Jaarverslag 2017

Larikslaan2 - Voor iedereen

> Tips en advies Zelf je leven regelen. Dat is wat de meeste mensen het liefste doen en het beste kunnen.
Maar soms kan wat hulp handig zijn. Even op internet zoeken of iemand in de buurt om iets aan te vragen.

> Met elkaar In de gemeente Leusden krijgen we samen veel voor elkaar. Van lotgenotencontact en buurtinitiatieven tot activiteiten door vrijwilligersorganisaties.
> Op tijd erbij Door problemen op tijd te herkennen, kunnen ze vaak sneller en beter worden opgelost. Preventie helpt, maar gaat niet vanzelf...
> Maatwerk Soms vragen zorgen om meer. Om ondersteuning op maat door professionals.

Een straat die zomaar een straat in de gemeente
Leusden zou kunnen zijn. Met inwoners van verschillende leeftijden. Eenpersoonshuishoudens, gezinnen.
Met een betaalde baan, zonder werk, of misschien
al met pensioen. Inwoners die stuk voor stuk op een
bepaald moment in hun leven contact kunnen hebben
met Larikslaan2. Bijvoorbeeld omdat ze vragen hebben over de opvoeding van hun kleuter. Omdat ze na
verlies van baan financieel niet meer rondkomen. Of
als vrijwilliger aan de slag willen. Omdat ze zich zorgen
maken over de toenemende vergeetachtigheid van hun
partner. Of omdat de liefde plaats heeft gemaakt voor
strijd en thuis geen veilige plek meer is. Elke voordeur
heeft een ander verhaal. In dit jaarverslag over 2017
geven wij een indruk van de verhalen en de wijze waarop we samen met de mensen erachter werken aan
oplossingen. Dat kan op allerlei manieren. Soms doen
we niet meer dan antwoord geven op een vraag, soms
bieden we ondersteuning afgestemd op de specifieke
situatie.
Ofwel: van tips en advies tot maatwerk.
> Direct naar: meer over Larikslaan2 in 2017
De wereld van zorg en welzijn heeft bepaalde vaktermen. Van de cursief geschreven woorden staat hier
een verklaring.

> Wat betekenen deze termen?
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Een moment om terug te blikken en
vooruit te kijken
Larikslaan2 vormt voor alle inwoners van de gemeente
Leusden de toegang tot zorg en welzijn. Hoe hebben we in
2017 samen met de inwoners, met vrijwilligers en zorgprofessionals invulling gegeven aan onze taakstelling? Welke
resultaten zijn geboekt? Welke ontwikkelingen maakten de
meeste indruk? Wat leert 2017 ons voor de toekomst?

Lezen hoe Hester Frank
terugkijkt op 2017, en
wat zij verwacht van
2018? Klik hier voor een
interview met haar.

Over Larikslaan2
In de gemeente Leusden is Larikslaan2 het kloppend hart
van de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en het
welzijnswerk. Voor alle inwoners, van 0 – 100, vormen we 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.
Samen met de gemeente Leusden zet Larikslaan2 in op een
Leusden waar:
• Passende ondersteuning is voor wie een steuntje in de
rug nodig heeft.
• Het mogelijk is om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven.
• De verbinding tussen mensen – via digitale én werkelijke
ontmoeting – vanzelfsprekend is.
• Iedereen, ongeacht sociale status, gelijkwaardig kan
meedoen.
• De eigen kracht van inwoners, zowel individueel als

collectief wordt versterkt.
In maart 2017 vierden we het tienjarig bestaan van Larikslaan2 tijdens de
Week van zorg en welzijn. Gedurende
de week werden er diverse activiteiten
voor inwoners georganiseerd. Ideeën
voor deze activiteiten werden opgehaald tijdens een brainstormsessie met vrijwilligersorganisaties.
In mei werd het jubileum met de medewerkers
gevierd.
Organisatiestructuur
In november 2017 is de organisatiestructuur afgestemd op de
uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma 2017 - 2018.
Belangrijk onderdeel daarvan is versterking van de preventieve rol, ofwel: op tijd erbij om erger te voorkomen. Daartoe is
onder meer de functie van samenlevingsontwikkelaar belegd
bij Larikslaan2. In lijn met de verdere professionalisering is
Kwaliteit als discipline toegevoegd aan het stafteam.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit: Patrick Kiel (voorzitter),
Eefje van Rijnsoever, Mariëtte Jilderda (secretaris), 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.
Managementteam
Het Managementteam van Larikslaan2 wordt gevormd door
Hester Frank (directeur), Ingrid ter Heerdt (teamleider Team
Samenleving), Chouka van de Grift (teamleider Basis Team)
en Tommelien Majoor (teamleider Sociaal Team).
Samenwerkende teams
De kern van de organisatiestructuur van Larikslaan2 wordt
gevormd door het Basis Team, het Sociaal Team en het Team
Samenleving. Deze teams vormen een samenhangend geheel
waardoor kennis delen, afstemming en overdracht vanzelfsprekend is.
Ook de functie van Samenlevingsontwikkelaar is sinds 2017
bij Larikslaan2 belegd.
Naast deze teams fungeert het Staf Team als onmisbare
schakel.

Nieuwe naam
In het najaar van 2018 verhuist Larikslaan2 naar Huis
van Leusden. De gezamenlijke huisvesting van gemeente
Leusden, Voila en Larikslaan2. Besloten is om met deze
verhuizing ook de naam te wijzigen. Larikslaan2 voldoet
om meerdere redenen niet meer. Ten eerste is het een
adres en dit zou verwarring veroorzaken bij verhuizing
naar ‘t Erf. Ten tweede is de naam in 2006 bedacht voor
een andere organisatie dan Stichting Larikslaan2 nu is.
Eind 2017 is een nieuwe naam vastgesteld en begin 2018
zal ook de nieuwe huisstijl gereed zijn. Bij de keuze van
de nieuwe naam was behoud van herkenbaarheid voor
de inwoners doorslaggevend. Naam en huisstijl worden
medio 2018 bekend gemaakt en op het moment van
verhuizing ingevoerd.
Aantal fte’s (fulltime equivalent)
Eind 2017 telt de organisatie gedurende het jaar gemiddeld
32,4 fte’s. In 2016 bedroeg dit 18,4 fte’s. Daarnaast is af en
toe gebruik gemaakt van flexibel inzetbaar personeel.
Werkklimaat
In 2017 heeft ArboNed de algemene Risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat
het met de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie
positief is gesteld.
De belangrijkste verbeterpunten betreffen:
• Uitwerken/opnemen nadere arbo procedures.
• Aanbieden van een Preventief medisch onderzoek.
• Voorzien in instelbare bureaus als onderdeel van de
verhuizing naar de nieuwe huisvesting.
• Continue aandacht voor de werkdruk.
• Aanstellen vertrouwenspersoon en ontwikkelen van
beleid gericht op ongewenste omgangsvormen.
Als gevolg van een wijziging in de cao Social Work is er medio
2017 een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker
vervult een onafhankelijke positie
in de organisatie
en adviseert het
management
en de Ondernemingsraad over
de arbeidsomstandigheden.
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Hoe werkt Larikslaan2?
De consulenten van het Basis Team zijn verantwoordelijk voor
het aannemen en behandelen van enkelvoudige vragen op
het gebied van zorg en welzijn. De vragen zijn preventief van
aard of gerelateerd aan de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De consulent bespreekt
de situatie met de inwoner en samen brengen ze de wensen,
behoeften, problemen en hulpvragen in kaart. Dit noemen we
ook wel vraagverheldering. Indien passend wordt er geadviseerd over zogenoemde voorliggende voorzieningen. Dit zijn
voorzieningen voor groepen mensen, zoals de Regiotaxi of
een ontmoetingsplek in de wijk.
Zelfstandig of in samenwerking met derden voert de consulent interventies uit. Zo wordt de inwoner ondersteund bij
de versterking van de zelfredzaamheid en vergroting van de
deelname aan de samenleving (participatie).
Is er sprake van complexe meervoudige problematiek dan
betrekt de consulent collega’s van het Sociaal Team erbij.
Het Sociaal Team biedt ondersteuning en begeleiding aan
inwoners met complexe, meervoudige problematiek. In
het Sociaal Team is onder andere expertise op het gebied
van jeugd- en opvoedhulp, maatschappelijk werk, geriatrie,
geestelijke gezondheidszorg, cliëntondersteuning en huiselijk
geweld aanwezig. De consulent gaat als het ware naast de
inwoner staan en voert zelfstandig of in samenwerking met
derden interventies uit en biedt ondersteuning aan de inwoner en zijn/haar netwerk. Waar nodig wordt samengewerkt
met andere zorgprofessionals. Casussen komen binnen via
collega’s en via zorgprofessionals. Inwoners leggen niet zelf
het eerste contact met het Sociaal Team.
De consulenten van het Team Samenleving leveren samen
met vrijwilligers, inwoners, zorgprofessionals en het
bedrijfsleven, een waardevolle bijdrage aan de samenleving.
Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar en coördineren,
initiëren en faciliteren diverse projecten gericht op preventie,
het bevorderen van sociale contacten en de maatschappelijke
zelfstandigheid van inwoners.
Team Samenleving werkt nauw samen met de collega’s van
het Basis en Sociaal Team. Over en weer worden signalen opgepakt. Denk aan de ontwikkeling van een cursus als er bij het

Basis- en/of Sociaal team signalen binnenkomen dat meerdere inwoners hier behoefte aan hebben. Of andersom: als een
deelnemer aan een activiteit van Team Samenleving behoefte
heeft aan individuele ondersteuning.
Binnen het Staf Team zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden belegd:
• Receptie- en baliewerkzaamheden
• Managementondersteuning
• Bedrijfsadministratie en financiën
• Administratief proces rond beschikkingen
• Communicatie
• Kwaliteitsbeheer
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Van inleen naar in dienst
Tot 31 december 2016 werd een groot aantal medewerkers
van met name het Sociaal Team, maar ook van het Basis Team
ingeleend via een detacheringsconstructie met de gemeente
Amersfoort. Op advies van een onafhankelijk onderzoek naar
de bestuurlijke samenwerking tussen Leusden, Amersfoort en
Larikslaan2 heeft Larikslaan2 het werkgeverschap gekregen
en is het merendeel van de medewerkers per januari 2017 in
dienst getreden.
Tijd voor een Ondernemingsraad (OR)
Als gevolg van de groei van de organisatie maakte de Personeelsvertegenwoordiging (Pvt) plaats voor een Ondernemingsraad. Hiervoor zijn in 2017 verkiezingen georganiseerd
en is de OR geïnstalleerd. De OR telt drie leden afkomstig uit
verschillende teams. Onderwerpen waar Pvt en OR in 2017 bij
betrokken waren zijn onder andere:
• Dienstverlenings- en werkconcept Huis van Leusden
• Werkgeverschap
• Flexwerkplekken
• Jaarrekening/begroting/jaarplanning
• Werkdruk
• Functieprofielen
Verzuimpercentage
In 2017 bedroeg het
verzuimpercentage 5%
(in 2016: 2,06%)

Kwaliteit
Kwaliteitsbeheer is een doorlopend proces en wordt bewaakt
door leden van het Staf Team.
Uitgangspunten kwaliteitsbeleid:
• Larikslaan2 werkt conform de kwaliteitswaarden en
-standaarden zoals in de regio zijn vastgesteld.
• Medewerkers werken gestructureerd, volgens werkinstructies en -processen die zijn gebaseerd op beleidsregels en kwaliteitswaarden.
• Er wordt gebruik gemaakt van standaardmodellen voor
gespreksverslagen, plannen van aanpak en beschikkingen
die voldoen aan de wettelijke vereisten voor aanvragen
en besluiten van indivduele - en maatwerkvoorzieningen.
• Medewerkers en vrijwilligers met individuele klantcontacten hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
• Larikslaan2 werkt volgens de Verwijsindex Risicojeugd.
• Larikslaan2 maakt gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
• Er wordt gewerkt volgens de wettelijke privacy-bepalingen en de regionaal bepaalde privacy-regeling.
• Klanten worden op passende wijze over de klachtenregeling geïnformeerd.
In 2017 zijn de werkzaamheden rondom toekenning en afhandeling van het persoonsgebonden budget (pgb) onder de
loep genomen. Er zijn procesverbeteringen doorgevoerd en er
zijn beschrijvingen gemaakt van de verschillende onderdelen.
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op
kwaliteit, toetsing en scholing. Larikslaan2 voldoet aan de criteria van het SKJ en werkt volgens de zogenoemde norm van
verantwoorde werktoedeling. Dit houdt in dat alle professionals binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming over de juiste
kennis en vaardigheden moeten beschikken. Larikslaan2 kiest
in voorkomende gevallen voor de inzet van duo’s als een niet
SKJ- geregistreerde medewerker een waardevolle bijdrage
kan leveren aan een casus. Deze medewerker werkt dan
samen met een wel-geregistreerde collega.
Andere waardevolle professionals zonder registratie doorlopen een EVC traject (Erkenning van eerder Verworven
Competenties).

Jaarverslag 2017 | 3

Werken volgens de leidende principes
De doelstellingen achter het sociaal domein zijn
vanaf het eerste contactmoment verweven in
de werkwijze van consulenten. Zo is er altijd een
brede vraagverheldering op alle leefgebieden. Op
deze manier kunnen signalen in een vroegtijdig
stadium worden opgepakt. Is de vraag helder?
Dan wordt samen met de klant gekeken welke
mogelijke oplossingen er zijn. Zo nodig wordt er,
eveneens samen met de inwoner, een hulpverleningsplan opgesteld waarbij vooral wordt gekeken
naar wat de klant zelf en met behulp van zijn of haar
netwerk kan.
Leidraad in het handelen van de consulenten zijn de
leidende principes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veiligheid van het kind zoveel mogelijk waarborgen.
Eén huishouden, één plan, één regisseur (= één
gezin, één plan) en vraaggericht werken.
Versterken eigen kracht en de professional als
coach.
Vroege interventie en preventie voorop.
Cliëntvraag is leidend bij het inrichten van de
zorg; waarbij wordt uitgegaan van benodigde
functies zonder institutionele belemmeringen.
Brede vraagverheldering en geen doorverwijscultuur.
Breed opgeleide, generalistische professionals
aan de voorkant.
Betrekken en benutten van de sociale basisvoorzieningen.

Samenwerking cruciaal
Samenwerking is cruciaal voor een sterke
sociale basisinfrastructuur. In 2017 zijn
bestaande samenwerkingsinitiatieven
geïntensiveerd en zijn nieuwe vormen
van samenwerking gestart.
Binnen Larikslaan2 zorgen accounthouders voor het contact met specifieke
samenwerkingspartners.
Bij een integrale 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 Veilig Midden-Nederland), Woningstichting Leusden,
de Sociale Dienst, de politie, thuiszorg en vrijwilligers. Om de
samenwerking efficiënt en effectief te laten verlopen, worden
er regelmatig bijeenkomsten met alle huisartsen, de praktijkondersteuner (POH), de GGD en met de politie georganiseerd.
We schuiven aan bij elkaars overleggen, bezoeken samen
inwoners of vormen met de ouders/verzorgers en professionals 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.
Larikslaan2 neemt regelmatig het initiatief voor
bijeenkomsten met ketenpartners. In november
bijvoorbeeld een bijeenkomst met huisartsen,
POH/GGZ en GGD/jeugdartsen en alle consulenten van Larikslaan2 met als doel de samenwerking een stevige impuls te geven en de lijnen
(nog) korter te maken.

Hanneke is consulent bij Larikslaan2 en is een van de accounthouders van de basisscholen. Met een collega houdt
ze wekelijks spreekuur op een aantal scholen in Leusden.
Zowel leerkrachten als ouders zijn welkom. “In 2017 zijn
we gestart met deze inloopspreekuren en vanaf het begin
is er veel belangstelling. Leerkrachten wijzen ouders op de
mogelijkheid en komen zelf ook met vragen. Soms kan ik
vragen ter plekke beantwoorden, of verwijs ik bijvoorbeeld
door naar een training door Larikslaan2 zoals de sociale
vaardigheidstraining ‘Hier ben ik’. Soms is er meer nodig en
leidt het gesprek tot begeleiding door Larikslaan2 of tot de
inzet van een zorgorganisatie. Je merkt dat de laagdrempeligheid werkt.”
Factsheets voor samenwerkingspartners
Larikslaan2 heeft voor de verschillende ‘typen’ samenwerkingspartners factsheets ontwikkeld die in een oogopslag
duidelijk maken wie de contactpersoon (accounthouder) is,
hoe deze bereikbaar is en wat de werkwijze is voor de samenwerking met de ketenpartner.
Twee maal per jaar organiseert Larikslaan2 een
ontmoetingsmarkt voor aanbieders met als doel
de consulenten nader te laten kennismaken met
zorgprofessionals binnen een bepaald vakgebied. Hoe meer kennis er over dienstverlening
van professionals is, des te beter de consulenten
specifieke dienstverlening of begeleiding kunnen inzetten voor inwoners. De markten worden
georganiseerd rond thema’s en kunnen elke
keer weer rekenen op veel deelnemers.

> Lees hier meer over de samenwerking met
ketenpartners in 2017

Terug naar start
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Tips en advies
Zelf je leven regelen. Dat is wat de meeste mensen
het liefste doen en het beste kunnen. Maar soms
kan wat hulp handig zijn. Even op internet zoeken,
iemand in de buurt om iets aan te vragen. Of net
dat duwtje in de rug om erop uit te gaan, anderen te
ontmoeten en mee te doen.

Contact met Larikslaan2

Elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur is er een inloopspreekuur aan de Larikslaan. Ook bij het informatiepunt van
Larikslaan2 in Gezondheidscentrum De Heelkom is een aantal
dagdelen per week een inloopspreekuur. Naast de inloopspreekuren zijn inwoners ook tussen 9.00 en 17.00 uur welkom op
afspraak.

Marlies (32 jaar) woont met haar man en twee kinderen
sinds kort in Leusden. Ze zijn verhuisd vanwege het werk
van haar man. Nadat het stof van de verhuizing was neergedaald, miste Marlies contact met andere jonge moeders.
Via www.sociaalplein-leusden.nl ontdekte ze het Mama
Café. Nu gaat ze er regelmatig een ‘bakkie doen’ en even
bijkletsen met andere vaders en moeders van kleine kinderen. Van een van de ouders kreeg ze de tip om een afspraak
te maken met een consulent van Larikslaan2 om de slaapproblemen van haar jongste te bespreken. “Achteraf klinkt
het eenvoudig, maar door de hectiek van de verhuizing was
ons ‘naar-bed-breng-ritueel’ ongemerkt veranderd. Het
was fijn om met een consulent even alle veranderingen in
ons leven op een rijtje te zetten. De oplossing kwam eigenlijk als vanzelf op tafel en Guusje slaapt weer prima.”

www.sociaalplein-leusden.nl: bereik toegenomen,
toegankelijkheid vergroot
Net als in 2016 is ook in 2017 het gebruik van het digitale
portaal; www.sociaalplein-leusden.nl toegenomen. Het portaal
vormt een onmisbare schakel in de externe communicatie en
een groeiend aantal inwoners benut de mogelijkheid om via het
contactformulier vragen te stellen.
Aantal ingevulde contactformulieren: 831 (480 in 2016)
Aantal online aanmeldingen voor cursussen en activiteiten: 409

eigen domeinnaam een pagina gekregen op sociaalplein-leusden.nl. Via de Buurtsportcoach is een zelfde verzoek binnengekomen en ook Buurkracht Alandsbeek en Matchbeurs
Leusden overwegen deze optie. Deze ‘eigen’ pagina’s sluiten
aan bij de doelstelling van het sociaalplein; een digitaal portaal voor Leusden en ‘meer’ zijn dan de website van Larikslaan2.

In 2017 zijn de online formulieren vereenvoudigd en er zijn nieuwe online toepassingen toegevoegd zoals het online invulbare
familie/groepsplan en het persoonlijk plan. Ook de formulieren
voor mantelzorgcompliment en Fonds Samenlevingsinitiatieven
zijn vereenvoudigd.
De sociale kaart is uitgebreid met 15 nieuwe organisaties.
In de tweede helft van 2017 heeft (in navolging van Fonds Samenlevingsinitiatieven) ook Huiskamer van Leusden via een

Facebook en twitter
Facebook: In de tweede helft van 2017 is een aantal keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om berichten te promoten. Dit leidde tot 10 á 20% extra bereik en nieuwe volgers.
Totaal aantal volgers: 413. Gemiddeld berichtbereik: 5000.
Maximaal bereik: 11.100.
Twitter: 480 volgers

Aantal contacten balie
2017: 16.668 (14.970 in 2016)
Waarvan 71% telefonisch en 29% persoonlijk.
De piek rond oktober kan verklaard worden door aanvragen van het mantelzorgcompliment, aanvragen voor
compensatiemogelijkheden in het kader van het aangepaste afvalbeleid en de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten (Tczb).
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Tips en advies

Aantal gesprekken vraagverkenning

Met een vraag naar Larikslaan2...

Inwoners zijn met alle vragen en zorgen op het gebied van zorg en welzijn welkom bij Larikslaan2. De
vraagverkenner voert gesprekken met inwoners die
gebruik maken van het dagelijkse inloopspreekuur
of die telefonisch een hulpvraag stellen.
De praktijk leert dat er achter een ogenschijnlijk
eenvoudige vraag regelmatig meer schuilt.
Uitleen hulpmiddelen
Elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur kunnen inwoners bij Larikslaan2 terecht voor de uitleen van hulpmiddelen. Met bezoekers van het inloopspreekuur
die komen voor de uitleen van hulpmiddelen wordt
een kort gesprek gevoerd om de juiste middelen te
kunnen adviseren en zo nodig aanvullende informatie of ondersteuning te bespreken.
Waar gaan de vragen over? - hoofdonderwerpen

Opmerking bij bovenstaande grafiek: In het tweede kwartaal
is bij wijze van proef op een andere wijze geregistreerd. Deze
werkwijze voldeed uiteindelijk niet; niet alle gesprekken zijn
daardoor vastgelegd. De afname die de grafiek in deze periode
veronderstelt is dan ook niet juist. Er zijn circa 200 gesprekken
meer geweest.
Aantal gesprekken vraagverkenning
In 2017 zijn er 3.527 gesprekken tussen inwoners en de vraagverkenner geregistreerd (zie grafiek hierboven). In 2016 waren
dit er 3.539. De toename vanaf oktober - met een piek in november - is te verklaren door de uitvoering van mantelzorgcompliment, compensatieregeling afvalbeleid en de regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten (Tczb).
Ogenschijnlijk zijn er in 2016 meer gesprekken gevoerd door de
vraagverkenner. Echter: komt een inwoner na het eerste contact
met een nieuwe vraag, en er is al een dossier, dan komt de vraag
in het dossier te staan en niet in het bovenstaande overzicht.
Dit geldt ook voor de circa 175 inwoners die in 2016 voor het
eerst contact hadden met Larikslaan2 ten behoeve van de Tczb
regeling. In dat jaar is voor hen een dossier aangemaakt. In 2017
zijn de vervolgaanvragen van deze inwoners niet als vraagverkenning geregistreerd, maar als ‘informatie en advies’.
Daarnaast is er een ‘zij-instroom’ van inwoners die al contact
met Larikslaan2 hebben en direct de hen bekende consulent
benaderen.

“Komt een inwoner met
een ‘simpele’ vraag, dan
is er soms meer nodig”,
aldus Jonjon (consulent
inloopspreekuur). “Zo
kwam er gisteren heel
gehaast een meneer
binnen voor een verstelbaar bed voor zijn zieke
moeder. Terwijl een
collega het bed regelde,
vroeg ik hem meer over
de situatie. Zijn vader is terminaal, moeder heeft beginnende dementie en hij probeerde naast zijn baan en gezin het huishouden van zijn ouders te draaien. Inmiddels
is er thuiszorg geregeld en moeder gaat binnenkort naar
dagbesteding.”

Hoofdonderwerpen vraagverkenning
Wanneer er na het gesprek met de vraagverkenner geen
vervolgafspraak nodig is, wordt er op hoofdonderwerp geregistreerd waar de vraag over ging (zie grafiek links: Waar gaan de
vragen over?).
Het hoge percentage vragen over financiën in de grafiek links is
te verklaren door de uitvoering van de Tczb regeling en de compensatieregeling afvalbeleid: vragen hierover worden geregistreerd als financieel.
Is er na het eerste gesprek wèl een vervolg nodig en gewenst,
dan wordt er een dossier aangemaakt en draagt de vraagverkenner de inwoner over aan een collega van het Basis- of Sociaal
Team.
Van de vragen die aan de vraagverkenner worden gesteld, betreft
40% een hulpvraag waarvoor een vervolg gewenst is.
In 60% van de gevallen is informatie of advies voldoende en kan
de inwoner zelfstandig verder.

> Lees meer over begeleiding door Basis- en/of Sociaal
Team
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Tips en advies
Erop uit

Deelnemen aan de samenleving draagt bij aan langer zelfstandig wonen en leven. Er wordt in de gemeente Leusden veel
georganiseerd. Van koffieochtenden tot mindfulness en van
samen koken tot biljarten. Larikslaan2 attendeert inwoners op
deze activiteiten. Dat gebeurt in gesprekken met consulenten
en door middel van publiciteit.
Op www.sociaalplein-leusden.nl, op de maandelijkse
Larikslaan2 pagina in de Leusder Krant en door middel van
persberichten deelt Larikslaan2 regelmatig informatie over
eigen activiteiten en over activiteiten van anderen. Om zoveel
mogelijk inwoners te bereiken wordt deze informatie onder
meer gedeeld met professionals, zoals de Stichting Eerstelijnszorg (SEL) en gezondheidscentrum De Heelkom.
Zowel organisaties als inwoners met initiatieven informeren
Larikslaan2 over hun programma en leveren nieuwsberichten
aan om te delen. Er is regelmatig contact met onder meer De
Til, DAVA, Alzheimer Café, LeusdenZeT, De Heelkom, Buurtsportcoach en Fort33.
Vervoer nodig?
Larikslaan2 adviseert inwoners over laagdrempelige vervoersvoorzieningen zoals de Regiotaxi. Ook weten inwoners inmiddels de weg te vinden naar de vrijwilligersvervoersdienst van
Larikslaan2 die eind 2016 is gestart. Vrijwillige chauffeurs vervoeren inwoners in ruil voor een onkostenvergoeding. Inwoners
nemen hiervoor contact op met Larikslaan2.
In 2017 waren er in totaal 82 ritten, waarvan 37 naar Ziekenhuis
Meander. De gebruikers zijn positief over het initiatief.

LeusdenLeeft app in ontwikkeling met aanbod activiteiten
Ontdekken wat er wanneer en waar te doen is, is niet altijd
even gemakkelijk. In 2017 is gestart met de ontwikkeling van
een app - LeusdenLeeft - waarop het grote aanbod eenvoudig
en overzichtelijk wordt gepresenteerd. Bovendien wordt het via
de app heel gemakkelijk om iemand uit te nodigen met je mee
te gaan. Met één klik stuur je een ander een whats--app bericht
met een uitnodiging. De lancering van de app staat gepland
voor medio maart 2018.
Eind 2017 is gestart met het informeren en enthousiasmeren
van de partijen die in de gemeente Leusden activiteiten organiseren. Tegelijkertijd is geïnventariseerd op welke wijze de
gegevens over de activiteiten kunnen worden ontsloten en hoe
ze ingelezen kunnen worden door de app. Waar mogelijk zal dit
automatisch via api of rss feed gebeuren. Daarnaast zal aanmelding via een gebruiksvriendelijk online formulier mogelijk zijn.

Agnes (76 jaar) is sinds een jaar weduwe.
Ze redt zich goed, maar vindt het vervelend om alleen te moeten koken en eten.
Dat vertelde ze ‘en passant’ toen ze bij
Larikslaan2 was voor een rijbewijskeuring.
Na een tip van de consulent van het inloopspreekuur schuift Agnes nu regelmatig
aan bij het Kookpunt in De Til waar samen
wordt gegeten. Ook heeft ze de Grijze
Borrel ontdekt. “De eerste keer was best
lastig, maar ik werd hartelijk ontvangen.
Inmiddels ken ik een aantal mensen. Het is
fijn om erop uit te gaan en andere mensen
te ontmoeten.”

Het succes van Café Chantant
Op initiatief van Van Onderop en
in samenwerking met Larikslaan2
en Fort33 zijn er op een aantal
zondagen meezingmiddagen voor
ouderen georganiseerd. Deze Café
Chantants werden drukbezocht.
Inwoners die geen mogelijkheid
hadden om met eigen vervoer naar
de voorstellingen te gaan, konden
een beroep doen op het vrijwilligersvervoer van Larikslaan2.

Ook de 50+ bus van Larikslaan2 voorziet in een behoefte. In
toenemende mate worden inwoners met de 50+ bus vervoerd
naar vormen van dagbesteding. In de eerste helft van 2017 is de
wens geuit de bus te vervangen omdat deze steeds meer gebreken vertoond. De aanschaf van een nieuwe bus heeft vertraging
opgelopen omdat dit besluit zal worden bezien in het grotere
geheel van vervoersdiensten in Leusden.

Terug naar start
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Met elkaar
In de gemeente Leusden krijgen we samen veel
voor elkaar. Van lotgenotencontact en buurtinitiatieven tot activiteiten door vrijwilligersorganisaties
en samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Maatjesproject, mantelzorgondersteuning, Fonds
Samenlevingsinitiatieven en Huiskamer van Leusden zijn
stuk voor stuk voorbeelden van activiteiten die Larikslaan2
ondersteunt, coördineert of initieert met als doel zoveel
mogelijk inwoners te laten meedoen in de samenleving.
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 professionele begeleiding van Larikslaan2. Voor alle vrijwilligers
worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd om
hun deskundigheid te vergroten.
• In 2017 werkten er circa 125 vrijwilligers via Larikslaan2
(aantal schommelt gedurende een jaar).
• Er zijn 22 inwoners begeleid naar vrijwilligerswerk.
• In 2017 zijn via de - voor lokale vrijwilligersorganisaties
toegankelijke vrijwilligersvacaturebank op
www.sociaalplein-leusden.nl 136 vacatures gedeeld.
Voorbeelden van projecten
Als Maatje beteken je echt iets voor een ander!
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

Carel’s moeder is 85, redelijk vitaal, maar haar geheugen laat
haar af en toe in de steek. Omdat er om haar heen steeds
meer mensen wegvallen, mist zij iemand om mee op stap te
gaan. Via het Maatjesproject vond Carel een maatje voor zijn
moeder. “Zij geniet van de middagen dat Sophie langskomt.
Het is maar een keer per week een uurtje, maar het helpt
mijn moeder enorm. En ook mij geeft het rust; mantelzorg
combineren met een volle werkweek valt niet altijd mee.”

netwerk op te bouwen. In 2017 zijn er 38 matches tussen
maatjes gemaakt (22 in 2016). Ondanks het stijgende aantal vrijwilligers blijft er een wachtlijst met name voor mensen
met (forse) psychiatrische problematiek. Het blijft lastig om
maatjes te vinden die dit aandurven en aankunnen.
Meer cijfers over het Maatjesproject? Klik hier.
Huiskamer van Leusden
Op zaterdag 25 november is het vrijwilligerscoördinatiepunt
Huiskamer van Leusden feestelijk en onder grote belangstelling geopend. In de Huiskamer komen vraag en aanbod op
het gebied van vrijwilligerswerk samen. Iedereen die op zoek
is naar vrijwillige ondersteuning is welkom. Vijf vrijwilligers
bemensen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend de
Huiskamer. Eind 2017 waren er al zo’n 15 aanvragen waarvoor via de vrijwilligersorganisaties geschikte kandidaten
zijn gevonden. Huiskamer van Leusden is een initiatief van
vrijwilligersorganisaties en fondsen. Larikslaan2 faciliteert en
ondersteunt en heeft de coördinator geleverd.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
In 2017 zijn er diverse workshops georganiseerd op het gebied van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
De onderwerpen varieerden van omgaan met culturele diversiteit tot een cursus penningmeesterschap en een workshop
omgaan met conflicten. De belangstelling voor de workshops
was groot en de waardering achteraf positief.
Bekijk hier het trainingsaanbod in 2017.

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) - voor hulp bij
financiën
Het team SMS telt 21 vrijwilligers voor de diensten: inloopspreekuur formulierenhulp, thuisadministratie en de vrijwilligers van de belastingservice. > Lees meer over de cijfers.
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Met elkaar
Typerend voor de gemeente Leusden is de betrokkenheid.
Naast de vele vrijwilligers zijn er ook veel inwoners die zich
inzetten voor initiatieven gericht op de samenleving of op
specifieke groepen. Larikslaan2 vervult daarbij verschillende rollen. Van sparringpartner tot aanjager of coördinator.
Fonds Samenlevingsinitiatieven
Inwoners met een idee dat bijdraagt aan de saamhorigheid
of aan de ondersteuning van mantelzorgers kunnen een
financiële bijdrage aanvragen via Het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Een onafhankelijke Toetsingscommissie beoordeelt
de aanvragen aan de hand van een set criteria. Larikslaan2
verzorgt de ondersteuning van het Fonds. In 2017 is het
Fonds geëvalueerd. De gemeenteraad heeft naar aanleiding
daarvan nieuwe toetsingscriteria bepaald en Larikslaan2
heeft een nieuwe aanpak vastgesteld en verbetering in de
(structuur van de) uitvoering van de fondsen in gang gezet.
Ook de gebruiksvriendelijkheid van de aanvraagformulieren
voor Fonds Samenlevingsinitiatieven is verbeterd. Daarbij is
gebruik gemaakt van de input van inwoners.
Er is in 2017 €108.776 uitgegeven inclusief €45.000 aan de
Stichting Opera Leusden. Dit is € 36.575 meer dan in 2016.
Het restantbedrag van 2016 werd overgezet naar 2017 waardoor er €150.000,- beschikbaar was. Er zijn 53 aanvragen
toegekend en 19 aanvragen afgewezen.
Recreatiefonds
Om Leusden op de kaart te zetten als aantrekkelijk fiets- en
wandelgebied stelt de gemeente de komende jaren € 11.000
per jaar beschikbaar voor cofinanciering. Dit geld wordt in
het Recreatiefonds gestort. Om aanvragen voor dit fonds te
toetsen is aan de toetsingscommissie van Fonds Samenlevingsinitiatieven een deskundige op het gebied van recreatie toegevoegd. Larikslaan2
verzorgt de ondersteuning van
de uitvoering van de regeling.
Ook het Recreatiefonds is in
2017 geëvalueerd.

Een Engelse bommenwerper stortte op woensdagavond
3 februari 1943 neer op de spoordijk in Leusbroek. Na 75
jaar krijgt de ramp een eigen monument. De Historische
Kring Leusden (HKL) heeft zich verdiept in de gebeurtenis
en zocht niet alleen het verhaal achter het neerstorten
uit maar ook werden nabestaanden gevonden. Duidelijk werd dat de ramp nog steeds veel betekent voor de
nabestaanden. HKL legde de geschiedenis vast en deed
een aanvraag bij het Recreatiefonds voor een monument
op de plek des onheils. Het ontwerp is van kunstenaar
Mirjam Astrid Woltman. Naast het Recreatiefonds dragen
ook Rotaryclub Leusden, Fonds Samenlevingsinitiatieven,
Rabobank en Stichting De Boom bij in de kosten.
Matchbeurs
In november werd de 12e editie van de Matchbeurs georganiseerd. Net als in 2016 was ARAG gastheer en ook dit
jaar opende de burgemeester de beurs. Er zijn 139 matches
gesloten. In 2017 is een start gemaakt met de vergroting van
de netwerkfunctie van Matchbeurs Leusden. Gedurende het
jaar wordt de Matchbeurs op diverse manieren onder de
aandacht gebracht en worden mogelijkheden aangereikt om
de toegevoegde waarde van deelname te benutten. Hiertoe
is onder meer een nieuwsbrief ontwikkeld, wordt er meer
informatie gedeeld via social media en is ter voorbereiding
op de Matchbeurs de workshop Goede Zaken georganiseerd.
DAVA
In Achterveld is DAVA (Door en Voor Achterveld) gestart.
Larikslaan2 is hier op diverse manieren bij betrokken: onder
andere via de vrijwilligersvervoersoplossing Automaatje en
bij het initiatief rondom de oude bibliotheek.
Andere initiatieven waar Larikslaan2 in 2017 aan heeft
bijgedragen zijn onder meer:
- LeusdenZeT
- Vrijwilligerspagina Voor Elkaar
- Taalhuis Eemland
- Buurkracht Alandsbeek
- Gezamenlijke tuin De Start
- Gilde Leusden
- Opera Leusden
- Alzheimercafé
- Netwerk Gezinsvormen
- Van Onderop

Nieuwkomers integreren in de samenleving
Samenwerking is essentieel voor de aanpak van de sociale
integratie. Er zijn echter leemtes gesignaleerd in de dienstverlening. Zo komt de inzet van maatjes niet van de grond, is
er behoefte aan psychische ondersteuning en signaleert WSL
dat woongebruik regelmatig leidt tot woonproblematiek. In
2018 worden deze aandachtspunten opgepakt.
Positieve ervaringen en contacten zijn er met de Taalschool
en ook de contacten met het in september 2017 geopende
Taalhuis in de bibliotheek zijn goed.
Op www.sociaalplein-leusden.nl is de informatie voor nieuwkomers uitgebreid. Ook is er een overzichtelijke flyer ontwikkeld met een overzicht van activiteiten en handige adressen
op het gebied van: geld en werk, hulp, taal en ontmoeten.
Deze flyer is onder meer ingezet bij de opening van het Taalhuis. Lees meer over dit onderwerp bij Signalen 2017.
Participatieraad
In 2017 heeft Larikslaan2 meegedacht over de te vormen
Participatieraad Sociaal Domein. Dit onafhankelijke adviesorgaan adviseert het college over bestaand en nog niet
bestaand beleid. De raad is een nieuwe verbinding tussen de
gemeente en de samenleving.

Terug naar start

> Terug naar start
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Op tijd erbij
Door problemen op tijd te herkennen, kunnen ze
vaak sneller en beter worden opgelost. Preventie
helpt, maar gaat niet vanzelf...

Larikslaan2 organiseert en faciliteert uiteenlopende activiteiten gericht op preventie. Er is aandacht voor specifieke
thema’s als mantelzorg, gezond leven, armoede, echtscheiding en jongeren. Input voor deze thema’s wordt onder
meer verkregen uit maatschappelijke ontwikkelingen, maar
ook uit individuele begeleiding van inwoners.
Cursusaanbod Larikslaan2
Op basis van signalen van inwoners en uit de casuistiek van
de teams ontwikkelt en organiseert Larikslaan2 diverse cursussen en workshops. Aanbod in 2017 onder andere:
• ‘Hier ben ik’, sociale vaardigheidstraining voor kinderen
van diverse leeftijden (t/m 12 jaar).
• ‘Bij de Kameleon Thuis’ training voor kinderen die thuis
stress ervaren.
• Assertiviteitstraining voor volwassenen
• Omgaan met dementie voor mantelzorgers
• ‘Hoe blijf ik op de been’, training voor mantelzorgers
Trainingen worden onder de aandacht gebracht via de consulenten, kranten, website, social media en door middel van
flyers op diverse locaties in de gemeente. De belangstelling
voor de trainingen is groot, zeker voor trainingen die inmiddels meerdere keren zijn gegeven geldt dat mond-op-mondreclame zijn werk doet.
Lees hier meer over de activiteiten en het aantal deelnemers.

De week van...
Larikslaan2 haakt aan bij diverse ‘weken of dagen van’. Zo
werd in 2017 aangehaakt bij de Week van de opvoeding, de
Dag van de echtscheiding, de Week van de eenzaamheid,
IkPas, de Dag van de mantelzorg en de Week van zorg en
welzijn.
In maart werd IkPas Leusden georganiseerd (30
dagen geen alcohol), met zeven ambassadeurs
en in totaal 85 deelnemers (in 2016: 27). Speciaal voor de teams werden activiteiten georganiseerd: een bootcamp, een fittest, een mocktail
workshop en een alcoholvrije pubquiz. Op social
media en in de kranten werden op diverse manieren werden de effecten van alcohol onder de
aandacht gebracht.
Mantelzorgers staan er niet alleen voor
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
ondersteuning verzorgt Larikslaan2 ook ondersteuning voor
groepen mantelzorgers zoals de training ‘Omgaan met dementie voor mantelzorgers’.

Toen hij 6 jaar was, werd bij Ingeborgs zoon de diagnose epilepsie gesteld. Sindsdien zijn door aanvallen, medicatie en een
hersenoperatie zijn gezondheid en verstandelijke vermogens
achteruit gegaan. Met nog twee kleine kinderen doorstond
Ingeborg tropenjaren. Inmiddels is haar zoon niet altijd thuis,
hebben de andere kinderen begeleiding en gaat het ook met
Ingeborg beter. “Erkennen dat je hulp nodig hebt is zo moeilijk. Achteraf had ik veel eerder naar de huisarts of Larikslaan2
moeten gaan. Daarom is het goed dat er de laatste jaren meer
aandacht is voor mantelzorgers.”
Mantelzorgactiviteiten
• Het Mantelzorgcompliment voor volwassenen is 552
keer uitgekeerd. Er waren 140 nieuwe aanvragen. Nadrukkelijk zijn ook ouders die mantelzorger zijn voor hun
kind geattendeerd op het compliment.
• Er zijn 100 complimenten aan jonge mantelzorgers uitgereikt, waarvan 65 voor het eerst in 2017.
• Drie keer per jaar ontvangen mantelzorgers die bekend
zijn bij Larikslaan2 een nieuwsbrief (deels online, deels
per post). Ook professionals zijn er op geabonneerd.
• In het najaar van 2017 is er een themakrant ontwikkeld
en huis-aan- huis in de gemeente Leusden bezorgd.
• Tijdens de jaarlijkse Dag van de mantelzorg zijn diverse
activiteiten georganiseerd. Ook een aantal gemeenteraadsleden was actief betrokken bij deze dag.
• Gedurende het jaar zijn er diverse activiteiten voor
mantelzorgers georganiseerd, zoals wandelen in de
Schammer.
• In 2018 staat een behoefteonderzoek onder mantelzorgers gepland om meer inzicht te krijgen in zaken als respijtzorg, een logeerhuis en de gewenste ondersteuning.
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Op tijd erbij
LeusdenFit
In 2017 is het programma LeusdenFit
op diverse manieren onder de aandacht
gebracht. Door Larikslaan2 is samen met
Buurtsportcoach, de gemeente Leusden en
de overige bij LeusdenFit betrokken partijen invulling gegeven aan activiteiten met als doel meer inwoners bewust te
maken van een gezonde leeftstijl en hen mogelijkheden aan
te reiken die leefstijl in praktijk te brengen. In 2017 heeft de
online informatie over LeusdenFit een plek gekregen op het
sociaalplein-leusden.nl en is er een impuls gegeven aan het
gebruik van social media.
Aandacht voor jongeren
Het jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve functie.
‘Erop af’ kenmerkt de aanpak. De jongerenwerker van
Larikslaan2 werkt meestal daar waar jongeren zijn.
In 2017 zijn er belangrijke stappen gezet in de samenwerking
binnen het JOS team. JOS staat voor Jongeren op Straat en
wordt gevormd door een wijkagent, een BOA en de jongerenwerker van Larikslaan2.
De inzet van het JOS-team heeft ertoe bijgedragen dat
opschalen naar de zogenoemde STOP-aanpak (Samen Tegen
Overlast Pubers) niet of nauwelijks nodig was.

Bericht in de krant: Stijging meldingen jongerenoverlast.
Hoe zit dat?
In 2017 is het aantal meldingen van jongerenoverlast
gestegen met 17%. Dit lijkt in contrast te staan met de
tekst hierboven. Jongerenwerker Kim de Groot: “Er zijn
inderdaad meer meldingen, maar het percentage zegt
niets over de aard van de meldingen en evenmin over de
situatie die na de melding is aangetroffen. Een voorbeeld
uit de praktijk: er wordt melding gedaan van jongeren
die sneeuwballen gooien. Ter plekke blijkt dit inderdaad
het geval. De jongeren worden er op aangesproken en
houden vervolgens rekening met hun omgeving tijdens
het spelen in de sneeuw.”

Jongeren die elkaar ontmoeten bij hun vaste hangplek.
Omwonenden die overlast ervaren, of zich onveilig
voelen door de aanwezigheid van een groep jongeren.
Een herkenbare situatie, die ook in de wijk De Meent in
Leusden speelde. Na klachten van omwonenden is er
samen met de jongeren, de omwonenden, de politie, de
jongerenwerker en Buurtbemiddeling aan een concrete
oplossing gewerkt. Zichtbaar resultaat hiervan is het bord
met hangplekspelregels, maar belangrijker nog was het
open gesprek tussen de jongeren en de omwonenden.
Aan het gesprek ging een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Na overlastmeldingen kwam het JOS team in actie.
Wethouder Erik van Beurden: “De aanpak werkte goed.
Samen zijn er regels opgesteld en bovendien kennen de
jongeren en de omwonenden elkaar nu. Loopt het straks
niet helemaal zoals afgesproken of is er iets aan de hand,
dan is het gemakkelijker om elkaar aan te spreken.”
Passend onderwijs
In de regio Eemland wordt gewerkt met ondersteuningsteams voor kinderen die extra aandacht of zorg nodig
hebben. In de gemeente Leusden maken consulenten van Larikslaan2 deel uit van de ondersteuningsteams. Meer weten
over onderwijs in de regio Eemland? Bekijk hier een filmpje.
Als het samen niet meer werkt
Echtscheidingen liggen in toenemende mate aan de basis
van (complexe) casuïstiek. Denk aan: zorgen op het gebied
van financiën, veiligheid van kinderen, veiligheid binnen
het gezin en zorgen over huisvesting. Vroegsignalering en
preventie zijn belangrijk. In dit kader organiseert Larikslaan2
voor kinderen in stressvolle thuissituaties de training Bij de
Kameleon thuis. Uitbreiding van het aanbod aan trainingen
voor kinderen van ouders in echtscheiding met milde problematiek wordt onderzocht.
Bijna alle consulenten van Larikslaan2 zijn geschoold in
bemiddelingsvaardigheden. Hiermee kan de consulent bij
echtscheidingen nog beter inschatten of inzet door Larikslaan2 of specialistische inzet nodig is en kunnen zij effectiever de juiste tips geven of specialistische hulp inzetten
(op- of afschalen).

Tijdens de Dag van de echtscheiding organiseerde
Larikslaan2 in samenwerking met Stadsring51
en Van AssumDelft advocaten een gratis inloopspreekuur. De belangstelling was groot en er zijn
nog aparte afspraken op andere dagen gepland.

“Ik heb het gevoel dat ik jullie allemaal al heel lang ken;
jullie begrijpen me meteen zo goed!”- jongen 12 jaar,
deed mee met Bij de Kameleon Thuis
Hoewel kinderen zich net zoals een kameleon goed aanpassen aan een nieuwe situatie, is het ook belangrijk dat
ze hun eigen ervaringen kunnen uiten. Bij de Kameleon
Thuis wordt meerdere keren per jaar gegeven aan kinderen in twee leeftijdsgroepen. De kinderen komen acht
keer bij elkaar en er zijn twee ouderbijeenkomsten.
In de afgelopen jaren waren veel voorkomende redenen
om deel te nemen:
• Psychiatrische problematiek bij oudersof een broer of
zus
• Echtscheiding
• Ruzie en relationele spanningen
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Op tijd erbij
Eenzaam...
Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Leusdenaren
zich wel eens eenzaam voelt. Tijdens de Week tegen
eenzaamheid zijn er door Larikslaan2 in samenwerking
met Coalitie Erbij activiteiten georganiseerd, zoals een
spelletjesmiddag bij de jeu-de-boule club en een Café
Chantant (zangmiddag op zondag voor ouderen in samenwerking met Fort33). Deze middagen worden gedurende het jaar op wisselende locaties georganiseerd en
worden drukbezocht. Ook werd de praattafel bij Jumbo
Wahle in de Hamershof geopend. Aan de praattafel
kan koffie worden gedronken, de krant worden gelezen
en op donderdagochtend is er een vrijwilliger van Van
Onderop aanwezig om een praatje te maken.
Ook is er een flyer ontwikkeld en verspreid om mensen
meer bewust te maken van eenzaamheid in Leusden en
met tips in hoe je deze groep kunt bereiken en benaderen. De flyer is verspreid op diverse plekken in Leusden
(gemeentehuis, bibliotheek, huisartsen) en de wijkverpleegkundigen nemen deze ook mee op hun visites.
Dementie
Het aantal inwoners in de gemeente Leusden met
dementie neemt toe (2015: 480, 2020: 580, 2024: 780. Bron:
Alzheimer Nederland) en dit vertaalt zich in een toenemend
aantal hulpvragen over de behandeling/verzorging van de
patiënt, ondersteuning aan de mantelzorger(s) en geschiktheid van de woning en leefomgeving. Geen van de professioneel betrokken partijen pakt dit op als trekker. Tegelijkertijd
maken de vragen en behoeften uit de samenleving adequaat
beleid dwars door de financieringsstromen noodzakelijk.
In 2017 heeft Larikslaan2 twee maal de cursus Omgaan met
dementie voor mantelzorgers verzorgd.
Supermarkten kunnen een signalerende rol kunnen vervullen als het gaat om dementie. Daarom heeft
Larikslaan2 in samenwerking met Jumbo Wahle voor de
medewerkers een training: Herkennen en omgaan met
dementie verzorgd. Mogelijk volgen in 2018 meer supermarkten.

Dagbesteding
In lijn met de nieuwe visie op
dagbesteding van de gemeente Leusden heeft Larikslaan2
de opdracht gekregen voor
programmering en coördinatie van dagbestedings- en ontmoetingsplekken in Leusden.
Vraaggericht (in plaats van
aanbodgericht) werken verdient daarbij aandacht.
Een nieuwe plek in de wijk
In 2017 is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie
van een combinatie van een algemene voorziening, maatwerk, en kleinschalig startend bedrijfsleven. Locatie is het
voormalige Kinderland aan het Hoefijzer. Het pand heet
voortaan De Smederij en wordt eerst verbouwd. Eind 2017 is
de verbouwing nagenoeg afgerond.
De algemene voorziening/ontmoetingsplek in De Smederij
krijgt de naam De Bron van Leusden en Abrona en het Leger
des Heils zijn geselecteerd en gecontracteerd om onder
regie van Larikslaan2 de programmering te verzorgen en
ontmoeting te stimuleren.
Het merendeel van de activiteiten die tot 1 maart 2018 in
‘t Binnenhuys worden georganiseerd verhuizen mee naar De
Bron. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers. Wekelijks is er op
meerdere dagdelen inloop en net als in ‘t Binnenhuys zal er
een middag/avond in de week samen worden gekookt en
gegeten.
Noodopvang voor volwassenen - Villa Buitenhof
In 2017 werd Villa Buitenhof in gebruik genomen als tijdelijke
opvang voor volwassen Leusdenaren met een onhoudbare
thuissituatie, bijvoorbeeld door een echtscheiding, of schulden. De Villa is een gezamenlijk initiatief van de Raad van
Kerken, Woningstichting Leusden en Larikslaan2. Larikslaan2
selecteert en begeleidt de tijdelijke bewoners. Inmiddels
hebben vier inwoners gebruik gemaakt van deze voorziening.
Pilot vroegtijdig signaleren en voorkomen huisuitzetting
De in 2016 gestarte pilot van WSL, Stadsring51 en Larikslaan2, gericht op vroegtijdige signalering van huurachter-

standen en voorkoming van
huisuitzetting is succesvol; de
werkwijze is onderdeel geworden van het gezamenlijke
werkproces.
Armoede in Leusden
Volgens cijfers van de
Kinderombudsman groeit in Nederland maar liefst 1 op de
9 kinderen op in armoede. Ook in Leusden groeien kinderen
op in gezinnen die kampen met armoede. In het kader van
de Wereldarmoededag hebben we in samenwerking met
Stadsring51, Voedselbank Leusden en de gemeente Leusden
aandacht besteed aan armoede. Dit is onder meer gebeurd
door middel van een pagina in de Leusder Krant met een
overzicht van de mogelijkheden en tips voor financiële ondersteuning. In 2018 krijgt aandacht voor armoede een vervolg,
onder meer in het kader van de besteding van de Klijnsma
middelen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
bepaalt dat professionals in onder meer kinderopvang,
voorscholen en het basisonderwijs alert zijn op signalen van
zorg en/of geweld en handelen conform de Meldcode. Om
professionals de kans te geven hun kennis over signalen van
geweld te vergroten organiseerde Larikslaan2 in 2017 de
training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
23 professionals deden mee aan de training. Naast kennisvergroting was het meteen een mooie manier om van elkaar te
leren en elkaar beter te leren kennen.
Binnen Larikslaan2 is de Meldcode verankerd in de werkwijze.
Het aantal meldingen is na de training iets toegenomen.
In 2018 zullen ook kinderdagverblijven de training volgen.
Tevens biedt Larikslaan2 in 2018 een training aan voor de
scholing van de aandachtsfunctionaris. Deze functionaris
heeft de taak om de Meldcode binnen zijn organisatie aan te
jagen. Hierdoor wordt werken volgens de Meldcode verder
geprofessionaliseerd. Belangrijk is dat deze werkwijze ook via
de gemeentelijke kanalen wordt gestimuleerd; Larikslaan2 is
immers een ketenpartner en heeft geen mandaat om werken
volgens de Meldcode op te leggen.
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Op tijd erbij
Signalen uit de samenleving
Opvallende en belangrijke signalen in 2017 die input
geven voor de ontwikkeling van preventieve activiteiten
in 2018:
• Er melden zich meer inwoners (of worden gemeld)
die psychisch kwetsbaar gedrag vertonen en geen
directe hulpvraag hebben, maar wel behoefte aan
advies over een diversiteit aan onderwerpen of behoefte hebben aan een praatpaal.
• Het aantal inwoners in de gemeente Leusden met
dementie neemt toe en dit vertaalt zich in een
toenemend aantal hulpvragen over de behandeling/
verzorging van de patiënt, ondersteuning aan de
mantelzorger(s) en geschiktheid van de woning en
leefomgeving. Geen van de professioneel betrokken
partijen pakt dit op als trekker. Tegelijkertijd maken
de vragen en behoeften uit de samenleving adequaat
beleid dwars door de financieringsstromen noodzakelijk.
• Het aantal inwoners dat aangeeft ondersteuning te
krijgen uit hun netwerk of die hun weg vinden naar
organisaties als de Wensboom neemt toe.
• Er is een toenemend aantal vragen van ouders over
vergoeding van schoolkosten (laptop en schoolspullen).
• Het aantal vragen over respijtzorg neemt toe.
• De vraag naar de Regiotaxi kortingspas is toegenomen door het parkeerbeleid van Meander (overigens
geen reden om de kaart toe te kennen).
• De aanvragen voor de Gehandicaptenparkeerkaart
zijn toegenomen omdat inwoners als gevolg van de
parkeerdruk in Leusden hun auto niet kwijt kunnen.

In 2017 organiseerde Larikslaan2 de volgende cursussen en
workshops voor inwoners en vrijwilligers. Het aantal deelnemers neemt toe. Cursussen zijn veelal snel volgeboekt.
In een aantal gevallen (oa Hier ben ik, Assertiviteitstraining
voor volwassenen) is dit reden om de training vaker te
organiseren.
1e kwartaal
• Brainstorm met vrijwilligersorganisaties tbv Week van
zorg en welzijn - 12 deelnemers
• Workshop Omgaan met culturele diversiteit voor vrijwilligers - 20 deelnemers
• Workshop door politie voor vrijwilligers - 18 deelnemers
• IkPas bootcamp - 20 deelnemers
• IkPas Mocktail workshop - 25 deelnemers
• IkPas Fittest - 18 deelnemers
• IkPas Pubquiz - 17 deelnemers
• Assertiviteitstraining voor volwassenen - 8 deelnemers
(volgeboekt)
• Workshop Omgaan met depressie voor vrijwilligers - 36
deelnemers
• Hier ben ik training - 10 deelnemers (volgeboekt)
2e kwartaal
• Omgaan met dementie voor mantelzorgers - 6 deelnemers (volgeboekt)
• Cursus penningmeester voor vrijwilligersorganisaties - 8
deelnemers
• Workshop Omgaan met depressies voor vrijwilligers - 35
deelnemers
• Bijeenkomst toekomst dagbesteding - 11 deelnemers
• Kick off Huiskamer van Leusden - 76 deelnemers
• Brainstorm kunst en cultuur voor ouderen - 30 deelnemers
• Pleegzorg in Leusden - 11 deelnemers

3e kwartaal
• Vrijkaarten Opera voor Maatjes - 29 deelnemers
• Workshop de Contactcirkel voor vrijwilligers - 16 deelnemers (volgeboekt)
• Workshop Omgaan met conflicten voor vrijwilligers - 9
deelnemers
• Workshop Goede Zaken, Matchbeurs - 26 deelnemers
•
•
•
•

Wandelen voor mantelzorgers - 5 deelnemers
Workshop De contactcirkel, voor vrijwilligers - 15
deelnemers
Train de trainer, intervisie voor maatjesvrijwilligers - 6
deelnemers
Cursus budgetbegeleiding (deel 1 en 2) voor vrijwilligers van SMS - 12 deelnemers

4e kwartaal
• Omgaan met dementie voor mantelzorgers - 16 deelnemers (volgeboekt)
• Intervisie voor maatjesvrijwilligers - 15 deelnemers
• Hoe blijf ik op de been?, voor mantelzorgers - 9 deelnemers
• Wandelen voor mantelzorgers - 5 deelnemers
• Voorstelling mantelzorgers - 120 deelnemers
• Workshop De overtuigingscirkel voor
vrijwilligers - 16
deelnemers (volgeboekt)
• Informatiemiddag
dienstverlening
Larikslaan2 - 16
deelnemers
• Intervisiebijeenkomst voor maa
tjesvrijwilligers
(begeleid door
vrijwilligers) - 10
deelnemers
• Eindejaarsfeest vrijwilligers - 69 deelnemers

Terug naar start
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Maatwerk
Soms vragen zorgen om meer. Om ondersteuning
op maat door professionals.

Alle inwoners met een vraag op het gebied van zorg en welzijn helpen
vanuit één laagdrempelig centraal punt. Dat is waar Larikslaan2 voor
staat. Is het een enkelvoudige vraag, dan heeft de inwoner contact
met het Basis Team. Is er meer aan de hand, is de vraag complex en/
of spelen er meerdere problemen, dan pakt het Sociaal Team het op.
Enkelvoudige vragen - Basis Team
In 2017 zijn er voor 1.129 enkelvoudige vragen dossiers aangemaakt.
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.
Complexe vragen -Sociaal Team
In 2017 zijn 244 dossiers aangemaakt voor complexe problematiek. De
doorlooptijd is relatief gezien lang; er wordt vaak langdurig begeleiding door de consulent gegeven.
Ten opzichte van 2016 is er een stijging van 8% in het aantal door
consulenten afgehandelde dossiers.

Het Sociaal Team wordt steeds vaker en eerder
door ketenpartners (o.a.WSL, politie) betrokken bij
zogenoemde bemoeizorg casussen met als doel de
inwoner voor hulp te motiveren. Het gaat hierbij
om een groep zorgmijders. Het motiveren van een
zorgmijder vraagt van de consulenten een intensieve outreachende benadering, ofwel: erop af en
de lijnen kort houden. De toename van dit type
casussen kan verklaard worden door de ‘ambulantisering’ van de GGZ, oftewel het afbouwbeleid van
de intramurale zorg. Het betreft personen die van
een klinische setting in een maatschappelijke setting terecht komen. Deze mensen kunnen verward
gedrag vertonen en/of bijvoorbeeld een ernstige
psychiatrische aandoening (EPA), verslaving en/of
dementie hebben. Door de beweging van intramuraal naar extramuraal – en tevens door leemtes
in de samenwerking (onvoldoende transformatie)
met partners als FACT en huisartsen – ligt de druk
op het Sociaal Team.
Bemoeizorg blijft in veel gevallen (soms langdurig)
nodig vanwege de problematiek die daarom vraagt.
Omdat de betreffende inwoners geen klant zijn
van Larikslaan2 (maar van de ketenpartner) is deze
inzet cijfermatig (qua aantallen dossiers) niet terug
te zien.

Werken met een persoonlijk plan - regie in handen
Een persoonlijk plan of een familiegroepsplan kan de
inwoner helpen om zelf actief aan de slag te gaan met
zorgen of problemen. Een plan is ook leuk om bij te
houden: wat heb ik ondernomen, wat gaat goed, waar
wil ik nog aan werken. De consulent kan aan de hand van
het plan gestructureerd helpen de doelen te bereiken. En
het helpt de motivatie vast te houden omdat wat goed
gaat duidelijk wordt. Via www.sociaalplein-leusden.nl
kunnen inwoners een persoonlijk en/of familiegroepsplan
downloaden en zelfstandig of met hulp van hun consulent invullen. Dit plan vormt vervolgens de basis van het
begeleidingstraject.
Voordelen van het maken van een plan?
• Inzicht in wat de belangrijkste vraag is.
• Inzicht in eigen mogelijkheden en in die van de mensen in de omgeving.
• Hulp van buitenaf inschakelen kan overbodig worden,
omdat de inwoner zelf al oplossingen ontdekt.
• De hulpvraag is sneller duidelijk, waardoor de juiste
hulp sneller kan starten.
•
De inwoner heeft zelf de regie over het plan.
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Maatwerk
Het merendeel van de inwoners heeft eerst een gesprek
met de vraagverkenner. 60% van deze eerste contacten
wordt afgerond als informatie en adviesgesprek. In 40%
van de gevallen leidt een vraag tot het starten van een
dossier.
Bij het afsluiten van een dossier wordt in circa 60% van
de gevallen een maatwerkproduct toegekend. In de
andere situaties wordt doorverwezen naar de basisinfrastructuur of kan de inwoner op eigen kracht verder.
Wijkteam, Sociaal Team, Larikslaan2…
Hoe zit dat nou?
In Leusden is Larikslaan2 de plek voor advies en
ondersteuning. Wat in andere gemeenten wordt
gedaan door bijvoorbeeld een gemeenteloket,
wijkteam, buurtteam of sociaal wijkteam, wordt
in Leusden gedaan door de consulenten van Larikslaan2. Binnen het team werken breed georiënteerde consulenten met diverse aandachtsgebieden en
specialismen. Van Wmo-indicatiestellers tot maatschappelijk werkers. En van opvoeddeskundigen
en psychologen tot consulenten gespecialiseerd in
complexe gezinsproblematiek.

Aantal hulpvragen Larikslaan2 in 2017			
		

Toelichting bij grafiek hulpvragen
In 2017 is er een toename van 8% qua aantal
actieve dossiers. De grafiek geeft een ander
beeld. De reden hiervan: in 2016 hadden meer
inwoners voor het eerst contact (met name
door Tczb regeling). Hiervoor is toen een dossier aangemaakt. In 2017 zijn vervolgvragen
afgehandeld als Informatie en advies.
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Maatwerk
Inzet van producten
Als Larikslaan2 een product inzet voor een klant, dan wordt
dit geregistreerd in MensCentraal. De administratieve afhandeling vindt plaats in Amersfoort. 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.

Aantal ingezette producten
(Zorg in natura en pgb)
		2016		

2017

Wmo		728		804
Jeugd		349		470
Overig		176		183
Totaal		1253		1457
De toename van het aantal afgegeven producten wordt
veroorzaakt door nieuwe inwoners met nieuwe vragen,
en tegelijkertijd door inwoners die al bekend zijn en terugkomen met een nieuwe vraag voor de inzet van een
product. Er is een stijgende vraag naar ondersteuning op
maat. Dit heeft ook te maken met de laagdrempeligheid
van Larikslaan2 en er is minder schroom om vragen te
stellen of zorgen te uiten.
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Maatwerk
Aantal inwoners met maatwerkproduct:
Waarvan inwoners met pgb:

837 (697 in 2016)
98 (92 in 2016)

Inzet maatwerkproducten per leeftijdscategorie
(Zorg in natura en pgb)

Zorgaanbieders
Larikslaan2 werkt samen met een groot aantal zorgaanbieders. In 2017 is veelvuldig gebruik gemaakt
van het aanbod van: Kwintes, AB Het Spectrum,
Abrona, ‘s Heerenloo, Youké, Intermetzo, Kiyoco,
Amerpoort, Beweging3.0, CentraalZorg en Interaktcontour. Daarnaast zijn diverse kleine, lokale
aanbieders ingezet.
Omdat Larikslaan2 per situatie de beste oplossing
wil kunnen inzetten, wordt meerdere keren per jaar
een ontmoetingsmarkt georganiseerd waar consulenten worden geïnformeerd over het aanbod.

Persoongebonden budget (pgb) in 2017
Inzet pgb
Een beperkt deel van de producten wordt als persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld.
De inzet van een pgb vraagt extra inzet van zowel
de klant (budgethouder) als van Larikslaan2 op het
gebied van onderbouwing, administratie en controle.
De klant moet zelf een persoonlijk plan en een zorgovereenkomst opstellen en facturen van de zorgverleners indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Toekenning pgb’s
In 2017 is aan 98 inwoners een pgb verstrekt.
Dit is 14% van het totaal aantal toegekende maatwerkvoorzieningen. (In 2016 ontvingen 92 inwoners
een pgb).
• 46% aan een instelling (100% tarief) in 2016: 45%
• 28% aan een zzp-er (75% tarief) in 2016: 28%
• 26% aan familie of ander (50% tarief) in 2016: 27%

Toelichting: De categorie overig betreft met name de
Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en de algemene
voorziening huishoudelijke hulp (AV HH).
Aantal GPK:
Aantal AV HH:

95 (94 in 2016)
88 (82 in 2016)

Aantal dossiers
		2016		2017
Basis Team
Sociaal Team

1226		
210		

1129
244

Totaal		1436		1373
Zonder Tczb
1226		
1331

Zoals de grafiek hierboven laat zien wordt in de latere levensfase gemiddeld
meer ondersteuning gevraagd bij enkelvoudige problematiek.
De behoefte aan ondersteuning bij complexe, meervoudige problematiek
speelt over het algemeen meer bij jeugdigen en ouders.

In 2016 zijn 175 dossiers aangemaakt voor Tczb. In
2017 zijn er voor deze regeling 42 dossiers aangemaakt. Omdat er al een dossier was, zijn deze in 2017
afgehandeld als informatie en advies. Over het gehele
jaar zijn er 8% meer dossiers afgehandeld door consulenten. De uitvoering van de Tczb wordt met name
gedaan door de vraagverkenner en de administratie.

Aantal toegekende producten in pgb vorm:
Wmo: 104 ( = 43%) in 2016: 118
Jeugd: 95 ( =57%) in 2016: 102

Ondersteuning door consulenten
De consulenten (zowel Basis- als Sociaal Team)
kunnen er ook voor kiezen de klant zelf te ondersteunen. Zij ‘kopen’ dan zichzelf in, net zoals gebeurt bij
maatwerkproducten. De registratie hiervan werkt niet
optimaal daardoor zijn de cijfers niet geheel betrouwbaar.
In 2017 is er door het Basis Team 80 keer eigen
ondersteuning ingezet: 18 keer voor een jeugdige en
52 keer voor een volwassene. Maximaal duurt zo’n
traject een half jaar.
In het Sociaal Team is 130 keer de eigen inzet geregistreerd: 81 keer voor een jeugdige en 49 keer voor een
volwassene. De gemiddelde duur van een dergelijke
ondersteuning is 11 maanden.
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Maatwerk
Verwijsindex
De Verwijsindex is een digitaal systeem voor signalen van
zorgen over jongeren (tot 23 jaar). 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 hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling
tussen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee
een signaal afgegeven aan de ouder(s) door met hen te
communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een
registratie in de Verwijsindex is geen toestemming nodig. In
de Verwijsindex 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
hulpverlener in het systeem kenbaar te maken. De Verwijsindex is bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners 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
signalen te helpen duiden.
•
Raadpleeg zo nodig het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een
deskundige 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!

“Gaat het (ook) om kinderen, dan is
goed contact met school belangrijk”
Lianne de Boer (consulent): “Ik ben als
consulent gespecialiseerd in problemen binnen gezinnen met kinderen.
Daarom heb ik ook veel contact met
intern begeleiders en leerkrachten van
de basisscholen in Leusden. Zo kunnen
we snel handelen als er problemen zijn.
Scholen verwijzen ouders ook door
naar ons en ook naar trainingen die we
verzorgen zoals ‘Hier ben ik!’ en ‘Bij de
Kameleon Thuis’.”

Terug naar start
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Interview

Hester Frank is directeur bestuurder van Larikslaan2. In
dit interview kijkt ze terug op 2017. Wat was het voor een
jaar? Welke onderwerpen verdienen aandacht en wat verwacht zij van 2018?
Wat was 2017 voor een jaar?
“2017 was na twee ontwikkeljaren het jaar van de bestendiging. Het stof van de transitie is neergedaald, onze organisatie staat, de samenwerking met ketenpartners gaat steeds
beter en – meest belangrijk - inwoners weten ons te vinden.
Nu klinkt dit misschien alsof we klaar zijn, maar dat is zeker
niet het geval. Het kan altijd beter, efficiënter en effectiever
en bovendien zijn er altijd ontwikkelingen van buitenaf die
van invloed zijn op onze organisatie en dienstverlening. Kijk
alleen naar de rol die we zijn gaan spelen in maatschappelijke onrust situaties. Ketenpartners zoals Woningstichting
Leusden of de politie betrekken ons hierbij om de betreffende inwoner voor hulp te motiveren. Dit motiveren is een
intensief, tijdrovend traject dat vaak ook langdurig is. In specifieke gevallen wordt bovendien de onlangs geïmplementeerde Persoongerichte Aanpak (PGA) toegepast. Met deze
gestructureerde aanpak kan er integraal en stevig worden
ingezet en vervult Larikslaan2 de casusregie. Een nieuwe rol
die bewijst hoe onze dienstverlening in ontwikkeling is.”
Welke onderwerpen verdienen aandacht in de gemeente
Leusden?
“We hebben dit jaarverslag opgebouwd volgens vier thema’s
die staan voor onze dienstverlening. We geven advies zodat

mensen zich sterker voelen, we initiëren en stimuleren contact tussen inwoners en dagen mensen uit om mee te doen,
we werken aan preventie en vroegsignalering en we leveren
maatwerk. Binnen elk van de thema’s zijn er onderwerpen
die aandacht verdienen.
Als ik er een paar uit mag pakken, dan is eenzaamheid er
een van. Hoe bereiken we de groep eenzame, vaak oudere,
inwoners? Hoe krijgen we hen in beweging en betrekken we
ze bij de samenleving?
Ook dementie en mantelzorg zijn onderwerpen waar we
sterk op inzetten. Vaak ook zie je de combinatie in één
huishouden. Oudere echtparen waar een van de twee kampt
met geheugenproblemen en de ander mantelzorger is. Voor
beide is specifieke expertise nodig om ervoor te zorgen dat
de mantelzorger op de been blijft en de inwoner met dementie de juiste begeleiding en zorg krijgt.
Verder is jeugdzorg een onderwerp waar we in samenwerking met ketenpartners nog stevige inspanningen moeten leveren. De vraag naar jeugdhulp blijft toenemen en de kosten
overschrijden het budget. Dat is een landelijke trend en geldt
ook voor de gemeente Leusden.”
In de gemeente Leusden werd een forse budgetoverschrijding op zowel jeugdzorg als Wmo geconstateerd. Hoe kijkt
Larikslaan2 daar tegenaan?
“Een goede analyse van de cijfers is de eerste stap. Daarom
is er door de gemeente een onderzoek gestart. Verwacht
wordt dat de eerste resultaten hiervan in het eerste kwartaal
van 2018 bekend zijn. Pas daarna worden er beleidsmaatregelen geformuleerd. Overigens kan na de analyse ook blijken
dat het meevalt. Bijvoorbeeld omdat er meer beschikkingen
zijn afgegeven, maar dat deze niet zijn verzilverd.
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de toename
van de vraag. Zo merken wij dat dankzij het laagdrempelige
karakter van Larikslaan2 inwoners eerder met vragen en
zorgen komen. Dat is heel goed. Op tijd erbij zijn kan voorkomen dat de zorgen of problemen groter worden.
Verder leidt de invoering van de Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling tot een toename van de vraag en
hetzelfde geldt voor de geïntensiveerde samenwerking met
scholen die zorgt voor meer doorverwijzingen naar Larikslaan2. Ook stromen kinderen minder snel door naar de Wet
langdurige zorg (Wlz).
Daarnaast zie je dat ouders meer uit hun kind willen halen
en op zoek gaan naar verklaringen als het niet lekker gaat. Er
is een trend om te medicaliseren en te etiketteren. Vaak zonder dat er eerst breed naar het kind en de situatie is gekeken

en zonder dat er gebruik wordt gemaakt van collectieve
voorzieningen.
Zowel voor jeugdzorg als voor Wmo zijn vroegsignalering en
preventie belangrijk. Sterk hierop inzetten vergroot de kwaliteit van de zorg en draagt bij aan kostenefficiëntie. Denk
alleen al aan woningaanpassingen als gevolg van verminderde mobiliteit. Langer thuis willen wonen, vraagt om een
tijdige voorbereiding op het ouder worden. Wat ons betreft
is preventie een van de speerpunten van het beleid.
Tot slot ben ik ervan overtuigd dat we alleen in samenwerking de doelstellingen van de transformatie kunnen realiseren. Samenwerking binnen de basisinfrastructuur is belangrijk. Niet alleen met oog op kostenbeheersing, maar ook
voor de kwaliteit van de zorg. Samenwerking met scholen,
kinderopvang, Buurtsportcoach, huisartsen, wijkverpleegkundigen et cetera. Geen van de betrokken partijen kan
in zijn eentje antwoorden vinden op de vraagstukken die
spelen in de samenleving. Het is een samenspel waarbij Larikslaan2 graag betrokken is. We zijn immers dé toegang tot
zorg en welzijn voor alle inwoners en het kloppend hart van
de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor het sociaal
domein. Daarom is het ook goed dat de functie van samenlevingsontwikkelaar in 2017 bij Larikslaan2 is belegd.”
Stel het is nu eind 2018, dan…
“Ik zie op allerlei fronten kansen, maar zal me beperken tot
een aantal. Als het eind 2018 is, dan zie ik graag diverse effectieve, op preventie gerichte activiteiten afgestemd op de
Leusdense samenleving. Dan hoop ik dat we met elkaar een
goede aanpak hebben voor inwoners met verward gedrag als
gevolg van bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of
verslaving. Door ‘ambulantisering’ van de zorg en leemtes in
de samenwerking met ketenpartners veroorzaakt deze groep
veelvuldig maatschappelijke onrust.
Ook zou ik dan graag een verbeterslag gerealiseerd zien in
de sociale inburgering van nieuwkomers in de samenleving.
En een concrete uitwerking voor de combinatie van zorg,
welzijn, en werk en inkomen. Verder hoop ik dat we in 2018
de kansen van de combinatie van welzijn, sport en cultuur
verzilveren. Nog één wens? Ik zou graag zien dat de expertise van onze consulenten beter wordt benut bij de inkoop van
zorgaanbieders en producten. Zij kennen de samenleving en
weten wat er nodig is. Ik geloof dat door het bij elkaar brengen van inkoop, beleid en uitvoering de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg toenemen. En uiteindelijk is dat waar we
met elkaar aan werken!”
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2017: Wat ging goed wat kan beter?
een aantal opvallende signalen
Organisatie
2017 is het jaar van bestendiging. Met de aanpassingen in de
organisatietsructuur voldoet de organisatie qua kwaliteit aan
de uitdagingen die de taakstelling met zich meebrengt. Qua
capaciteit is dat nog niet het geval. Organisatiebreed is er
een toename van werkzaamheden en werkdruk. Het aantal
vragen vanuit de samenleving is gestegen. Deze stijging is
deels te verklaren doordat inwoners en partners ons goed
weten te vinden, maar dat is niet de enige reden. Ook de
arbeidsintensieve aanpak van maatschappelijke onrustzaken
en de persoonsgerichte aanpak (PGA) zorgen voor een forse
toename van de werkdruk. Larikslaan2 verzorgt in deze zaken
de casusregie en dit resulteert in veel extra werk voor zowel
de consulenten, als voor de teamleiders. Ook de doorontwikkeling van het sociaal domein leidt op meerdere fronten
tot extra werkzaamheden. Zo is het aantal overleggen op
regionaal niveau (onder andere Kenniswerkplaatsen) toegenomen. Deze overleggen zijn intensief omdat constructieve
samenwerking met de leidende principes als uitgangspunt
niet altijd vanzelfprekend is. Verder vraagt optimalisering van
de samenwerking binnen de basisinfrastructuur tijd en energie. En daarnaast zorgt de start van initiatieven als Huiskamer
van Leusden, Broedplaats De Smederij, de LeusdenLeeft
app en de voorbereidingen voor de verhuizing naar Huis van
Leusden voor een toenemende werkdruk met als resultaat
een spanning tussen capaciteit en vraag.
Wachttijden
De werkwijze van het Sociaal Team is aangepast: elke nieuwe aanmelder kan nu binnen twee werkdagen gesproken
worden en indien nodig zelfs gezien worden. Het voordeel
hiervan is, is dat er op dit moment geen wachttijd meer is.
Consequentie hiervan is dat de werkvoorraad van de consulent toeneemt evenals het belang van goed prioriteren. In de
tweede helft van 2018 wordt de werkwijze geëvalueerd.
Wachttijden bij Veilig Thuis Midden Nederland hebben in de
tweede helft van 2017 weinig effect gehad op de dienstver-

lening door Larikslaan2. Wel speelt Larikslaan2 nog steeds
een belangrijke overbruggende rol wanneer aanbieders een
wachttijd hebben. Een nieuw signaal hierbij is dat de betreffende aanbieder niet altijd wil meedenken over een passend
alternatief en niet werkt volgens de leidende principes.
Gevolg hiervan is dat bij onacceptabele wachttijden de consulent van Larikslaan2 in het woud aan instellingen op zoek
moet naar een passende oplossing. Dit is een tijdrovende
bezigheid vanwege het ontbreken van nuttige zoeksystemen.
Conform afspraak meldt Larikslaan2 deze signalen bij het
regionaal coördinatiepunt. Onduidelijk is wat er met deze
meldingen gebeurt.
Maatschappelijk Onrust Team (MOT)
Veel MOT- zaken vragen om een PGA (persoonsgerichte
aanpak). Deze onlangs geïmplementeerde werkwijze biedt
als voordeel dat er integraal en steviger kan worden opgetreden. De gemeente is verantwoordelijk voor de procesregie.
De casusregie van zaken met een PGA ligt bij Larikslaan2 en
is uiterst arbeidsintensief. Het betreft nieuw werk dat zorgt
voor verzwaring van de caseload; deze werkzaamheden zijn
niet opgenomen in de begroting.

Nieuwkomers integreren in de samenleving
In de gemeente Leusden werken gemeente, NVA, Woningstichting Leusden (WSL), Stichting Gastvrij Leusden en
Larikslaan2 samen aan de sociale integratie van nieuwkomers in de samenleving. Partijen hebben geconstateerd dat
de sociale integratie van Leusdense statushouders aandacht
verdient. Begin 2018 staat een overleg gepland om de werkwijze te evalueren.
Dementie casemanagement
Dementie is een belangrijk speerpunt van beleid en het
belang neemt toe. Binnen het Basis Team is in 2017 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. Er is nog geen structurele oplossing voor het casemanagement dementie voorzien.

Samenwerking met Sportbedrijf en Fort33
Sport, cultuur en welzijn vormen een krachtige combinatie
en kunnen elkaar en het preventieve veld versterken. In de
gemeente Leusden kan de toegevoegde waarde van de drie
beter worden benut. Larikslaan2 heeft daarover gesprekken gevoerd met het Sportbedrijf en Fort33. De gemeente
Leusden deelt het belang van samenwerking en heeft een
verkennend onderzoek opgesteld om tot een efficiënte en
effectieve samenwerking te komen.
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2017: Wat ging goed wat kan beter?
een aantal opvallende signalen
Samenwerking met ketenpartners
FACT: Er zijn goede stappen gezet in de samenwerking. Beide
partijen willen graag maandelijks samen optrekken, bijvoorbeeld door de consulenten aan elkaars teamoverleggen te
laten deelnemen. Het proces verloopt langzaam.
SAVE: De samenwerking met SAVE kent successen, maar ook
hobbels. Daar waar het management van SAVE zegt dat zij de
wijkteammedewerker faciliteert, komt dit op de werkvloer
niet goed van de grond. Dit verdient structurele aandacht,
en niet alleen van Larikslaan2, maar ook vanuit de regio die
Samen Veilig heeft ingekocht.
POH J-GGZ: De pilot POH J-GGZ heeft inmiddels een plek
gekregen binnen Larikslaan2, maar dient nog meer geïntegreerd te worden. Dit kost tijd. Verder zijn er ontwikkelingen
met betrekking tot een gedeelde GZ psycholoog voor huisartsen, POH GGZ en Larikslaan2; er is behoefte aan vroegtijdige diagnostiek.

Tweedelijnszorg: Hier mogen meer prikkels worden gegeven
om daadwerkelijk te transformeren. Voor Larikslaan2 is het
lastig om invloed uit te oefenen omdat er regionaal wordt
ingekocht. Consulenten proberen dit op casusniveau.
Regionale samenwerking: Larikslaan2 neemt deel of geeft
vorm aan diverse regionale initiatieven. Voorbeelden hiervan
zijn de diverse kenniswerkplaatsen en overlegtafels. Maandelijks spreken de regionale teamleiders en kwaliteitsadviseurs met elkaar over regionaal beleid en ontwikkelingen. De
trend lijkt dat sinds in 2017 de Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) is opgericht er meer een eigen koers wordt
gevaren, los van de regio. Deze trend staat op de agenda bij
het regionale managersoverleg.

Klanttevredenheid/Klachten en bezwaren
In 2017 zijn er zes bezwaren ingediend waarvan één een
‘misslag’ betrof. Deze is niet naar de commissie gegaan.
Een een aantal langlopende bezwaren heeft in een beroep
geresulteerd. Deze zaken vragen veel tijd van de betrokken
consulent, teamleider en kwaliteitsmedewerker.
Eind 2017 is er een klacht ingediend. Deze is informeel afgehandeld.

Onderwijs: Per school verschilt de intensiteit van samenwerken. Op (vijf) scholen is er op vaste momenten een inloopmiddag voor ouders en leerkrachten. Eén school is voornemens om in 2018 een inloopochtend in te voeren. Goede
samenwerking met scholen en peuterspeelzalen vraagt
doorlopend aandacht.
WSL: De samenwerking met WSL krijgt, ook door de PGA,
meer vorm. Belangrijk is dat vóór de verhuizing naar Huis
van Leusden samenwerken als vanzelfsprekend is verankerd
in de werkwijzen.
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Bijlage
Maatjesproject Leusden
Het doel van het maatjesproject is om eenzame, kwetsbare
inwoners gezelligheid te bieden en te helpen om meer actief
te worden, gebruik te maken van reguliere voorzieningen en
om een sociaal netwerk op te bouwen. Na 1 tot 1,5 jaar is de
inwoner/hulpvrager hopelijk meer zelfredzaam en is de vrijwilliger weer beschikbaar om maatje te worden van iemand
anders. Naast het ‘gewone’ Maatjesprojet is er ook Maatjes
Dementie. Beide projecten worden grotendeels gedragen
door vrijwillige coördinatoren. Alle vrijwilligers worden begeleid door de consulent van Larikslaan2.
Ondanks het stijgende aantal vrijwilligers blijft er een
wachtlijst, met name voor mensen met (forse) psychiatrische
problematiek. Het blijft lastig om maatjes te vinden die dit
aandurven en aankunnen.
Aantal matches gemaakt in 2017:		
Wachtlijst maatjesprojecten:		
Maatjesproject Leusden
Aantal vrijwilligers 			
Maatjesproject Dementie
Aantal vrijwilligers			
Matches maatjesproject
Het aantal matches gemaakt dit jaar
Matches maatjesproject Dementie
Het aantal matches gemaakt dit jaar

38 (22 in 2016)
17 (23 in 2016)
47 (37 in 2016)
10 (6 in 2016)
33 (19 in 2016)
5 (3 in 2016)

In totaal waren er in 2017 gelijktijdig 60 matches.

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Het team SMS telt 21 vrijwilligers voor de diensten: inloopspreekuur formulierenhulp, thuisadministratie en de vrijwilligers van de belastingservice.
SMS Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van SMS wordt nog steeds goed bezocht. De vrijwilligers bieden hulp bij zaken op het gebied
van inkomen en sociale zekerheid, welke soms zeer complex
zijn. De bezoekers van het inloopspreekuur zijn grotendeels
analfabeten, laaggeletterden en anderstaligen.
2017: 321 klantcontacten (280 in 2016)
SMS thuisadministratie
Het aantal aanvragen voor thuisadministratie is fors gedaald,
bijna gehalveerd. Een verklaring kan zijn dat minder mensen
problemen hebben op financieel vlak. Stadsring51 kreeg ook
minder aanmeldingen voor financiële hulpverlening. Mogelijk duidt deze ontwikkeling op een grotere mate van (financiële) zelfredzaamheid van de Leusdense inwoner.
2017: 17 aanvragen (36 in 2016)
SMS belastingservice
In 2017 zijn 521 aangiftes gedaan door het team vrijwilligers
van de belastingservice. De belastingservice is een initiatief
van de SOL (Samenwerkende Ouderenbonden Leusden) in
samenwerking met vrijwilligers van SMS. Deze dienst heeft
een vrijwillige coördinator. Elke maandag en donderdag is er
belastingspreekuur bij Larikslaan2. Veel minima en senioren
kwetsbare maken dankbaar gebruik van de belasting service.
2017: 466 aangiftes inkomsten belasting (485 in 2016). en 55
aanvragen/wijzigingen huur en/of zorgtoeslag tijdens belastingspreekuur (65 in 2016).
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Begrippenlijst
Algemene voorziening
Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar. Bijvoorbeeld
een maaltijdservice, boodschappenbus of activiteiten in een ontmoetingscentrum.
Ambulantisering
Streven om inwoners zo ‘normaal’ mogelijk te laten meedoen in de samenleving en de benodigde ondersteuning aan huis en in de wijk te bieden.
Bemoeizorg
Bemoeizorg is contact zoeken met mensen die hulpbehoevend zijn, maar die hulp om wat
voor reden dan ook niet zelf inschakelen. Bemoeizorg wordt ingeschakeld door bezorgde
familieleden, buren, vrienden, maar ook woningbouwcorporaties, gemeenten of anderen. De
mensen waarvoor bemoeizorg wordt ingezet worden ook wel zorgmijders genoemd.
Beschikking		
Een beschikking bevat alle informatie over de begeleiding waar de inwoner gebruik van kan
maken. Een beschikking wordt aangevraagd nadat inwoner en consulent de situatie in kaart
hebben gebracht en een algemene voorziening niet toereikend is om een oplossing te bieden
voor de problemen/zorgen. De gemeente beslist of de beschikking wordt afgegeven.
Intramurale zorg
Letterlijk: zorg binnen de muren, is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf
van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis,
verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten.
Maatwerkvoorziening
Een maatwerkvoorziening is hulp die is afgestemd op iemands persoonlijke situatie en wordt
ingezet als algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Voor een maatwerkvoorziening is
een beschikking noodzakelijk.
Mantelzorgcompliment
Als blijk van waardering stelt de gemeente het mantelzorgcompliment beschikbaar. De afgelopen jaren was dit een geldbedrag van €150,-. Het compliment wordt door de zorgvrager
aangevraagd en uitgekeerd aan de mantelzorger. De mantelzorger moet daarvoor voldoen
aan de volgende criteria: De mantelzorger woont in de gemeente Leusden en is een persoon
die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald (of vanuit
een persoonsgebonden budget) zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving. Het gaat om meer zorg dan de gebruikelijke zorgtaken.
Er is in de gemeente Leusden ook een compliment voor jonge mantelzorgers. Dit heet FF tijd
voor iets leuks en bestaat uit een verrassingstas met een cadeaubon.

Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat professionals in onder
meer kinderopvang, voorscholen en het basisonderwijs alert zijn op signalen van zorg en/
of geweld en handelen conform de meldcode.
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht
de meldcode te gebruiken bij vermoedens van
geweld in huiselijke kring.
Maatschappelijke Onrust Team (MOT)
Onder maatschappelijke onrust wordt veelal
hevige ongerustheid en emotionele reacties
bij (diverse) groepen mensen verstaan als gevolg van een (schokkende) gebeurtenis waarbij
het risico bestaat op escalatie, verstoring van de openbare orde en veiligheid en een toename van deze problematiek. In het MOT werken politie, WSL, de ambtenaar Openbare Orde
en Veilighei en de teamleider van het Sociaal Team van Larikslaan2 nauw samen.
Naast het MOT is er ook een BOT (Bestuurlijk Onrust Team). Hierin werken de burgemeester,
(eventueel) de betrokken wethouder, de ambtenaar Openbare Orde en Veilighei en de teamleider van het Sociaal Team van Larikslaan2 nauw samen.
Outreachend werken
Ook wel de ‘erop af’ aanpak genoemd: actief contact leggen met inwoners. Bijvoorbeeld door
aanwezig te zijn op scholen, sportverenigingen en wijkcentra.
Persoonsgerichte aanpak (PGA)
De Persoonsgerichte Aanpak is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. De
PGA moet helpen voorkomen dat kwetsbare mensen verder in de criminaliteit verzeild raken
en ernstige overlast veroorzaken voor andere inwoners. Woningstichting Leusden, Stichting
Larikslaan2, politie Leusden en de gemeente Leusden werken nauw samen aan deze persoonlijke aanpak van overlastgevende inwoners.
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
De praktijkondersteuner (ook wel praktijkondersteuner huisartsenzorg of POH) is iemand die
een huisarts ondertsteunt bij diens werkzaamheden door deze (deels) over te nemen. Het
kan hierbij gaan om alle zorgactiviteiten die relevant zijn voor de patiëntenzorg, bijvoorbeeld
voorlichting, controle en behandeling van patiënten. Binnen het vak van praktijkondersteuner
zijn er twee specialisaties mogelijk. Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) ondersteunt de
huisarts in de behandeling van patiënten met psychische problemen.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wie thuis hulp nodig heeft, kan in aanmerking komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo 2015
vallen zijn: huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio (voor mensen
die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen), dagbesteding, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning.
Verwijsindex
Het komt voor dat er binnen een gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding
wordt geboden en dat de professionals dat niet altijd van elkaar weten. Hulp werkt pas echt
als professionals met elkaar afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met ouders/
jeugdige oplossen. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen
afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met
ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.
Vraagverheldering
Vraagverheldering vormt de eerste stap in de toegang tot ondersteuning. Er wordt daarbij
breed gekeken. Hoe woont de inwoner, hoe zien zijn/haar dagen eruit, hoe is het gesteld
met de sociale contacten, gezondheid et cetera. Vraagverheldering maakt duidelijk wat de
problemen en wensen zijn in de leefsituatie van de inwoner. De focus ligt op het vinden van
oplossingen.
Vraagverkenning
Bij vraagverkenning wordt de vraag waarmee de inwoner naar Larikslaan2 komt besproken
en bekeken welk vervolg nodig is om samen tot een oplossing te komen. Kan de inwoner met
tips en advies zelf verder of is een gesprek nodig met een consulent van het Basis- of Sociaal
Team om te kijken welke vorm van ondersteuning nodig is.
Voorliggende voorziening
Voorliggende voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, denk aan een ontmoetingscentrum in de wijk. Een voorliggende voorziening heeft voorrang boven een voorziening waarvoor een beschikking nodig is.
Voorscholen
De voorschool is voor kinderen van twee tot vier jaar. Op speelse wijze worden ze voorbereid
op de basisschool. Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om kinderen op
een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen.
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