken of de klant op eigen kracht of 
samen met zijn/haar sociale netwerk de situatie weer aan kan. 
Ook wordt gekeken of er in de basisinfrastructuur voorzienin-
gen zijn die kunnen bijdragen aan de oplossing. 
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2.2 Opvallende thema’s in de casuïstiek in 2016

GGZ problematiek
Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt gede-
finieerd als alle activiteiten op het terrein van de geestelijke 
gezondheid die niet worden voorafgegaan door een vrijwillige, 
individuele hulpvraag van een cliënt. Circa 15 gestabiliseerde 
OGGZ cases vragen regelmatig tijd van de consulenten (Basis 
Team). Dit betreft veelal uitbehandelde inwoners of kwets-
bare/verwarde inwoners. Zij hebben een vaste contactpersoon 
voor een leun- of steuncontact. Deze ondersteuning voor-
komt dat de inwoners op andere plekken aan de bel trekken, 
problemen vergroten en/of escaleren. Inkopen van zorg en/of 
begeleiding is niet haalbaar. 

Ook is er een groep inwoners met GGZ problematiek die via 
een vraag over een product, bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp, een oplossing probeert te vinden voor hun problemen. 
Biedt een consulent (Basis Team) eenmaal ondersteuning 
dan blijkt het vaak moeilijk om deze inwoners naar de juiste 
hulpverlening te leiden. Van meet af aan de verwachtingen 
goed managen blijkt cruciaal. Door de procedures goed uit te 
leggen weten inwoners tijdig wat ze kunnen verwachten van 
de dienstverlening.
Verwarde inwoners worden vaker gemeld bij Larikslaan2. 
Bijvoorbeeld omdat zij overlast veroorzaken. Een lastige doel-
groep want ze willen niet altijd hulp. In alle gevallen hanteert 
Larikslaan2 een ‘erop-af’ aanpak. Juridisch gezien kan 
Larikslaan2 echter geen hulpverlening afdwingen. De samen-
werking met FACT biedt perspectief voor dit type casuïstiek. 
FACT staat voor flexible assertive community treatment. FACT-
teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psy-
chiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen 
op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, 
financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats 
in de eigen omgeving van de cliënt. 
Is er onvoldoende resultaat en nemen de zorgen niet af, dan is 
de persoongerichte aanpak (pga) een goed middel. Pga moet 
echter nog verder vorm krijgen. 

Complexe echtscheidingen en conflictueus ouderschap
Opvallend is het aantal meldingen van complexe echtscheidin-
gen en conflictueus ouderschap. Belangrijk bij dit type cases 
is tijdige concretisering van de vraagstelling. Daarom is gestart 
met een interne werkgroep (met Youké als specialist) gericht 
op een aanpak waarmee de èchte vraag sneller helder en con-
creet wordt om vervolgens een plan te kunnen maken. 
Het Sociaal Team krijgt vooral vragen die te maken hebben 
met kinderen, jongeren en gezinnen in een dergelijke situ-
atie. Voor het merendeel van de casuïstiek geldt dat er wordt 
opgetrokken met SAVE omdat er sprake is van onveiligheid en 
er onvoldoende bereidheid of mogelijkheden zijn om samen te 
werken met de cliënt. 

Signalering door ketenpartners
Wanneer inwoners zelf geen vraag hebben, maar de proble-
men gesignaleerd worden door ketenpartners als politie, Veilig 
thuis, Woningstichting Leusden (WSL), SAVE, Jeugdzorg of 
leerplicht, dan is het probleem direct complex (niet per se de 
vraag). Het Sociaal Team zet in op het in beweging krijgen van 
de inwoner (met behulp van motiverende gespreksvoering, 
coaching). In vrijwel alle gevallen gaat hier voor de inwoner 
een periode aan vooraf waarin hij/zij is teleurgesteld in de 
hulpverlening en weinig tot geen vertrouwen heeft. Doel-
groepen zijn: overlastgevers, inwoners met verward gedrag, 
opvoeders die in een complexe echtscheiding liggen, opvoe-
ders in een conflictueuze situatie, opvoeders die hun kinderen 
mishandelen.

2.3 Wachttijden

Wachttijd Larikslaan2
In 2016 was er een wachttijd bij het Sociaal Team. Op een 
aantal momenten zijn er door Veilig Thuis in een korte peri-
ode een groot aantal aanmeldingen gedaan. Oorzaak van de 
wachttijd is verder dat OGGZ-zaken en bemoeizorgzaken veel 
tijd en inzet vragen, die bovendien langdurig nodig is, terwijl er 
minder formatie is. Ter illustratie: in juli waren er 13 bemoei-
zorgzaken. Ook van invloed op de wachttijd is het feit dat 
Larikslaan2 steeds beter wordt gevonden door bijvoorbeeld 
huisartsen en GGD. 
Wachttijd Basis Team: In de tweede helft van 2016 is gepro-
beerd met 24 uur minder capaciteit te werken. Dit bleek niet 
haalbaar en resulteerde in een wachttijd voor het Basis Team.
Vanaf de tweede helft van 2016 is er een model ontwikkeld 
om, ondanks de wachttijd de inwoner op de best mogelijke 
wijze te bedienen voordat de vraag wordt opgepakt. Er zijn 
geen informele of formele klachten over de wachttijd gemeld.

Wachttijd Maatjesproject
Ondanks de toename van het aantal vrijwilligers bij het 
maatjesproject is er een wachttijd. Het blijkt dat voor bepaalde 
doelgroepen lastig een maatje te vinden is. Dat betreft vooral 
mensen met LVB problematiek en voor mensen met gedrags-
problemen. Voor deze mensen is er een collectieve activiteit 
bedacht in samenwerking met de buurtsportcoaches. Niet ter 
vervanging, maar als een soort overbrugging. Deze activiteit 
wordt ook voor een breder publiek aangeboden. 
In oktober 2016 is met een lokale pr variant aangehaakt bij de 
landelijke publiciteitscampagne gericht op vergroting van de 
bekendheid van het project en het werven van maatjes. Deze 
actie heeft in nieuwe maatjes geresulteerd. Zij zijn in januari 
2017 gematcht.

Wachttijden samenwerkingspartners
In 2016 kampte SAVE met een wachttijd, met als gevolg oplo-
pende wachttijden voor gezinnen (tot soms wel twee maan-
den). Ook de Gezinshuizen (jaar tot anderhalf jaar), Tien voor 
Toekomst (drie maanden), Kwintes Beschermd Wonen (twee 
jaar) hebben te maken met wachtlijsten. 
Wachtlijsten bij partners in de keten maken het noodzakelijk 
te blijven kijken naar alternatief aanbod. Ook daagt Larik-
slaan2 zorgaanbieders uit om vanuit bouwstenen te denken en 
ontwikkelen. Dit resulteerde onder meer in een samenwerking 
tussen verschillende aanbieders, waarbij de een zijn huis open-
stelt en twee aanbieders ambulante begeleiding bieden. 

2.4 Klachten en bezwaren

Klachten Larikslaan2
Er zijn zes klachten gemeld door klanten gericht op medewer-
kers. Deze zijn volgens de klachtenprocedure afgehandeld en 
hebben in een aantal gevallen geleid tot verbeteracties. Een 
van de klachten is voorgelegd aan de Regionale Klachtencom-
missie Jeugd. Larikslaan2 is in december gehoord. De uitspraak 
is inmiddels geweest. De klacht is volledig ongegrond ver-
klaard. 
Er is een officiële klacht gemeld naar aanleiding van de afwik-
keling van het mantelzorgcompliment. Deze klacht is in behan-
deling volgens de klachtenprocedure.

Bezwaren gericht aan de gemeente Leusden
Naar aanleiding van een beschikking zijn er drie bezwaren 
ingediend. Deze zijn gegrond verklaard op basis van de motive-
ring in de beschikking. De hoeveelheid zorg is gelijk gebleven, 
er is een tekstueel aangepaste beschikking aan de desbetref-
fende klanten verzonden. 
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2.5 Onderzoek dienstverlening

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
In mei 2016 is in opdracht van de gemeente Leusden het wet-
telijk verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. 
Het onderzoek wijst uit dat cliënten tevreden zijn over het 
contact met Larikslaan2 en de gemeente Leusden. Ze weten 
waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Ook zijn cliënten 
tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Het college 
heeft kennis genomen van de onderzoeksresultaten en heeft 
de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In het najaar zijn 
de resultaten op www.waarstaatjegemeente.nl geplaatst.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
In 2015 zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar en ouders van 
kinderen tussen 9 maanden en 16 jaar gevraagd naar hun 
ervaring met de dienstverlening op het gebied van jeugdhulp. 
De totale steekproef bedroeg: 346 personen, de respons 
was 55, waarvan 24 cliënten van Larikslaan2 (de overige 31 
respondenten kregen jeugdhulp via school of zijn via huisarts 
doorverwezen naar psycholoog of therapeut. 
De waarderingscijfers liepen in 2015 sterk uiteen. Van zeer 
positief tot onvoldoende. De nieuwe manier van werken 
in het sociaal domein is een belangrijke verklaring voor de 
negatieve ervaringen in het eerste half jaar van 2015. 
De gemiddelde score bedroeg een 6,4, maar Larikslaan2 gaat 
niet voor een voldoende. Naar aanleiding van de resultaten 
zijn onder meer de volgende acties ondernomen:
• optimaliseren van de procedure van aanmelden vragen/

nieuwe klanten, onder meer door de introductie van de 
functie vraagverkenner

• managen van verwachtingen cliënt door fasen en plan-
ning van de dienstverlening tijdig en duidelijk te bespre-
ken  en te laten bevestigen door de cliënt

• het proces van indiceren (wekelijks overleg en/of besluit)
• benoeming kwaliteitsmedewerker
• verankering van expertise en samenwerking op het ge-

bied van echtscheidings- en gezinsproblematiek
• in dienst treden jongerenwerker
• werken in duoschap
• meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (vanaf 

2017)

Q4A (cliënten actief met de kwaliteit van zorg)
Wat vinden inwoners goede zorg? Hoe willen ze regie krijgen/
houden en waarbij willen zij ondersteund worden? Voldoet 
de werkwijze aan de behoeften van de inwoners (jong en 
oud) en wanneer zijn zij tevreden? Deze vragen liggen ten 
grondslag aan het project Quality for All (Q4A) waaraan het 
Sociaal Team van Larikslaan2 meedoet. In het kader van Q4A 
zijn in Leusden met inwoners twee dialoogsessies georga-
niseerd. De resultaten hiervan zijn regionaal gebundeld en 
hebben geresulteerd in vier kernwaarden: 
• Inwoners hebben makkelijk en laagdrempelig toegang 

tot de hulp.
• Cliënten en wijkteams hebben een goede relatie met 

elkaar.
• Wijkteammedewerkers en cliënten zijn in dialoog met 

elkaar.
• Wijkteammedewerkers en cliënten werken samen aan 

oplossingen voor de hulpvraag.
Deze waarden worden in de loop van 2017 meegenomen in 
samenhang met het plan cliëntparticipatie.

2.6 Bekendheid dienstverlening – communicatie

In 2016 is de in 2015 ingezette communicatie koers voortgezet. 
Er wordt pro-actief gecommuniceerd over de dienstverlening 
van Larikslaan2. 

Algemene doelen communicatie: 

•  Inwoners van alle leeftijden weten Larikslaan2 (en het CJG) te 
vinden als ze vragen of zorgen hebben op het gebied van zorg, 
welzijn, opvoeden en opgroeien.

•  De communicatie draagt bij aan het bouwen, onderhouden en 
benutten van het netwerk van samenwerkingspartners.

•  De communicatie draagt bij aan het versterken van preventie 
en vroegsignalering.

•  De communicatie draagt bij aan de bekendheid en mogelijk-
heden van voorzieningen.

•  De communicatie draagt bij aan het stimuleren van maximaal 
gebruik van de eigen kracht en het gebruik van persoonlijke 
netwerken.

•  De communicatie draagt bij aan de saamhorigheid, aan het 
verbinden van inwoners en inwoners en (maatschappelijke) 
organisaties en stimuleert samenlevingsinitiatieven.

De communicatie richt zich op vier doelgroepen: 
1. Intern
2. Gemeente Leusden (bestuurlijk en politiek) 
3.   Inwoners, met zo nodig onderscheid tussen inwoners met 

zorgvraag (klanten) en inwoners (nog) zonder zorgvraag 
4. Samenwerkingspartners

Communicatieuitingen onder andere: 
•  Maandelijks een herkenbare Larikslaan2 pagina in de Leus-

derkrant met onder meer interviews, achtergrondinformatie, 
aankondigingen.

•  Persberichten en social media: Facebook, Twitter. Meerdere 
malen per week updates/tweets. 

•  Diverse flyers en posters over de activiteiten van Larik-
slaan2, o.a. Maatjesproject, pr voor cursussen en workshops, 
Mantelzorg(compliment), Jonge mantelzorgers.

•   Twee halfjaarlijkse themakranten over zorg, welzijn, opvoe-
den en opgroeien. Huis aan huis verspreid.

• Algemene en thematische digitale nieuwsbrieven. 

Twee voorbeelden van communicatieuitingen: de huis-aan-huis bezorgde Mantel-
zorgkrant en een van de maandelijkse Larikslaan2 pagina’s in de Leusderkrant
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Www.sociaalplein-leusden.nl
De rol van het digitaal portaal dat in november 2015 live 
ging, is in 2016 sterk gegroeid. Het portaal vormt een on-
misbare schakel in de externe communicatie en wordt 
ook door organisaties als VoorLeusden gebruikt om 
nieuwsberichten richting hun achterban te genereren.  

Bezoekers van www.sociaalplein-leusden.nl kunnen digitale 
formulieren invullen. Zo kunnen aanvragen worden ingediend 
voor onder meer het Mantelzorgcompliment, het Compliment 
voor jonge mantelzorgers (FF tijd voor iets leuks), aanvragen 
voor Fonds Samenlevingsinitiatieven, aanmeldingen van vrij-
willigersvacatures en aanmeldingen voor de bijeenkomsten. 
Het aantal ingevulde digitale formulieren bedraagt 480. 
Daarnaast worden wekelijks gemiddeld 20 formulieren inge-
vuld in reactie op vacatures of met (hulp)vragen aan 
Larikslaan2. 
Via www.sociaalplein-leusden.n kunnen bezoekers zich ook 
aanmelden voor activiteiten, bijeenkomsten en trainingen. De 
registratie is online eenvoudig te bewaken.

Ontmoeten in Leusden
Www.sociaalplein-leusden.nl is in 2016 uitgebreid met de 
interactieve module Ontmoeten in Leusden. Hier kunnen 
bezoekers van de site via een keuzemenu per dag van de week 
een specifiek type activiteit selecteren. Bijvoorbeeld: ik wil iets 
doen op woensdag, en zoek een activiteit waarbij ik anderen 
kan ontmoeten. Vervolgens rolt uit het systeem het aanbod in 
Leusden (of desgewenst Leusden Zuid, Achterveld etc) met de 
bijbehorende informatie van de sociale kaart. Voor inwoners 
die geen gebruik maken van internet is er een papieren over-
zicht beschikbaar. 
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Versterking van maatschappelijke deelname en sociale sa-
menhang, met als doel: iedere inwoner kan op eigen wijze en 
zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving. 
Via het Collectieve Team is Larikslaan2 betrokken bij een groot 
aantal activiteiten en initiatieven in de gemeente Leusden. 
De rol van Larikslaan2 varieert van aanjager tot facilitator of 
coördinator. 

3.1 Mantelzorg 
Larikslaan2 is dé plek voor mantelzorgondersteuning. De 
consulenten zijn geschoold in het herkennen van mantelzorg, 
denken mee over mogelijkheden voor ondersteuning en 
adviseren over zaken als respijtzorg. Naast individuele onder-
steuning verzorgt Larikslaan2 ook ondersteuning voor groepen 
mantelzorgers zoals de training ‘Omgaan met dementie voor 
mantelzorgers’.
Vanaf 2016 is mantelzorgondersteuning binnen Larikslaan2 
niet meer gekoppeld aan één specialist, maar is het (h)erken-
nen van mantelzorgers en het daaraan koppelen van aandacht 
(en eventueel respijtzorg) integraal onderdeel van de werk-
wijze van alle consulenten.

Mantelzorgcompliment
Het compliment voor volwassenen heeft 161 aanvragen meer 
opgeleverd dan vorig jaar. Totaal aantal aanvragen in 2016: 477

Jonge mantelzorgers (JMZ)
Het JMZ compliment, dat in het eerste halfjaar van 2016 is 
bedacht, is geimplementeerd. De eerste uitreiking door wet-
houder Jan Overweg aan een tiental jonge mantelzorgers ging 
gepaard met publiciteit in lokale pers en via social media. In 
2016 zijn er 55 JMZ in het zonnetje gezet.

Nieuwsbrief mantelzorg
Minimaal twee keer per jaar ontvangen de mantelzorgers die 
bekend zijn bij Larikslaan2 een nieuwsbrief (deels online, deels 
per post). Naast mantelzorgers zijn er ook professionals op 
geabonneerd. De nieuwsbrief biedt informatie over diverse 
thema’s: van werk in combinatie met mantelzorg, tot overbe-
lasting, respijtzorg en informatie over activiteiten en cursus-
sen.

Themakrant mantelzorg
In het najaar van 2016 is er een themakrant ontwikkeld en 
huis-aan- huis (ja/nee sticker) in de gemeente Leusden be-
zorgd.

Dag van de mantelzorg
Tijdens de jaarlijkse dag van de mantelzorg in november zijn 
er voor alle mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente 
Leusden en Larikslaan2 diverse activiteiten georganiseerd
in samenwerking met Wijkfysio, Wijkkamer Rozengaarde en 
Ontmoetingscentrum Leusden in ’t Hamersveld. De landelijke 
organisatie voor mantelzorg Mezzo bezocht de activiteiten en 
maakte hiervan een impressie. Op 11 november was er voor 
alle mantelzorger een avondje uit met een voorstelling door 
Hester Macrander in Fort33.

3.2 Fonds Samenlevingsinitiatieven
In 2016 ontving het Fonds veel herhalingsaanvragen voor initi-

atieven die al eerder zijn gerealiseerd met hulp van het Fonds. 
Zoals toneelvoorstelling Culdoto voor Zonnebloem/mantelzor-
gers, Uitje IJsbreker (nu Fort33) met De Klepper, Kids Jazz en 
AFAS Sportzomerweken. Daarnaast is nog een aantal aanvra-
gen voor WhatsApp buurtpreventieborden en aanvragen in 
het kader van de vluchtelingen die tijdelijk in Leusden waren 
gehuisvest ingediend. Ook zijn aanvragen ingediend voor 
meerdere (kerst)concerten, waaronder één aanvraag voor de 
derde en dus laatste keer (aanvraag > €500). Het Dickens Festi-
val vroeg voor het eerst een bijdrage aan. Ook Opera Leusden 
is een nieuw initiatief en vroeg een relatief forse bijdrage aan 
voor een groots evenement in augustus 2017. 

Ook is in 2016 overleg gevoerd met de Buurtsportcoach, de 
Cultuurkoepel en Buurkracht Alandsbeek/Van Onder Op – die 
regelmatig een beroep doen op het Fonds – om wederzijdse 
verwachtingen en ideeën te bespreken.

Eind 2016/begin 2017 werkt Larikslaan2 aan een evaluatie 
en aan optimalisering van de werkwijze van Fonds Samen-
levingsinitiatieven (FSLI). Onder meer gericht op de opbouw 
van het Fonds met afgestemde kwaliteitscontrole, het borgen 
van de verantwoordelijkheid van Larikslaan2 en de benoe-
mingsprocedure van de leden van de Toetsingscommissie. In 
de signaalrapportage over de eerste helft van 2017 worden de 
resultaten belicht.

3.3 Recreatiefonds 
Vanuit de ambitie om Leusden als wandel- en fietsgemeente 
voor recreanten op de kaart te zetten, heeft de gemeente 
Leusden de uitvoering van het Recreatiefonds bij Larikslaan2 
belegd voor een periode van 2015-2017. Onder de uitvoering 
valt het besluit over eventuele cofinanciering bij een aanvraag 
door de Toetsingscommissie en de administratie rondom 
fondsaanvragen. De VVV wordt daarnaast gesubsidieerd om 
onder andere twee werkateliers en één kennisbijeenkomst per 
jaar te organiseren om meer aandacht, netwerkstimulering en 
kennisuitwisseling voor/over het Recreatiefonds te genereren. 
In 2016 zijn drie aanvragen gehonoreerd. Er zijn meer aanvra-
gen ingediend.

3.4 Matchbeurs 
In november werd de 11e editie van de Matchbeurs voor het 
eerst en naar tevredenheid bij ARAG georganiseerd. De publi-
citeit rond de Matchbeurs zorgde voor 17 nieuwe deelnemers. 
Tegelijkertijd was er ook een aantal organisaties dat na jaren 
deelname in 2016 niet vertegenwoordigd was. In 2016 zijn 
134 matches gesloten. 
De succesvolle beurs heeft een impuls gegeven aan de ambitie 
om Matchbeurs Leusden verder te laten groeien en bij te 
dragen aan meer structureel contact tussen bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties dan slechts eenmaal per jaar 
tijdens de beurs. Daartoe is eind 2016 besloten dat in 2017 
specifieke acties richting bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties worden ingezet. Met als doel groei en behoud 
van bedrijven en verbeteren van de kwaliteit en variëteit van 
de vragen. Gedacht wordt aan een netwerkevent, een online 
nieuwsbrief en handreikingen ten behoeve van de vraagstel-
ling en de wederkerigheid van de match. 

‘Aanjagen, faciliteren, coördineren met als doel inwoners te laten meedoen’

Hoofdstuk 3  Versterken zelfredzaamheid en participatie
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3.5 Met vrijwilligers - Voor de samenleving
Larikslaan2 richt zich op het ondersteunen en faciliteren van 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Alleen vrijwilligers die 
de meest kwetsbare inwoners ondersteunen, krijgen professio-
nele begeleiding van Larikslaan2. 

3.5.1 Maatjesproject
Het doel van het maatjesproject is om eenzame, kwetsbare 
inwoners te helpen om meer actief te worden, gebruik 
te maken van reguliere voorzieningen en om een sociaal 
netwerk op te bouwen. Na één tot anderhalf jaar is de inwo-
ner/hulpvrager hopelijk meer zelfredzaam en is de vrijwilliger 
weer beschikbaar om maatje te worden van iemand anders. 
Bij enkele inwoners is dit doel niet haalbaar (bijvoorbeeld 
door een blijvende beperking) en kan de coördinator van het 
maatjesproject besluiten dat het contact met een maatje 
(vrijwilliger) van langere duur mag zijn. 

De hulpvragers zijn veelal mensen met een licht verstandelijke 
beperking of psychiatrische aandoening. Ze hebben nauwelijks 
tot geen sociaal netwerk en zeer regelmatig is er sprake van 
(overbelaste) mantelzorgers. De maatjes worden in sommige 
gevallen ingezet om mantelzorgers te ontlasten, ofwel als 
respijtzorg.
Het maatjesproject Leusden telt 43 vrijwilligers, waarvan een 
vrijwillige coördinator. In 2016 zijn 16 vrijwilligers gestart en 
één stagiair. Er zijn 10 vrijwilligers gestopt. Vijf door persoon-
lijke omstandigheden en vijf omdat ze het contact met hun 
maatje op persoonlijke titel wilden voortzetten. Het maatjes-
project Dementie, gericht op mensen met lichte geheugen-
problemen telt vier vrijwilligers, waarvan tevens een vrijwil-
lige coördinator. 

Aantal matches gemaakt in 2016:  22  (17 in 2015)

Totaal aantal lopende maatjesprojecten: 46 (37 in 2015) 

3.5.2 Seniorenvoorlichting
Vanaf juli 2016 is de seniorenvoorlichting weer opgepakt (na 
evaluatie en verbetering proces). De opgelopen achterstand 
aan huisbezoeken is ingehaald en nieuwe huisbezoeken zijn 
opgepakt. In november 201 is de seniorenvoorlichting tus-
sentijds geëvalueerd. Tussen juli en november hebben 285 
inwoners een uitnodiging ontvangen voor een bezoek van een 
vrijwillige seniorenvoorlichter. Hiervan heeft 33% aangegeven 
geen behoefte te hebben aan een bezoek. 46% heeft niet ge-
reageerd. Aan 21% is een bezoek gebracht. De seniorenvoor-
lichter heeft tijdens deze bezoeken ongeveer een gelijk aantal 
brandmelders uitgedeeld (± 60 exemplaren). 

3.5.3 Vervoer
Vanwege de veranderde lijndiensten van het openbaar ver-
voer in Leusden is Larikslaan2 in opdracht van de gemeente 
Leusden een vrijwilligersinitiatief gestart. Inwoners kunnen via 
Larikslaan2 vervoer van deur tot deur binnen een straal van 
circa 25 kilometer regelen. In korte tijd zijn via een sollicitatie-
procedure vrijwilligers geworven die met hun eigen perso-
nenauto tegen een kilometervergoeding inwoners vervoeren. 
Inwoners kunnen minimaal drie werkdagen van te voren hun 
vervoerswensen doorgeven aan Larikslaan2. Vanaf november 
is het vervoersinitiatief operationeel. Het vervoersinitiatief 
is via krantenartikelen, een flyer, social media, website en 
de Larikslaan2 pagina in de Leusderkrant onder de aandacht 
gebracht. Een evaluatie volgt medio 2017. 

3.5.4 Inlooppunt - ontwikkelingen
Begin 2016 is vanuit de stuurgroep, bestaande uit negen 
zorg- en welzijnsorganisaties, een plan ontwikkeld om het 
Inlooppunt te verbreden naar meer inlooppunten in Leusden. 
Omdat de gemeente Leusden dagbesteding lokaal vorm wil 
geven is dit plan ‘on hold’ gezet. 
In het najaar is Larikslaan2 gestopt met het Inlooppunt op 
de vrijdagmiddag in ’t Binnenhuys. De bezoekers zijn met z’n 
allen - onder begeleiding van de consulent van Larikslaan2 
en de vaste vrijwilligers - gaan kijken bij de wijkkamer aan de 
Rozengaarde. Ze hebben daar inmiddels hun plekje gevonden.  

3.5.5 Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Het team SMS telt 21 vrijwilligers, net zoals vorig jaar. Enkele 
vrijwilligers zijn in meerdere SMS diensten actief. In 2016 
zijn er twee nieuwe vrijwilligers gestart en twee vrijwilligers 
gestopt.
Vrijwilligersdienst inloopspreekuur:  4 vrijwilligers
Vrijwilligersdienst thuisadministratie:  12 vrijwilligers
Vrijwilligersdienst belastingservice:  12 vrijwilligers. 
Deze laatste dienst heeft een vrijwillige coördinator die de 
planning en inhoudelijke zaken rondom de inkomstenbelas-
tingperiode regelt.

Bezoekers SMS Inloopspreekuur
Totaal klantcontacten 2016: 280 (330 in 2015)

Hoewel het aantal klantcontacten is afgenomen, wordt er door 
de complexiteit van de vragen gemiddeld meer tijd besteedt 
aan één bezoeker.  Er zijn het afgelopen jaar veel vragen bin-
nengekomen over de volgende onderwerpen:
- Uitkeringen SZ / UWV
- Aanvullende / bijzondere bijstand
- Huur- en zorgtoeslag
- Inkomstenbelasting / belasting algemeen
- Zorgverzekering en zorgkosten
- GBLT kwijtschelding of bezwaar
- SVB (AOW / kinderbijslag / diversen)
- Verzoek tot en vragen over naturalisatie 

Bezoekers SMS thuisadministratie
In 2016 hebben 36 mensen/gezinnen gebruik gemaakt van de 
dienst thuisadministratie (in 2015: 38). 
Van de 36 ‘trajecten’ ging het zeven keer om een eenmalig 
bezoek en was er acht keer sprake van een kortdurende hulp-
vraag met een aantal bezoeken. Vijfmaal was er sprake van een 
langdurende hulpvraag, waarbij een vrijwilliger maximaal een 
jaar betrokken was. Negen cliënten worden reeds langer dan 
een jaar geholpen. Vaak door middel van een  bezoek eens per 
twee à drie maanden. In totaal bedroeg het aantal uren inzet 
voor thuisadministratie 322,5 uur.
 
Bezoekers SMS belastingservice
De belastingservice heeft een belastingspreekuur; elke maan-
dag en donderdag op afspraak bij Larikslaan2. Veel kwetsbare 
inwoners maken hier dankbaar gebruik van. De vrijwilligers 
zijn vanuit de Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden 
(SOL) opgeleid tot door de belastingdienst tot erkend belas-
tinginvuller, genaamd HUBA (Hulp Belastingaangifte).
In 2016 zijn 550 aangiftes gedaan door het team vrijwilligers 
van de belastingservice. Daarnaast waren er diverse adviesge-
sprekken.
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Coördinerend steunpunt in ontwikkeling
In 2016 kwam een initiatiefgroep bijeen om alle fondsen 
beter in beeld te krijgen en te onderzoeken of de fond-
sen uitgebreid kunnen worden naar een coördinerend 
steunpunt voor vrijwilligersorganisaties. Het doel is om in 
september 2017 één coördinatiepunt te hebben (één punt, 
één telefoonnummer en één mailadres) dat inwoners, 
zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties en fondsen met 
elkaar in contact brengt om vraag, aanbod en financiële 
middelen op elkaar af te stemmen zodat vrijwilligers hun 
dienstverlening effectief inzetten ten behoeve van inwo-
ners van Leusden. Een aantal vrijwilligersorganisaties werkt 
samen met Lariklsaan2 aan de realisatie hiervan.

3.5.6 Overige ontwikkelingen vrijwilligers 

Vrijwilligersvacaturebank
De online vrijwilligersvacaturebank is verbeterd. Er zijn een 
aantal zaken gestandaardiseerd en eenvoudiger gemaakt. In 
2017 wordt de vacaturebank gekoppeld aan het coördinerend 
steunpunt voor vrijwilligers (zie zelfredzaamheid en participa-
tie inwoners).

Training vrijwilligers
Speciaal voor vrijwilligers van Larikslaan2 zijn diverse work-
shops en trainingen georganiseerd: gespreksvoering, omgaan 
met weerstand, omgaan met autisme, omgaan met dementie.

Hulp- en klussendienst
Larikslaan2 heeft op het vrijwilligersfeest van 13 december 
2016 in goed overleg afscheid genomen van vrijwilligers van 
de hulp- en klussendienst. Er kwamen nauwelijks hulpvragen 
binnen door de opkomst van bijvoorbeeld De Wensboom. 

Vrijwilligerstrofee
In 2016 werd de Trofee, een wisselbeker en een geldbedrag 
van €1000, gewonnen door De Wensboom. De AFAS aanmoe-
digingsprijs, een wisselbeker en een geldbedrag van €750 ging 
naar Latent Talent. Larikslaan2 verzorgt de coördinatie van de 
verkiezing en de publiciteit rondom aanmelding en bekendma-
king van de nominaties en winnaars.  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Alle vrijwilligers van Larikslaan2 hebben conform afspraak een 
VOG ingeleverd.

3.6 Inwonerinitiatieven

Larikslaan2 heeft diverse initiatieven en projecten ondersteund, 
gefaciliteerd of gecoördineerd die zijn geïnitieerd door inwo-
ners en die bijdragen aan de sociale cohesie.  

Audercafé
In samenwerking met het Audercafé is in april 2016 door het 
Audercafé de voorstelling ‘Een indiaan in huis’ georganiseerd, 
bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met autisme.  
Door middel van publiciteit in lokale en social media wordt ac-
tief aandacht gevestigd op activiteiten van het Audercafé. 

Netwerk pleeggezinnen
Op initiatief van het Gezinshuis Kracht van Verschil heeft 
het netwerk Gezinsvormen Leusden vorm gekregen. Er zijn 
bijeenkomsten  gestart gericht op een stevig Leusdens netwerk 
van pleegouders en gezinshuisouders. Doel is om jongeren 

een plek te bieden in Leusden wanneer zij niet meer thuis 
kunnen wonen en wanneer ‘zo dichtbij mogelijk’ passend is. 
Larikslaan2 is mede-kartrekker van het inwonerinitiatief. 

Van Onderop 
Van Onderop is een burgerinitiatief waar Larikslaan2 nauw 
bij betrokken is vanuit verschillende lagen van de organisatie. 
Vanuit het MT is er betrokkenheid bij de denktank: de directie 
is sparringpartner en consulenten Basis Team doen mee met 
verschillende activiteiten. Soms faciliterend, soms meeden-
kend, soms in een actieve rol. 
In 2016 is veel aandacht en tijd gestoken in de samenwerking 
met Van Onderop. Het maken van concrete afspraken bleek 
niet eenvoudig, maar er zijn stappen gezet en concreet heeft 
Larikslaan2 een kartrekkersrol gekregen in het overnemen 
van de krantenpagina van Van Onderop die in 2017 maan-
delijks verschijnt namens De Wensboom, Duwgroep, DAVA 
(Door Achterveld Voor Achterveld), Maatjesproject en de 
Zonnebloem, onder regie van communicatie Larikslaan2.
De vrijwilligersorganisaties benutten deze pagina - die door 
Uitgeverij BDU kosteloos beschikbaar wordt gesteld - om 
hun achterban en de Leusdense inwoners in het algemeen te 
informeren en onderwerpen te belichten die met name de 
kwetsbare inwoners raken. In januari 2017 verschijnt de eerste 
gezamenlijke pagina.  

Noodopvang Vluchtelingen - Gastvrij Leusden
Na eerst actief betrokken te zijn geweest bij de opvang van 
vluchtelingen in Woudenberg eind 2015, heeft Larikslaan2 ook 
ondersteund bij de opvang van vluchtelingen in het voorma-
lig SBBO gebouw in Leusden. Samen met Gastvrij Leusden is 
het vrijwilligerswerk, waarbij vele enthousiaste Leusdenaren 
betrokken waren, in goede banen geleid. 

Andere initiatieven waar in 2016 aan is bijgedragen zijn o.a.: 
• Wensboom Leusden
• Voedselbank
• Alzheimercafé
• Stichting De Boom
• Gilde Leusden
• DAVA
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Samenwerking is cruciaal voor een sterke sociale basisinfra-
structuur. In 2016 zijn bestaande samenwerkingsinitiatieven 
geïntensiveerd en zijn nieuwe vormen van samenwerking 
gestart. Binnen Larikslaan2 zorgen accounthouders voor het 
contact met specifieke samenwerkingspartners. Bij een inte-
grale aanpak hebben verschillende domeinen elkaar nodig. 
Goede afstemming en overleg met samenwerkingspartners 
is essentieel, zodat we weten wat er speelt en elkaar snel 
kunnen vinden als het nodig is. Als de situatie erom vraagt, 
werken we in overleg met de inwoner bijvoorbeeld samen 
met de huisarts, de school van de kinderen, SAVE (Samen Vei-
lig Midden-Nederland), Woningstichting Leusden, de Sociale 
Dienst, de politie, thuiszorg en vrijwilligers. Om de samen-
werking efficiënt en effectief te laten verlopen, worden er 
regelmatig bijeenkomsten met alle huisartsen, de praktijkon-
dersteuner (POH), de GGD en met de politie georganiseerd. 
We schuiven aan bij elkaars overleggen, bezoeken samen 
inwoners of vormen met de ouders/verzorgers en professio-
nals een schoolgebonden ondersteuningsteam. Door intensief 
samen te werken, kunnen vragen en zorgen sneller en beter 
worden opgepakt. Hierdoor worden over het algemeen (nog) 
grotere problemen voorkomen. De privacy van inwoners 
wordt tijdens overleggen gerespecteerd. Casussen worden 
anoniem besproken.

4.1.1 VIR (Verwijs Index Risicojongeren) en Meldcode
De Verwijsindex is een digitaal systeem dat signalen van hulp-
verleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen 
over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie 
in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook 
bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij 
kunnen overleggen over de beste aanpak.

De Verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverle-
ners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tus-
sen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee een 
signaal afgegeven aan de ouder(s) door met hen te commu-
niceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie 
in de Verwijsindex is geen toestemming nodig. In de Verwijs-
index staat nooit informatie over de behandeling. Alleen de 
naam van de cliënt, BSN-nummer en de contactgegevens van 
de hulpverlener zijn voldoende om de zorg van de hulpver-
lener in het systeem kenbaar te maken. De Verwijsindex is 
bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulp

verleners op gang te brengen. Uitwisseling over de inhoud 
vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het 
kind/de jongere.

Meldcode
Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het 
doen van een melding op basis van de Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. Voor de gemeente Leusden 
is de teamleider van het Sociaal Team aandachtsfunctionaris 
Meldcode. Het Stappenplan basismodel Meldcode vormt de 
leidraad bij het handelen.

Stappenplan basismodel Meldcode
1. In kaart brengen signalen
• Breng signalen die je zorg bevestigen of ontkrachten in kaart.
• Leg alle signalen (en vervolgstappen) objectief en feitelijk vast in 

het dossier.
• Voer indien nodig de kindcheck uit.
2. Collegiale consultatie
• Overleg met een deskundig collega of leidinggevende om signa-

len te helpen duiden.
• Raadpleeg zo nodig het Advies- en Meldpunt Kindermishande-

ling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskun-
dige op het gebied van letselduiding.

• Vraag bij vermoedens van specifieke vormen van huiselijk 
geweld (eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke 
genitale verminking) eerst advies bij AMK of SHG.

3. Gesprek met cliënt
• Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de leerling/ouders; leg 

je zorgen voor en nodig de betrokkenen uit hierop te reageren.
• Zie hiervan af als de veiligheid van de betrokkene(n) in gevaar 

kan komen.
4. Wegen van geweld
• Maak een inschatting van het risico en de aard en de ernst van 

de situatie.
• Vraag bij twijfel altijd advies bij het AMK of SHG.
5. Beslissen
• Als je inschat dat je het gezin voldoende kunt beschermen, bied 

of organiseer je de noodzakelijke hulp.
• Als je inschat dat je onvoldoende in staat bent gezinsleden te 

beschermen doe je een melding bij het AMK of SHG. 

Acute situatie? Onderneem direct actie!

‘Waarom moeilijk doen, als het ook samen kan?’ - Loesje

Hoofdstuk 4  Samen kan het beter

Verwijsindex (VIR)
Overzicht van de 

organisaties die in 
2016 meldingen in de 

gemeente  Leusden 
hebben gedaan en het 

aantal meldingen

Totaal aantal meldingen:  193
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4.1.2 Samenwerking op gebied van onderwijs 

Verandering begeleiding voortijdige schoolverlaters
Per 1 januari 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de wijze 
waarop de regio Eem uitvoering geeft aan de RMC-functie. RMC 
staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Het doel van 
de RMC-functie is om het aantal voortijdig schoolverlaters tot 
23 jaar en zonder diploma te verminderen. 
Wanneer jongeren tot 18 jaar boven een bepaalde norm van 
school verzuimen, ligt de verantwoordelijkheid bij de leer-
plichtambtenaren van de gemeente Leusden. Zij kunnen voor 
de begeleiding gebruik maken van de expertise van RMC-
trajectbegeleiders. Voor jongeren boven de 18 jaar ligt de 
verantwoordelijkheid bij RMC en na één jaar bij Larikslaan2. 
Speciale aandacht is er voor jongeren tussen de 16 en 23 
jaar die door omstandigheden extra aandacht nodig hebben. 
Vanaf 2016 is de samenwerking tussen RMC, de scholen en 
diensten op gemeentelijk niveau, waaronder ook Larikslaan2, 
geïntensiveerd. Larikslaan2 heeft daarom ook een vaste 
RMC-trajectbegeleider. 

Leerplicht Leusden
Sinds het najaar 2016 werkt de leerplichtambtenaar om de 
week bij de Larikslaan2. Dit heeft een impuls gegeven aan de 
samenwerking.

Samenwerking met onderwijsorganisaties
De samenwerking met onderwijsorganisaties kan nog meer ge-
integreerd worden binnen Larikslaan2. In de tweede helft van 
2016 is hier een start mee gemaakt:
• In september was er een congres met onder andere peu-

terspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en Larikslaan2. 
• Larikslaan2 heeft samen met Samenwerkingsverband De 

Eem een pilot voorgesteld gericht op preventie.
• De contacten met kinderopvang zijn op dit moment mini-

maal. In 2017 gaat Larikslaan2 hierin investeren.
• Start schakelfunctionaris middelbare scholen in de regio. 

4.1.3 Woningstichting Leusden (WSL)
De samenwerking loopt goed daar waar het klanten betreft 
die hulp behoeven. De overlastgevende doelgroep blijft een 
knelpunt. Duidelijkheid over ieders taken en verantwoordelijk-
heden is een aandachtspunt waar in 2017 verder aan wordt 
gewerkt. 
• De pilot met Woningstichting Leusden en Stadsring51, 

gericht op het voorkomen van huurachterstanden is een 
succes. In 2017 wordt de pilot voortgezet.

• In samenspraak met de gemeente Leusden en WSL, heeft 
Larikslaan2 een start gemaakt met de beschrijving van de 
werkwijze bij Wmo voorzieningen in huurwoningen. Dit 
was lange tijd niet helder. Er worden afspraken vastgelegd 
over het aanbrengen en verwijderen van voorzieningen, 
eigenaarschap en huurderving.

4.1.4 Politie
In de tweede helft van 2016 is de samenwerking geëvalueerd. 
Politie en Larikslaan2 werken nauw samen, en vaak lukt het 
ook goed om vanuit de aanpak: 1gezin-1plan te werken. 
Het JOS (Jongeren Op Straat) overleg - de samenwerking met 
de jongerenwerker, BOA en politie -  verloopt goed. Eens per 
twee weken is er overleg. Hanggroepen en mogelijke overlast 

belangrijke aandachtsgebieden. Samen met de wethouder 
zijn er bezoeken afgelegd bij verschillende hanggroepen. 
De jongeren stelden dit zeer op prijs. In samenwerking met 
Buurtbemiddeling heeft het JOS-team in een overlastsituatie 
een dialoog tussen omwonenden en jongeren gerealiseerd. 
Met als resultaat meer wederzijds begrip en in overleg be-
paalde, concrete afspraken.  

4.1.5 Wijkverpleging
In de basis verloopt de samenwerking goed. Larikslaan2 heeft 
goed contact met de verpleegkundigen. Een verdiepingsslag is 
nog wel te maken. 

4.1.6 GGZ
De samenwerking met de GGZ verloopt moeizaam. Dit is een 
regionaal signaal en is reeds onder de aandacht van account-
houders en bestuurders. 

4.1.7 Huisartsen POH en GGD
In maart 2016 heeft Larikslaan2 een bijeenkomst georgani-
seerd voor huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen (POH) 
en de GGD/JGZ. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en werd 
positief beoordeeld door alle aanwezigen. Het maakte vooral 
duidelijk dat het belangrijk is om te blijven samenkomen en 
dat Larikslaan2 hierin een verbindende rol heeft. De opbrengst 
is concreet gemaakt zodat alle betrokkenen zich eraan kunnen 
verbinden. In het vierde kwartaal 2016 is de samenwerking 
met huisartspraktijken en de GGD geëvalueerd. In 2017 wordt 
de samenwerking met POH jeugd verstevigd via de pilot brug-
functie JGGZ.

4.1.8 Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, 
kindermishandeling en ouderenmishandeling. De samenwer-
king met Veilig Thuis is in maart geëvalueerd. Dit heeft geresul-
teerd in het aanscherpen van gemaakte afspraken. 
Naar aanleiding van de evaluatie is de samenwerking verder 
verbeterd. De samenwerking is vast onderdeel van de regionale 
agenda. In februari 2017 staat een volgende evaluatie gepland. 

4.1.9 Raad voor de Kinderbescherming
De samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming is 
onlangs regionaal geëvalueerd. De teamleider van het Sociaal 
Team heeft hiernamens de regio aan deelgenomen. 
Hierna heeft Larikslaan2 de Raad voor de Kinderbescherming 
uitgenodigd om de samenwerking lokaal te onderzoeken en 
daar waar mogelijk lokaal vorm te geven. Inmiddels hebben 
twee raadsonderzoekers kennisgemaakt met het team en zal 
de samenwerking jaarlijks lokaal geëvalueerd worden. 
Eind 2016 kan gesteld worden dat de samenwerking met de 
Raad voor de Kinderbescherming steeds meer de vorm krijgt 
die past bij de nieuwe (lokale) situatie. Dit komt de samenwer-
king op casusniveau ten goede.

4.1.10 Coalitie Erbij 
Eenzaamheid is een probleem, landelijk en in Leusden. Landelijk 
is Coalitie Erbij het platform voor de aanpak van eenzaamheid.
Een lokale aanpak van eenzaamheid is ook belangrijk. Daarom 
is in 2014 in Leusden Lokale Coalitie Erbij gestart. Een samen-
werkingsverband van onder meer GGD Regio Utrecht, gemeen-
te Leusden, wijkverpleegkundigen, POH GGZ en Larikslaan2.
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In 2016 is Lokale Coalitie Erbij geëvalueerd en is besloten om 
ermee door te gaan. Gekeken wordt of er meer partners kun-
nen aansluiten. 
Elke zomer wordt aangehaakt bij de actie ‘Ik nodig je uit’, waar-
mee inwoners wordt gevraagd een ander mee te vragen naar 
een activiteit. Gedurende het jaar wordt ook een variant van 
deze actie ingezet, gericht op het laagdrempelig uitnodigen van 
een ander (die sociale contacten mist). 
In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een signalerings-
kaart/flyer eenzaamheid die in 2017 wordt geïmplementeerd 
in combinatie met pr.

Constructieve samenwerking met het college en de 
gemeenteraad  staat hoog op de agenda van Larikslaan2. 
Om naast de reguliere overleggen en samenwerking het 
inzicht in de werkwijze en de casuïstiek te vergroten en 
(nader) kennis te maken met de medewerkers van Larik-
slaan2 zijn er in 2016 werkbezoeken georganiseerd. 

Werkbezoek wethouders
In januari brachten de drie wethouders een werkbezoek 
aan Larikslaan2. Rode draad in het programma was de 
routing van vraag tot beschikking en ondersteuning. Met 
daarnaast vanzelfsprekend ook aandacht voor de collectie-
ve activiteiten en de mogelijkheid van op- en afschalen die 
de organisatiestructuur biedt. Tijdens het werkbezoek werd 
er tevens ingezoomd op ouderen en dementie en woonden 
de wethouders een vergadering van het Sociaal Team bij 
waarin (geanonimiseerd) cases werden besproken. Het 
werkbezoek werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Werkbezoek gemeenteraad
In september bracht de gemeenteraad een werkbezoek aan 
Larikslaan2. Tijdens dit ‘kijkje in de keuken’ werd inzicht 
gegeven in de diversiteit aan vragen en de wijze waarop 
samen met inwoners wordt gewerkt aan oplossingen. 
Naast individuele vragen en oplossingen passeerden tijdens 
de avond ook diverse initiatieven gericht op vergroting van 
de zelfredzaamheid en versterking van de sociale basisin-
frastructuur de revue. Ook werd aandacht besteed aan de 
administratieve kant van de dienstverlening. Ofwel: Hoe 
verloopt een traject van vraag tot beschikking?

4.1.11 Ontmoetingsmarkt
In 2016 zijn door Larikslaan2 twee ontmoetingsmarkten 
georganiseerd. Doel: nader kennis maken met zorgprofes-
sionals binnen een bepaald vakgebied en verkennen van de 
mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking. Hoe 
meer kennis er over dienstverlening van professionals is, des te 
beter de consulenten specifieke ondersteuning en/of begelei-
ding kunnen inzetten ten behoeve van cliënten. En andersom 
geldt hetzelfde. 
Het thema van de eerste markt was dagbesteding, de tweede 
markt had als thema: gezinsondersteuning en geestelijke 
gezondheidszorg. De markt wordt georganiseerd volgens 
een inmiddels beproefde opzet waarbij zorgprofessionals via 
pitches de consulenten van Larikslaan2 informeren over hun 
dienstverlening. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst 
is er een informatiemarkt waar de consulenten aanvullende 
informatie bij de zorgprofessionals kunnen ‘ophalen’. De ont-
moetingsmarkt wordt afgesloten met een informeel drankje 
en hapje. Reacties van zowel consulenten als zorgprofessionals 
zijn zeer positief. 

4.1.12 ZorgSamen
Samen met de gemeente Leusden organiseerde Larikslaan2 de 
beurs ZorgSamen voor alle zorgprofessionals actief in Leusden. 

Het was een succesvolle middag waarin nieuwe contacten 
werden gelegd en bestaande verstevigd. Alle voorbereidingen 
vonden in 2016 plaats, de beurs zelf in 2017. 

4.1.13 Buurtsportcoach
In samenwerking met Buurtsportcoach zijn diverse activiteiten 
ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften die gesignaleerd 
worden in de samenleving. Zo zijn in 2016 de fiets- en wan-
delgroepen gestart, bedoeld voor inwoners die graag met 
anderen (niet te lang) wandelen en waarbij tevens gelegenheid 
is om anderen te leren kennen. De wandel- en fietsgroepen 
sluiten af met een gezamenlijk kopje koffie of thee. 

4.1.14 Leusden Fit
In oktober 2016 tekenden Fort33, SNO, GGD, De Wiebelwagen, 
gemeente Leusden, De Heelkom, Voila, KInderopvang Humani-
tas, CommunicatieHuis en Larikslaan2 de overeenkomst voor 
het meerjarenprogramma Leusden Fit. Leuden Fit heeft tot 
doel alle Leusdenaren bewuster te laten worden van een ge-
zonde leefstijl. Ofwel: Samen sterk voor een fitter Leusden! De 
overeenkomst werd kracht bijgezet met een sportieve kick off 
voor alle inwoners op ‘t Plein in Leusden. In de weken daarna 
werden diverse activiteiten op basisscholen, bij ‘t Hamersveld 
en bij zorgboerderij Blommendal georganiseerd.
Eind 2016 won Leusden Fit de Social Impact Award van Junior 
Chamber International (JCI) Eemland. Naast erkenning voor 
de inspanningen en resultaten van Leusden Fit was er een 
geldbedrag gekoppeld aan deze erkenning. Voor dit bedrag zijn 
drinkzakken aangeschaft die zijn uitgedeeld op alle basisscho-
len in Leusden en Achterveld. 

4.1.15 Voorlichting omgaan met pubers
Samen met Fort33 en de gemeente Leusden organiseerde 
Larikslaan2 in oktober een interactieve bijeenkomst met 
als Titel Onder invloed over de verleidingen waar pubers 
aan worden blootgesteld en hoe hier als ouder mee om te 
gaan. De focus lag daarbij op alcoholgebruik. Theatergroep 
Playback zorgde voor herkenbare situaties en constructieve 
discussies. De opkomst was groot: circa 100 ouders bezoch-
ten de avond in Fort33 en de reacties waren zeer positief. 
 

Samen werken aan Huis van Leusden
In 2016 startten de voorbereidingen voor de nieuwe huis-
vesting van gemeente Leusden, Larikslaan2 en Voilà in het 
nieuw te bouwen Huis van Leusden. 
In januari tekenden de gemeente, Voila en Larikslaan2 de 
intentieovereenkomst voor de gezamenlijke huisvesting in 
Huis van Leusden. 

In nauw overleg werd door de bestuurders, management-
teams en medewerkers van de gemeente, Larikslaan2 en 
Voilà, ondersteund door een extern adviesbureau, een 
gezamenlijke visie geformuleerd. Deze visie vormt de basis 
voor de inrichting van de projectorganisatie. Een aantal 
medewerkers van Larikslaan2 is als lid of trekker vertegen-
woordigd in de diverse themagroepen. 

Voor Larikslaan2 biedt de verhuizing naar Huis van Leusden 
de mogelijkheid om centraler in Leusden en met belangrijke 
samenwerkingspartners als de gemeente en Voila in hetzelf-
de gebouw te werken aan de kwaliteit van zorg en welzijn in 
de Leusdense samenleving. Tegelijkertijd staan behoud van 
eigen identiteit, privacy en onafhankelijkheid hoog op de 
agenda, omdat dit voorwaarden zijn voor optimale dienst-
verlening aan de inwoners van de gemeente Leusden.
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Vooruitblik 

Larikslaan2 is betrokken bij alle aspecten van het sociaal do-
mein en vanuit die positie is er een brede blik op de uitdagin-
gen waar we in de gemeente Leusden met elkaar voor staan. 
Bestendigen en borgen van de ingeslagen koers is weliswaar 
het credo, maar dat neemt niet weg dat we daarnaast volgens 
de ‘typisch Larikslaan2’ werkwijze voortvarend en resultaat-
gericht zullen inzetten op de uitdagingen die horen bij de 
vervolmaking van de transformatie van het sociaal domein in 
de gemeente Leusden. 

Bij alles wat Larikslaan2 in 2016 deed en in 2017 zal onderne-
men staat de inwoner, met zoveel mogelijk regie over eigen le-
ven, centraal. We gaan uit van zelfredzaamheid, maar bieden 
inwoners die het (tijdelijk) niet zelfstandig redden, ondersteu-
ning op maat. Klant- en vraaggericht. 
Kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking met de 
diverse partners zijn daarvoor essentiële ingrediënten. We 
blijven dan ook investeren in kennis en expertise, in de samen-
werking met onze netwerkpartners, en we zullen de zichtbaar-
heid van Larikslaan2 zowel richting inwoners als in het profes-
sionele veld verder vergroten. 

Voor 2017 gelden daarbij als belangrijke aandachtsgebieden: 
• Vergroting van inzicht in de caseload en efficiency van de 

processen.
• Verdere professionalisering van medewerkers en desku-

nidgheidsbevordering. 
• Versterken van preventie en vroegsignalering.
• Versterkte verbinding/samenwerking in het preventieve 

veld en zo meer mogelijkheden creëren voor afschalen 
van individueel naar collectief.

• Organiseren van voorzieningen voor kwetsbare inwoners.
• Vormgeven van ‘dagbesteding nieuwe stijl’.
• Ontwikkeling van een coördinatiepunt voor vrijwilligers-

werk.
• Kennisvergroting rond dementie; herkenning en onder-

steuning.
• Mantelzorg (h)erkenning en ondersteuning.
• Bevorderen van integraliteit tussen werk en inkomen en 

Larikslaan2.
• Voorbereiding op de verhuizing naar Huis van Leusden, 

waarbij de meerwaarde van de combinatie van gemeente, 
Voila en Larikslaan2 in combinatie met behoud van de 
eigen identiteit ten gunste van de dienstverlening aan de 
inwoners centraal staat.

• Ontwikkeling van een nieuwe naam, passend bij de iden-
titeit van de organisatie (en niet meer gekoppeld aan het 
adres).
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