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Jaarverslag 2018 
Welzijn en zorg onder één dak
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1. Wat is de vraag of het probleem? 
Hoe is de persoonlijke situatie van de 
inwoner? Welke mogelijkheden zijn er 
om zelf, met familie, een vriend of een 
vrijwilliger aan een oplossing te wer-
ken? Biedt de inzet van een voorliggen-
de voorziening, training of vrijwilliger 
een oplossing? Of vraagt de situatie om 
de inzet van individuele ondersteuning?                                             
2. Inzet voorliggende voorzieningen
Er zijn in de gemeente Leusden allerlei 
mogelijkheden waar je kosteloos of 
tegen een beperkte vergoeding gebruik 
van kunt maken. Van een aanschuifta-
fel tot financiële hulpverlening of een 
training sociale vaardigheden voor 
kinderen. Ook zijn er vrijwilligers die op 
verschillende manieren hulp bieden.
3. Maatwerk 
Is maatwerk noodzakelijk? Dan regelen 
we wat nodig is. Dit kan een voorzie-
ning als een woningaanpassing zijn. 
Of individuele begeleiding door een 
consulent van Lariks of een externe 
zorgprofessional. In een persoonlijk 
plan of familieplan worden afspraken 
vastgelegd over het doel, de duur van 
de ondersteuning en wat partijen van 
elkaar verwachten. 

Lariks is dé toegang tot 
welzijn en zorg voor alle
inwoners van de 
gemeente Leusden 

Toegang tot welzijn en zorg...

Hoe doen we dat? 
Inwoners komen met uiteenlopende vragen en zorgen bij Lariks. 
Soms is het direct duidelijk: dit probleem vraagt om maatwerk. 
Bijvoorbeeld als het gaat om complexe en/of meervoudige pro-
blematiek. Consulenten van Lariks bieden dan individuele onder-
steuning en schakelen zo nodig externe professionals in. Sowieso 
staat veiligheid binnen een huishouden of gezin altijd voorop. 
In veel andere gevallen, of in aanvulling op individuele onder-
steuning, bieden voorliggende voorzieningen goede oplossingen.  
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In dit jaarverslag blikken we terug op 2018 aan 
de hand van vier programmalijnen:

1. 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. 

2. Met elkaar In de gemeente Leusden krijgen we samen veel 
voor elkaar. Van lotgenotencontact en buurtinitiatieven tot activitei-
ten door vrijwilligersorganisaties.

3. Op tijd erbij Door problemen op tijd te herkennen, kunnen ze 
vaak sneller en beter worden opgelost. 

4. Maatwerk Soms vragen zorgen om meer. Om ondersteuning 
op maat door professionals. 

> Lees meer over de interne organisatie.

> Lees in een interview met Hester Frank (directeur) hoe Lariks 
werkt aan de transformatie.

“Wij geloven in de veerkracht van mensen en helpen 
mensen weer op weg. Als het nodig is, doen we dat met 
professionele individuele ondersteuning. Als, of zodra het 
kan, helpen we de inwoner op weg met behulp van 

informele zorg en voorliggende voorzieningen. 
Zo realiseren we kwalitatieve zorg, werken we aan ver-
groting van de zefstandigheid van inwoners en houden we 
met elkaar de zorg betaalbaar.”

Marieke: “Het viel 
niet mee om mijn 
leven weer op de 
rit te krijgen na de 
scheiding. Verdriet 
en financiële zorgen. 
Voor Loes was het 
thuis niet altijd fijn. 
Lariks hielp ons weer 
op weg. Nu ben ik 
met een vrijwilli-
ger van SMS mijn 
geldzaken op orde 
aan het brengen 
en Loes gaat elke 
week met plezier 
naar de training Bij 
de Kameleon Thuis. 
Ze merkt daar dat 
er meer kinderen 
zijn bij wie er thuis 
gedoe is. Haar ogen 
stralen weer.”
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Over Lariks
Welzijn en zorg onder één dak
In de gemeente Leusden is Lariks 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 wel-
zijn: 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 mantelzor-
gers. We adviseren en begeleiden individuele inwo-
ners en faciliteren of initiëren activiteiten gericht op 
groepen inwoners. 

Lariks - de organisatie
De consulenten van het Basis Team zijn verantwoorde-
lijk voor het aannemen en behandelen van enkelvoudige 
vragen op het gebied van zorg en welzijn. De vragen 
zijn gerelateerd aan de Jeugdwet en/of de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Tijdens de vraagver-
kenning wordt de aard van de vraag besproken. Kan de 
inwoner met tips en advies zelf verder of is een gesprek 
nodig met een consulent? Is dat laatste het geval, dan 
bespreekt de consulent met de inwoner hoe deze (weer) 
zelfredzaam kan worden, eventueel met behulp van 
zijn/haar eigen netwerk, vrijwilligers en/of voorliggende 
voorzieningen zodat problemen worden opgepakt en 
erger wordt voorkomen. Dit noemen we ook wel vraag-
verheldering. Bieden voorliggende voorzieningen zoals 
een ontmoetingsplek in de wijk, lotgenotencontact of 
een training een oplossing? Kan een vrijwilliger onder-
steuning bieden? Et cetera. 
Is er individuele ondersteuning of begeleiding nodig, 
dan kan de consulent dit bieden in het kader van de 
Wmo of Jeugdwet. 

Het Sociaal Team biedt vanuit de Wmo of Jeugdwet 
ondersteuning en begeleiding aan inwoners met com-
plexe, meervoudige problematiek. In het Sociaal Team 
is onder andere expertise op het gebied van jeugd- en 
opvoedhulp, maatschappelijk werk, geriatrie, geestelij-
ke gezondheidszorg, cliëntondersteuning en huiselijk 

geweld aanwezig. De consulent gaat als het ware naast 
de inwoner staan en voert zelfstandig of in samenwer-
king 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 sa-
menleving. Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar 
en coördineren, initiëren en faciliteren diverse projec-
ten gericht op preventie, het bevorderen van sociale 
contacten en de maatschappelijke zelfstandigheid van 
inwoners. 

Binnen het Staf Team zijn de volgende taken en verant-
woordelijkheden belegd:
• Receptie- en baliewerkzaamheden
• Managementondersteuning
• Bedrijfsadministratie en financiën
• Administratief proces rond beschikkingen
• Communicatie
• Kwaliteitsbeheer
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

De teams werken nauw samen. 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 activi-
teit van Team Samenleving behoefte heeft aan individu-
ele ondersteuning.  

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit: Wencke Heijblok-
Bruno (voorzitter), Eefje van Rijnsoever, Mariëtte Jilderda 
(secretaris), Jos Korver en Cint Kortmann (eind 2018 
tijdelijk voorzitter). De Raad van Toezicht adviseert 
gevraagd en ongevraagd, vervult een klankbordrol en 
houdt op positief kritische wijze toezicht op het bestuur 
van Lariks.

Managementteam
• Hester Frank (directeur)
• Ingrid ter Heerdt (teamleider Team Samenleving) 
• Chouka van de Grift (teamleider Basis Team)
• Tommelien Majoor (teamleider Sociaal Team)

Aantal fte’s  (fulltime equivalent)
Eind 2018 telt de organisatie gedurende het jaar gemid-
deld 34,9 fte’s. (32,4 fte’s in 2017). Daarnaast is af en toe 
gebruik gemaakt van flexibel inzetbaar personeel.

Verzuimpercentage
In 2018 bedroeg het verzuimpercentage 9%
(in 2017: 5%) de toename is het gevolg van een aantal 
langdurig zieken. 

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, even-
eens 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. Veiligheid van het kind zoveel mogelijk waarborgen.
2. Eén huishouden, één plan, één regisseur (= één 

gezin, één plan) en vraaggericht werken.
3. Versterken eigen kracht en de professional als coach.
4. Vroege interventie en preventie voorop.
5. Cliëntvraag is leidend bij het inrichten van de zorg, 

waarbij wordt uitgegaan van benodigde functies 
zonder institutionele belemmeringen.

6. Brede vraagverheldering en geen doorverwijscultuur.
7. Breed opgeleide, generalistische professionals aan de 

voorkant.
8. Betrekken en benutten van de sociale basisvoorzie-

ningen.
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Ondernemingsraad (OR)
In 2018 is de PVT (personeelsvertegenwoordi-
ging opgegaan in een OR) De OR telt drie leden 
afkomstig uit verschillende teams. Onderwerpen 
waar de OR in 2018 bij betrokken was zijn onder 
andere: 
• Dienstverlenings- en werkconcept Huis van 

Leusden
• Werkgeverschap
• Flexwerkplekken
• Jaarrekening/begroting/jaarplanning
• Werkdruk
• Functieprofielen

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
Dit is het beroepsregister voor professionals in 
de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toet-
sing en scholing. Lariks voldoet aan de criteria 
van het SKJ en werkt volgens de zogenoem-
de norm van verantwoorde werktoedeling. 
Dit houdt in dat alle professionals binnen de 
jeugdhulp en jeugdbescherming over de juiste 
kennis en vaardigheden moeten beschikken. 
Lariks kiest in voorkomende gevallen voor de 
inzet van duo’s als een niet SKJ- geregistreer-
de medewerker een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan een casus. Deze medewerker werkt 
dan samen met een wel-geregistreerde collega. 
Andere waardevolle professionals zonder regis-
tratie doorlopen een EVC traject (Erkenning van 
eerder Verworven Competenties).   

Kwaliteit
Kwaliteitsbeheer is een doorlopend proces en wordt bewaakt 
door leden van het Staf Team. De werkzaamheden bestaan 
onder meer uit:
• Bijhouden en beheren van werkinstructies en informatie.
• Borging van afspraken met de regio.
• Faciliteren en bewaken van werken volgens gestandaardi-

seerde plannen van aanpak en beschikkingen met behulp 
van Smart Documents.

• Afstemmen van het lokale beleid met de betrokken ge-
meente-ambtenaren,

• Kwaliteitstoets van alle af te geven beschikkingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Sinds 25 mei j.l. is de AVG van kracht. De medewerkers hebben 
hier instructies voor gekregen en er is een flyer ontwikkeld. Er is 
een register gemaakt en de werkprocessen zijn doorgelicht. Ook 
is opnieuw gekeken naar wie toegang heeft tot welke informatie. 

Klachten, bezwaren
In 2018 zijn er vier klachten ingediend waarvan er drie informeel 
zijn afgerond en één door de Regionale Klachtencommissie 
Jeugd is behandeld. Deze klacht is op vier van de vijf onderdelen 
ongegrond verklaard. 

Er zijn in 2018 acht bezwaren ingediend. Hiervan werd er één 
ongegrond en werden er twee gegrond verklaard. Vijf bezwaren 
werden of als misslag gecategoriseerd of via mediation opgelost. 

Verhuizing en nieuwe naam
In het najaar 
van 2018 is 
Lariks verhuisd 
naar Huis van 
Leusden: de 
gezamenlij-
ke huisvesting 
van gemeente 
Leusden, Voila en 
Lariks. Met deze 
verhuizing is de 
naam gewijzigd 
in Lariks welzijn 
en zorg. Ook is 
er een nieuwe 
huisstijl geïmple-
menteerd. 
De verhuizing en 
naamswijziging 
zijn op diverse 
manieren in- en extern gecommuniceerd. 

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe huisves-
ting waren:
- behoud van eigen identiteit
- waarborgen privacy
- warm welkom 
Binnen het gezamenlijke huisvestingsconcept waarin 
transparantie een belangrijke rol speelt, is er op 
diverse manieren inhoud gegeven aan deze drie 
aandachtspunten. Zo is bij binnenkomst dankzij een 
banner en signing op spreekruimten duidelijk dat 
Lariks is gevestigd in Huis van Leusden en draait 
op de beeldschermen de LeusdenLeeft app. De 
spreekruimten van Lariks zijn met het oog op privacy 
voorzien van raambedekkende signing en er is (net 
als op de Larikslaan 2) koffie en thee voor bezoekers. 
Het belang van de drie uitgangspunten is groot en 
er zal dan ook structureel aandacht voor zijn. 

Larikslaan2 
wordt 

en 
verhuist 

Vanaf 24 september bent u welkom
aan ’t Erf 1 in Huis van Leusden

een nieuwe plek, een nieuwe naam

Terug naar start
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Hester Frank aan het woord over de wijze 
waarop Lariks werkt aan welzijn en zorg.

“Nu is het moment om echt te transformeren”

Wat was 2018 voor een jaar? 
“Allereerst een druk jaar. Naast het groeiende aantal 
vragen en zorgen van inwoners en het toenemende 
aantal projecten uit de samenleving waar wij bij betrok-
ken zijn, was er ook nog de verhuizing naar Huis van 
Leusden. Desalniettemin is ‘druk’ wat mij betreft niet het 
woord voor 2018. Ik zie 2018 vooral als het jaar waarin 
we zijn begonnen aan transformatie 2.0.”

Transformatie 2.0?  
“2015 was het jaar waarin de transformatie begon. 
De zorg werd georganiseerd op gemeentelijk niveau 
om dichter bij de inwoners de juiste ondersteuning 
te kunnen bieden, de zelfredzaamheid te vergroten 
en de zorgkosten te verlagen. Sinds 2015 zijn er in de 
gemeente Leusden belangrijke stappen in de trans-
formatie gezet. Met elkaar geven we op professionele 
wijze uitvoering aan welzijn, de Wmo en de Jeugdwet. 
Inwoners weten ons te vinden met vragen en zorgen, er 
is een brede sociale basisinfrastructuur en Lariks vervult 
daarbinnen een spilfunctie. 

“Denken en handelen volgens nieuwe spelregels”

Tegelijkertijd zijn de uitgaven, met name als het gaat 
om jeugdzorg - te hoog en worden de zorg euro’s 
niet altijd optimaal ingezet. Daarom is het nu zaak dat 
iedereen - professionals en inwoners - denkt en handelt 
volgens de spelregels van het getransformeerde sociaal 
domein. En dat is een stevige uitdaging. Sowieso omdat 
veranderen lastig is. Maar helemaal omdat het gaat om 
zorg. En als je zorg nodig hebt voor jezelf, je ouder of je 
kind, dan wil je het beste.”

Wat moet er dan anders?
“Soms is individuele begeleiding - zorg op maat - 
noodzakelijk en de beste oplossing. Maar niet altijd. 
Sterker: er zijn allerlei situaties waarin bijvoorbeeld 
een training met lotgenoten, ondersteuning door een 
vrijwilliger of een voorliggende voorziening zoals een 
ontmoetingsplek een betere oplossing is. We krijgen 
vaak zulke positieve reacties van volwassenen en kinde-

ren die meedoen met een training en ineens ontdekken 
dat ze niet de enige zijn die worstelt met een vraag of 
in een lastige situatie zit. En hoe geweldig is het als een 
inwoner ontdekt dat een regelmatig bezoekje aan een 
ontmoetingsplek zoals De Bron of De Moespot zorgt 
voor een daginvulling en het sociale contact wat hij/zij 
zo miste.

Er is een breed aanbod in Leusden laten we dit optimaal 
benutten en zo nodig uitbreiden als we daarmee de 
inzet van dure individuele voorzieningen en professio-
nals kunnen voorkomen. Daarbij is het uiteraard wel van 
belang dat alle doorverwijzers - wij - maar zeker ook 
huisartsen en jeugdartsen één lijn trekken. 
Willen we echt transformeren en de kosten in toom 
houden dan moet het uitgangspunt zijn: Waar het kán 
voorliggende, collectieve oplossingen. Waar het móet 
zorg op maat.

“Samenwerking cruciaal voor slagen transformatie”

Naast optimaal gebruik van voorliggende voorzienin-
gen vraagt transformeren om een andere kijk op wat 
‘normaal’ is. Zo is het ene kind nu eenmaal drukker 
dan het andere, dat hoeft niet meteen tot een ‘etiket’ 
te leiden. Iedereen heeft een ‘vlekje’ en dat is prima. 
Wij mensen zijn niet maakbaar, en daar ben ik eigen-
lijk wel heel blij om. Als we de doelstellingen achter de 
transformatie echt willen realiseren, dan moeten we nu 
doorpakken. 

Echt transformeren vraagt om schaken op meerdere 
borden. Wij zijn vertegenwoordigd op veel borden, 
maar zijn niet altijd aan zet. Samenwerking met alle 
partners en duidelijke afspraken zijn dan ook cruciaal 
om de transformatie daadwerkelijk te realiseren. In 
2018 zijn we hier nadrukkelijk mee gestart en in ons 
uitvoeringsplan voor 2019 is de zogenoemde ‘beweging 
naar voren’ de rode draad. Kwaliteit van zorg en welzijn 
staat voorop, waarbij we focussen we op preventie, een 
vraaggericht aanbod collectieve voorzieningen en opti-
maal gebruik hiervan.” 

Forse uitgaven zorg
In 2017 gaven gemeenten 724 miljoen (4,4%) meer uit 
aan het sociaal domein dan begroot (cijfers: Divosa). 
De gemeente Leusden vormt geen uitzondering op 
deze trend. De gemiddelde kosten per klant Jeugd zijn 
in 2018 gestegen met 35%. De gemiddelde kosten per 
cliënt Wmo zijn gestegen met 8%. En dat terwijl kosten-
besparing één van de doelstellingen was van de trans-
formatie van het sociaal domein in 2015. 
Kostenbesparingen vragen om minder inzet van maat-
werk en om meer en tijdige inzet van voorliggende, col-
lectieve voorzieningen. Deze zogenoemde ‘beweging 
naar voren’ vormt de basis van het uitvoeringsplan dat 
Lariks in 2018 heeft opgesteld voor het komende jaar.  

“Zorg op maat als het moet. 
Voorliggende voorzieningen als het kan.” 

Terug naar start
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1. 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.

Met een vraag naar Lariks... 
Inwoners zijn met vragen en zorgen op het gebied van zorg 
en welzijn welkom bij Lariks. De vraagverkenner voert ge-
sprekken met inwoners die gebruik maken van het dagelijk-
se inloopspreekuur of die telefonisch een hulpvraag stellen.

Baliecontacten:
In de eerste helft van 2018 waren er 8.351 contactmomenten 
bij de receptie. Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is dit 
een lichte stijging. De verdeling naar binnenkomst is 70% per 
telefoon en 30% aan de balie. Sinds de verhuizing naar Huis van 
Leusden worden baliecontacten niet meer geregistreerd. Er zijn 
daardoor geen cijfers over heel 2018 beschikbaar. 
 
Inloopmogelijkheden:
• Elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur is er een inloop-

spreekuur bij Lariks in Huis van Leusden. 
• Ook bij het informatiepunt van Lariks in Gezondheidscen-

trum De Heelkom in Achterveld is drie dagdelen per week 
een inloop. 

• Wekelijks is er op alle basisscholen in Leusden en Achterveld 
een inloop voor ouders en leerkrachten. 

Uitleen hulpmiddelen
Elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur kunnen inwoners bij La-
riks voor de uitleen van hulpmiddelen en advies hierover.

Online contact
Via info@lariks-leusden.nl en (anoniem) via online formulier 
www.sociaalplein-leusden.nl.

> Lees meer over preventie 
> Lees meer over individuele begeleiding door Lariks

Contact via www.sociaalplein-leusden.nl 
In 2018 is het gebruik van sociaalplein-leusden.nl 
licht toegenomen. Aantal ingevulde contactfor-
mulieren: 887 (831 in 2017).
Aantal online aanmeldingen voor cursussen en 
activiteiten: 645 (409 in 2017). 
Facebook en Twitter 
Facebook: In 2018 is een aantal keer gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om berichten te 
promoten. 
Totaal aantal volgers: 500 (413 in 2017). Ge-
middeld berichtbereik: 5.030. Maximaal bereik: 
13.100. 
Twitter: 501 volgers (480 in 2017). 

Leusder Krant pagina
In 2018 stond de ‘Lariks-pagina’ 10 keer in de 
Leusder Krant. De pagina biedt actuele informatie, 
interviews en achtergrondinformatie over belang-
rijke thema’s als: eenzaamheid, dementie, huiselijk 
geweld, alcohol en drugs en armoede.  
Wekelijks worden persberichten over actuele on-
derwerpen gedeeld via de lokale pers. De lokale 
omroepen uit Leusden en Amersfoort besteedden 
meerdere malen aandacht aan onderwerpen die 
door Lariks werden voorgedragen, zoals mantel-
zorgondersteuning en de LeusdenLeeft app.

Introductie 
LeusdenLeeft 
app 
In maart 2018 is 
de LeusdenLeeft 
app geïntrodu-
ceerd. Een geza-
menlijk initiatief 
van de gemeente 
Leusden en Lariks. 
Uitgangspunt: er 
is zoveel te doen, 
laten we dit op 
een laagdrempeli-
ge manier aanbie-
den. 
Via een api of rss feed-koppeling kunnen organi-
saties hun evenementen delen en er is de moge-
lijkheid om via een online formulier evenementen 
te delen. Bij de start van de app waren de evene-
menten van VVV Leusden, LeusdenZet, Fort33 en 
sociaalplein-leusden.nl gekoppeld. Gedurende het 
jaar sloten meerdere organisaties aan. Inmiddels zijn 
ook Theater De Tuin, De Til en DAVA gekoppeld en 
worden er wekelijks meerdere online formulieren 
ingevuld. Gemiddeld toont de app 18 evenementen 
per dag. Het aantal downloads is: 3.000. 
Voor 2019 staat een doorontwikkeling van de app 
op de agenda. Hierin zal onder meer een dag/da-
tum zoekfunctie worden meegenomen. 

Communicatie 
Uit het aantal contacten met Lariks, zowel fysiek, te-
lefonisch als online blijkt dat inwoners de weg weten 
naar Lariks. Desalniettemin is voortdurend investeren 
in de zichtbaarheid van Lariks en informatieoverdracht 
essentieel. De voorliggende voorzieningen, activiteiten, 
dienstverlening et cetera vragen voortdurend om uitleg, 
herhaling en bevestiging in de vorm van klantverhalen 
en successen. 
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Hoofdonderwerpen vraagverkenning
Wanneer er na een gesprek met de vraagverkenner geen vervolgafspraak 
nodig is, wordt er bijgehouden wat het (hoofd)onderwerp van de vraag was. 
In de grafiek hieronder is te zien dat het grootste gedeelte van de vragen gaat 
over financiën. Een deel hiervan kan verklaard worden door vragen die gesteld 
worden over de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Beperkten en de Com-
pensatieregeling Afvalstoffenheffing.

Vraagverkenning
In 2018 zijn er 5.103 gesprekken tussen 
inwoners en de vraagverkenner geregis-
treerd (3.527 in 2017). Gemiddeld zijn dit 
425 gesprekken per maand. Bij 72% van deze 
gesprekken is het geven van informatie en 
advies voldoende en kunnen inwoners op 
eigen kracht verder. Voor 28% van de eerste 
gesprekken die binnenkomen bij de vraag-
verkenner wordt een dossier aangemaakt, 
omdat blijkt dat de inwoner een hulpvraag 
heeft die verder onderzocht moet worden. 
De vraagverkenner draagt dit dossier dan 
over aan een consulent van het Basis- of 
Sociaal Team. 

In de maanden oktober en november is een 
stijging te zien van het aantal gesprekken van 
de vraagverkenning. Dit hangt onder meer 
samen met verschillende regelingen waar 
rond die periode een beroep op gedaan 
wordt, bijvoorbeeld het Mantelzorgcom-

pliment en de Tegemoetkoming chronisch 
zieken en beperkten die Lariks voor de ge-
meente uitvoert. 

Ook van invoed op de stijging is de ver-
huizing naar Huis van Leusden. Vragen die 
op Larikslaan 2 door de baliemedewerkers 
werden opgepakt, gaan nu naar de vraagver-
kenner. Het klantcontactcentrum van Huis van 
Leusden is hier namelijk niet voor toegerust. 
Ook van invloed op de stijging is het toegeno-
men aantal inloopspreekuren op basisscholen. 
Deze laagdrempelige contactmogelijkheid is 
in lijn met de noodzakelijke ‘beweging naar 
voren’. >>Lees meer over ‘beweging naar 
voren’ in het interview met Hester Frank.

Lariks ook op school
Lariks organiseert sinds 2018 een inloop op alle 
basisscholen. Dit vraagt om extra inzet van consu-
lenten, maar blijkt te voldoen aan een behoefte. 
Ouders en leerkrachten bezoeken de inloop-
momenten. Consulenten beantwoorden vragen, 
filteren aan de voorkant, brengen voorliggend 
aanbod onder de aandacht en normaliseren ge-
drag. Want tijdig preventief ingrijpen kan onno-
dige instroom in de jeugd-ggz en de Jeugdhulp 
voorkomen. 

Terug naar start

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

Het Maatjesproject, mantelzorgondersteuning, 
Fonds Samenlevingsinitiatieven, Huiskamer van 
Leusden en Stichting IDeel zijn voorbeelden van 
activiteiten of initiatieven die Lariks ondersteunt, 
coördineert of initieert met als doel zoveel mogelijk 
inwoners te laten meedoen in de samenleving.

Maatjesproject
• In vier jaar tijd is het Maatjesproject (Maatjes en 

Maatjes Dementie) drie keer in omvang gegroeid.
• Er is sprake van meer complexe problematiek. In 

2018 kwam 23% van de hulpvragen om een Maatje 
via het Sociaal Team. In 2016 was dit nog 12%. De 
toegenomen complexiteit vraagt meer begeleiding 
van de vrijwilligers; elke (hulp)vraag is maatwerk.

• De maatjesvrijwilligers melden meer zorgwekkende 
signalen over inwoners aan de coördinatoren. Dit 
komt door de toenemende problematiek. 

• Soms is de problematiek te zwaar om een maatje in 
te zetten. 

• De matches worden gemaakt door vrijwillige coördi-
natoren. Door de toenemende complexiteit en pro-
blematiek is het bij steeds meer cliënten passender 
om de intake door professionals te laten doen (de 
beschikbare uren laten dit niet toe). 

• De continuïteit van het Maatjesproject is kwets-
baar. Door de groei van het project neemt ook het 
uitvoerende werk van de vrijwillige coördinatoren 
toe (gemiddeld 14 uur per week). iekte of uitval van 
de vrijwillige coördinatoren is een risico voor de 
continuïteit van het Maatjesproject. De consulent 
van Lariks heeft 14 uur voor het Maatjesproject. Dit 
is krap gezien het belang van ondersteuning aan de 
vrijwilligers met het toenemen van de complexteit 
van de problematiek. Kwaliteit en continuïteit vra-
gen om meer beschikbare uren.

• Aantal nieuwe matches in 2018: 
       29 voor ‘gewone’ Maatjes (33 in 2017)
       9 voor Maatjes Dementie (5 in 2017)
In de gemeente Leusden hebben gemiddeld 52 inwo-
ners een Maatje. 

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Inloopspreekuur formulierenhulp: 
2018: 416 klantcontacten (321 in 2017) 
• Bij het spreekuur kwamen 159 unieke bezoekers, 

56 hiervan kwamen ook in 2017. Er zijn 106 nieuwe 
klanten geregistreerd..  

• 23 ‘vaste’ klanten (14%) zijn goed voor de helft van 
het totale aantal klantbezoeken. (51%). 

SMS belastingservice: 
• Jaarlijks worden ± 470 ouderen en minima gehol-

pen met hun aangifte Inkomstenbelasting.
Spreekuur voor toeslagen en hulp bij aanslagen:
• ± 60 mensen klanten
Thuisadministratie:
2018: 25 aanvragen (17 in 2017)
Algemene bevindingen SMS:
• De bezoekers van de spreekuren zijn grotendeels 

analfabeten, laaggeletterden (waaronder autochto-
nen) en anderstaligen. 

• Het aantal complexe zaken neemt toe. 
• SMS verwijst vaker door naar Stadsring51, Geldloket, 

Sociaal Raadsliedenwerk of minimacoach.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
In 2018 zijn er diverse workshops georganiseerd voor 
vrijwilligers in de gemeenten Leusden en Woudenberg. 
De onderwerpen varieerden van omgaan met relaties 
tot ‘Hoe geef je je grenzen aan als vrijwilliger.’ 
De belangstelling voor de workshops was groot en de 
waardering achteraf positief. >> Lees meer

Huiskamer van Leusden
Het vrijwilligerscoördinatiepunt is ook verhuisd naar Huis 
van Leusden. Het aantal bezoekers liep in de tweede helft 
van 2018 terug. Mogelijk is de nieuwe locatie - die minder 
intiem is dan voorheen - hier debet aan. Er wordt gewerkt 
aan vergroting van de zichtbaarheid en aan uitbreiding van 
het netwerk rondom de Huiskamer. 

Samenlevingsontwikkelaar bij Lariks
Het onderbrengen van de functie Samenlevingsontwik-
kelaar bij Lariks heeft ervoor gezorgd dat er extra pro-
jecten konden worden ondersteund. Zoals De oude Bieb 
en De Deel waarbij informele zorg aan formele zorg zijn 
gekoppeld.  Ook zijn er veel sparringstrajecten geweest 
op gebied van respijtzorg, arbeidsmatige dagbesteding, 
en onderwijs.

Matchbeurs Leusden - 13e editie
Lariks verzorgt de coördinatie van Matchbeurs 
Leusden. Deze beurs wordt in samenwerking 
met de gemeente Leusden en vrijwilligers ge-
organiseerd. In 2018 werd een aantal nieuwe 

elementen geïntroduceerd zoals de Matchbeurskrant met 
achtergrondinformatie over het evenement, voorbeel-
den van geslaagde matches, interviews met betrokkenen 
en het overzicht van vraag en aanbod. Ook www.mat-
chbeursleusden.nl is vernieuwd en gekoppeld aan www.
sociaalplein-leusden.nl. Er zijn 150 matches gesloten. Uit de 
enquête na afloop bleek dat de deelnemers zeer positief 
oordeelden over het nieuwe elan van Matchbeurs Leusden.
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Vervoer 
Vervoer door vrijwilligers:: Vrijwillige chauffeurs ver-
voeren inwoners in ruil voor een onkostenvergoeding. 
Inwoners nemen hiervoor contact op met Lariks. In 2018 
waren er in totaal 24 ritten (82 in 2017). De afname is 
mogelijk te verklaren door gewenning aan de in 2017 
gewijzigde routes van het openbaar vervoer. Gezien de 
rol die deze vervoersmogelijkheid kan spelen in het sti-
muleren van deelname aan activiteiten en voorzieningen 
zal in 2019 het vervoer door vrijwilligers onder de loep 
worden genomen. Mogelijk is aansluiting bij Automaatje 
een optie die drempelverlagend werkt. 
Lariks bus: Meerdere malen per week rijden vrijwilligers 
met de Lariks bus inwoners naar vormen van dagbeste-
ding en het zwembad. Soms wordt de bus ook beschik-
baar gesteld aan organisaties voor uitjes. In 2018 is er 
een nieuwe (tweedehands) bus aangeschaft. 

Initiatieven uit de samenleving

De Deel: Ontmoetingsruimte De Deel in wooncomplex 
Groenhouten heeft een doorstart gemaakt. Dankzij de 
inzet van burgerinitiatief Van OnderOp, aangevuld met 
Rotary Leusden, een fysiotherapeut en met ondersteu-
ning van Lariks is De Deel, na een half jaar gesloten te 
zijn geweest, weer open. Er is een stichting opgericht 
en de verhuurder heft slechts een gebruikersbijdrage 
in plaats van huur. Voor de eerste kosten heeft Fonds 
Samenlevingsinitiatieven een bijdrage toegekend. Inmid-
dels hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden.
Initiatief Marcuskerk: De Marcuskerk zal vanaf begin 
2019 op zondag inloopmiddagen organiseren gericht op 
ontmoeting en gezelligheid.
Gastvrij Leusden: Er is met Gastvrij Leusden overleg 
over de ontwikkeling van de organisatie en over vluch-
telingen/statushouders in de gemeente Leusden in het 
algemeen.
Wegwijs met OV-chipkaart: Op initiatief van een 
inwoner is er in samenwerking met de Samenwerkende 
Ouderenbonden Leusden (SOL) en Lariks gestart met 
de voorbereidiningen van een voorlichtingstraject over 
reizen met de OV-chipkaart. Begin 2019 starten de acti-
viteiten.

Fonds Samenlevingsinitiatieven
Inwoners met een idee dat bijdraagt aan de saamhorig-
heid of aan de ondersteuning van mantelzorgers kunnen 
een financiële bijdrage aanvragen bij Het Fonds Samen-
levingsinitiatieven. Een onafhankelijke Toetsingscommis-
sie beoordeelt de aanvragen aan de hand van een set 
criteria. Lariks verzorgt de coördinatie van het Fonds en 
toetst de Toetsingscommissie. Totaal financiële bijdragen 
in 2018:: 
€105.449,48 (in 2017 €108.776) 
Er zijn 62 aanvragen toegekend (53 in 2017) en 
13 aanvragen afgewezen (19 in 2017) omdat zij niet 
voldeden aan de criteria van het Fonds. 

Jeugdfonds De Boom
Jeugdfonds De Boom zet zich in voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen die te maken hebben met een 
laag inkomen. Zo biedt het fonds vergoedingen voor 
sportcontributie en -benodigdheden, cultuurlessen zoals 
muziek en dans, vakantiekampen, peuterspeelzaal en 
zwemles. Lariks verzorgt voor Jeugdfonds De Boom de 
administratieve uitvoering. Eind 2018 zijn deze voor-
zieningen beschikbaar gesteld voor mensen met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Voorheen 
gold hiervoor een grens tot 110%. 
Ook heeft Jeugdfonds De Boom besloten een vergoe-
ding beschikbaar te stellen voor schoolkosten waar 
ouders met een laag inkomen tegenaan lopen, zoals de 
ouderbijdrage en verplichte laptops in het voortgezet 
onderwijs. De verhoging van de inkomensgrens en ver-
breding van de vergoeding leidde eind 2018 al tot meer 
aanvragen. De verwachting is dat deze toename in 2019 
aanhoudt. 

Rotary Leusden e.o. en mantelzorg
Met een financiële bijdrage (mogelijk dankzij Dorpsgolf 
Leusden 2018) van Rotary Leusden e.o. konden er in 
2018 diverse activiteiten voor volwassen en jonge man-
telzorgers worden georganiseerd of nog aantrekkelijker 
worden ingevuld.
Rotary Leusden heeft Lariks betrokken bij de plan-
nen voor de realisatie van een respijthuis. De partijen 
informeren elkaar regelmatig over de vorderingen. 
De samenlevingsontwikkelaar legt verbindingen met 

betrekking tot mogelijke locaties, financieringsvormen et 
cetera. 
In het begin 2018 uitgevoerde behoefteonderzoek man-
telzorg is ook de behoefte aan een respijthuis gepeild. 
> lees meer over het behoefteonderzoek mantelzorg

Activiteiten voor mantelzorgers door MHC Leusden 
MHC Leusden (hockeyvereniging) koppelde het jubile-
umjaar aan een maatschappelijk doel: mantelzorg. Op 
het sportcomplex werden activiteiten voor mantelzor-
gers georganiseerd.

Kinderen met Meerzorg
Lariks heeft moeders van kinderen met meer zorg on-
dersteunt bij hun initiatief; een verwendag voor ouders 
van kinderen met meer zorg. In vervolg op deze dag 
zullen zij zelfstandig meer activiteiten organiseren. 

Andere initiatieven waar Lariks in 2018 aan heeft 
bijgedragen zijn onder meer:
- LeusdenZeT
- Vrijwilligerspagina Samen Leven
- Taalhuis Eemland
- Buurkracht Alandsbeek
- Gilde Leusden
- Opera Leusden
- Netwerk Gezinsvormen 
- Leerwijkplek voor MBO niveau 1 en 2 leerlingen 
- Doorontwikkeling Fort33
- Van Onderop

Ontmoetingsruimte in 
De Deel weer open 
dankzij inwonerinitiatief. 

Terug naar start
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Lariks organiseert en faciliteert uiteenlopende ac-
tiviteiten gericht op preventie. Er is aandacht voor 
specifieke thema’s als mantelzorg, gezond leven, ar-
moede, echtscheiding en jongeren. Input voor deze 
thema’s wordt onder meer verkregen uit maatschap-
pelijke ontwikkelingen, maar ook uit individuele 
begeleiding van inwoners. Vraaggericht werken is 
het uitgangspunt.

Cursusaanbod Lariks 
Op basis van signalen van inwoners en de casuïstiek 
van de teams ontwikkelt en organiseert Lariks diverse 
cursussen, workshops en themabijeenkomsten. 
Trainingen worden onder de aandacht gebracht via de 
consulenten, kranten, website, social media en door 
middel van flyers op diverse locaties in de gemeente. 
Lees meer over het aanbod in 2018

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per december 2018 is Lariks twee aandachtsfunctiona-
rissen Meldcode rijker en zijn de consulenten geschoold 
in het nieuwe afwegingskader van de Meldcode. Naast 
de twee interne aandachtsfunctionarissen Meldcode zijn 
er ook aandachtsfunctionarissen bij de POH JGGZ, de 
kinderopvang en de GGD getraind. De Meldcode werkt 
echter alleen goed als er Leusden-breed mee wordt 
gewerkt. >>Lees meer over de werkwijze volgens de 
Meldcode

Jongeren
Het jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve 
functie. ‘Erop af’ kenmerkt de aanpak. De jongeren-
werker van Lariks werkt dan ook meestal daar waar de 
jongeren zijn. 
Naast individuele begeleiding was Lariks in 2018 betrok-
ken bij diverse projecten. Voorbeelden zijn de Ontmoe-
tingsplek voor jongeren met ASS in samenwerking met 
de gemeente Woudenberg, de ontwikkeling van een 

nieuwe hangplek voor jongeren in samenwerking met 
de politie, BOA en de gemeente Leusden.  
In lijn met de geplande intensivering van de samen-
werking met Fort33 is in 2018 ook gestart met de uit-
breiding van het jongerenwerk en de realisatie van een 
algemene voorziening gericht op jongeren en ouders/
opvoeders. 
>>Lees meer over de samenwerking tussen Fort33 
en Lariks.

LeusdenFit
In 2018 is het programma LeusdenFit 
op diverse manieren onder de aandacht 
gebracht. Door Lariks is samen met Buurt-
sportcoach, de gemeente Leusden en de 
overige bij LeusdenFit betrokken partijen 
invulling gegeven aan activiteiten met als 

doel meer inwoners meer bewust te maken van een 
gezonde leeftstijl en hen mogelijkheden aan te reiken 
die leefstijl in praktijk te brengen. Lariks heeft in 2018 
in samenwerking met de Buurtsportcoach drie maal de 
‘Hier ben ik training’ georganiseerd. Ook is drie keer de 
weerbaarheidstraining voor volwassenen gegeven. Daar-
naast heeft Lariks halverwege het jaar de communicatie 
rondom LeusdenFit opgepakt.

Mantelzorg
• Mantelzorgcompliment: in 2018 zijn er 585 com-

plimenten uitgereikt met een waarde van € 150,-
per compliment. In december is het compliment 
aan 111 jonge mantelzorgers uitgereikt (eveneens 
€150,- per compliment). Mede dankzij de inzet van 
social media zijn er meer aanmeldingen waardoor 
de doelgroep meer in beeld is.

• De Dag van de Mantelzorg was een succes. De dag 
werd in samenwerking met diverse organisaties in 
De Bron georganiseerd. 

• De deelname aan koffieochtenden en wandelingen 

voor mantelzorgers neemt toe en leiden tot lotge-
notencontacten en gezamenlijke initiatieven.

• Het cursusaanbod is wegens te weinig aanmeldin-
gen geannuleerd. In 2019 wordt het aanbod geëva-
lueerd. 

• Er is een behoefteonderzoek onder mantelzorgers 
uitgevoerd. 

• Onder leiding van Rotary Leusden wordt een busi-
nesscase voor een respijthuis uitgewerkt.

Behoefteonderzoek mantelzorg
Totale doelgroep: 525. Aantal respondenten: 191.
Hiervan heeft 54% geen betaalde baan. 
• 86% is langer dan 3 jaar mantelzorger. 
• 66% maakt geen gebruik van respijtzorg 
• 27% zou gebruik maken van een logeerhuis,
Behulpzaam bij taak: 
• Mantelzorgcompliment 69,66%
• Informatie en advies 26,97%
Hulp vragen aan: 
• Familie en vrienden 58%  
• Huisarts: 35%
• Lariks: 29% 
Behoefte aan activiteiten:
• Lotgenotencontact: 25% 
• Cursussen en workshops: 17% 
• Wandelen: 13% 
• Deskundigheidsbevordering: 13% 
Naar aanleiding van het behoefteonderzoek is er in 
communicatieuitingen zoals de mantelzorgkrant en  
nieuwsbrieven extra aandacht besteed aan respijtzorg.

3. Op tijd erbij
Door problemen op tijd te herkennen, kunnen ze vaak sneller en beter worden opgelost. Een sterke 
sociale basisinfrastructuur met een passend aanbod laagdrempelige collectieve voorzieningen is 
daarvoor onmisbaar. 
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Dagbesteding en ontmoeten 

Lariks heeft een verantwoordelijkheid in de zorg 
voor een kwalitatief aanbod dagbesteding in 
Leusden. In 2018 is Amerpoort gestart in De Bron 
en zijn voorbereidingen getroffen voor ‘De ont-
moeting’. Dit is een dagbesteding voor mensen 
met psychische problematiek. Ook in Achter-
veld is Lariks betrokken bij de ontwikkeling van 
ontmoetinsplek De Oude Bieb en de rol die King 
Arthur groep hier zal vervullen.

De Bron
Het aantal bezoekers van De 
Bron neemt toe. De diverse 
activiteiten die worden georga-
niseerd voor bezoekers worden 
gedeeld via social media. De 
Bron beschikt over een eigen 
webpagina die is gekoppeld aan 
www.sociaalplein-leusden.nl.

Fort33 
De mogelijkheden van Fort33 
als algemene voorziening en ont-
moetingsplek zijn uitgewerkt. De 
focus ligt op jongeren en ouders/
opvoeders. Begin 2019 gaat 
Fort33 nieuwe stijl van start. 
>>Lees meer over de samen-
werking tussen Fort33 en 
Lariks.

Eenzaamheid
In september en oktober 2018 
is door Coalitie Erbij een uitge-
breid programma uitgevoerd in 
het kader van de Week tegen de 
eenzaamheid onder de noemer: 
‘KOM ERBIJ’. Het accent lag op 
ontmoeten en verbinden. Aan 
deze weken ging een werkconfe-
rentie vooraf voor professionals 
en vrijwilligers waarbij deze on-
derwerpen werden belicht door 
de gastspreker Nan Stevens. De 
85 deelnemers hebben daarna 

hun tips en vragen kunnen delen met anderen 
naar aanleiding van stellingen. Deze zijn gebun-
deld en gebruikt voor de volgende stappen in het 
proces van vermindering van eenzaamheidge-
voelens bij inwoners. De werkgroep ‘Coalitie Erbij’ 
sluit aan bij het proces dat de gemeente heeft 
ingezet om te komen tot een Samenlevingsak-
koord. Daarbij zijn de thema’s eenzaamheid en 
dementie leidend.

Hester Frank (directeur Lariks) 
“De sociale basisinfrastructuur is breed, divers en in 
ontwikkeling. Belangrijkste uitdaging: benutten wat er 
is en inwoners er enthousiast voor maken én houden. 
Dat vraagt om samenwerking!”
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Seniorenvoorlichting - Vitaal ouder worden
Ter vervanging van de huisbezoeken aan senioren is er in 
samenwerking met de ouderenbonden een bijeenkomst 
georganiseerd voor alle inwoners die 75 jaar zijn geworden 
in 2018. Er is voorlichting gegeven op de gebieden: positieve 
gezondheid, voeding, zingeving, vervoer en veiligheid. Er wa-
ren 55 bezoekers en de reacties op het ter plekke ingevulde 
evaluatieformulier waren positief. De bijeenkomst zal voort-
aan twee maal per jaar worden georganiseerd.

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 geschikt- 
heid van de woning en leefomgeving. Geen van de professi-
oneel betrokken partijen pakt dit op als trekker. Tegelijkertijd 
maken de vragen en behoeften uit de samenleving adequaat 
beleid dwars door de financieringsstromen noodzakelijk.
Begin 2018 heeft Lariks een training Omgaan met dementie 
voor medewerkers van Jumbo Wahle verzorgd en later in het 
jaar voor medewerkers van de Rabobank.

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 schul- 
den. De Villa is een gezamenlijk initiatief van de Raad van 
Kerken, Woningstichting Leusden en Lariks. Lariks selecteert 
en begeleidt de tijdelijke bewoners. Na een aarzelend begin 
wordt er nu volop gebruik van deze locatie gemaakt. Als deze 
locatie niet meer voorhanden is, wordt gekeken of een verge-
lijkbare opvang op een andere plek kan worden gerealliseerd.

Armoede
De werkgroep armoede heeft een vervolg gekregen. Voor 
2019 staat een PR-offensief op het programma en zijn er ac-
tiviteiten in ontwikkeling voor de opening van het Geldloket 
en de Week van het Geld. Communicatie wordt in onderlinge 
afstemming deels verzorgd door de gemeente Leusden en 
deels door Lariks.

COMMUNICATIE Behoefte bepaalt het effect van 
communicatie, ofwel pas op het moment dat je leven 
niet op rolletjes loopt, ben je alert op uitingen die 
ertoe doen. Preventieve activiteiten vragen dan ook 
om voortdurende inzet van communicatie. Bij terug-
kerende activiteiten zoals de Hier ben ik training en 
de Assertiviteitstraining voor volwassenen is er na drie 
jaar sprake van een zogenoemde ‘basisbekendheid’. In 
2018 werden er zelfs extra trainingen ingelast omdat er 
meer aanmeldingen dan trainingsplekken waren.

Signalen uit de samenleving
Opvallende en belangrijke signalen in 2018 die 
input geven voor de ontwikkeling van preven-
tieve activiteiten in 2018:

• Er melden zich meer inwoners (of worden ge-
meld) die psychisch kwetsbaar gedrag vertonen 
en geen directe hulpvraag hebben, maar wel 
behoefte aan advies over een diversiteit aan 
onderwerpen en/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 be-
handeling/ verzorging van de patiënt, behoefte 
aan inzet van een Maatje, ondersteuning aan 
de mantelzorger(s) en geschiktheid van de wo-
ning en leefomgeving. Geen van de professio-
neel 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 ondersteu-
ning te krijgen uit hun netwerk of die hun weg 
vinden naar organisaties als de Wensboom 
neemt toe.

• Het aantal vragen over respijtzorg neemt toe.
• De vraag naar de Regiotaxi kortingspas is toe-

genomen door het parkeerbeleid van Mean-
der (overigens geen reden om de kaart toe te 
kennen).

• De aanvragen voor de Gehandicaptenparkeer-
kaart zijn toegenomen. Vermoedelijk omdat in-
woners als gevolg van de parkeerdruk/blauwe 
zones in Leusden hun auto niet kwijt kunnen.

Terug naar start
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4. Maatwerk

Soms vragen zorgen om meer. Om ondersteuning op maat door professionals.

“Als je hoort dat je part-
ner ernstig ziek is, staat je 
leven stil en op zijn kop. 
Dankzij Lariks ken ik de  
mogelijkheden om het 
beter vol te houden.”

Met een hulpvraag naar Lariks

In 2018 zijn er in totaal 1.417 hulpvragen binnengekomen die leidden 
tot de aanmaak van een dossier. In 2017 waren dit er 1.373. 
Gemiddeld komen er 118 hulpvragen per maand binnen. 
De hulpvraag wordt meestal door de desbetreffende inwoner zelf 
gesteld. In 47,2% van de gevallen komt de vraag via het informele of 
professionele netwerk). 

Enkelvoudige hulpvragen – Basis Team
In 2018 zijn er voor 1.219 enkelvoudige hulpvragen dossiers aange-
maakt (in vergelijking met 1.129 in 2017). 
Bij een enkelvoudige vraag 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 hulpvragen – Sociaal Team
In 2018 zijn 198 dossiers aangemaakt voor complexe problematiek (in 
vergelijking met 244 in 2017). De doorlooptijd is relatief gezien lang; er 
wordt vaak langdurig begeleiding door de consulent gegeven.

In de grafiek hiernaast is het totaal aantal hulpvragen weerge-
geven. In vergelijking met 2017 is er in het algemeen over het 
gehele jaar een stijging van 3% van het totaal aantal hulpvragen.
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Producten

Inzet van producten - totaal
In 2018 zijn 1.434 producten toegewezen aan 1.025 
inwoners (in vergelijking met 1.457 producten in 2017). 
Gemiddeld werden er 120 producten per maand toege-
wezen. 

Inzet Wmo - Jeugdwet
Van de 1.434 toegewezen producten, betreft 55% een 
product dat is afgegeven vanuit de Wmo. 
29% van de producten is verstrekt vanuit de Jeugdwet. 

Overige
De categorie ‘Overige’ betreft de Gehandicaptenparkeer-
kaart (GPK) en de algemene voorziening huishoudelijke 
hulp. In totaal zijn er 219 van dit soort voorzieningen 
afgegeven door het Basis Team.

“De consulent van Lariks 
heeft ons weer op weg 
geholpen.” 

Scherp op Wet langdurige zorg (Wlz)
Afgelopen jaar is het interne werkproces er een 
aanscherping gekomen op het interne werkproces 
wanneer consulenten een vermoeden hebben 
dat inwoners mogelijk voor de Wlz in aanmerking 
komen. Met een aantal wijkverpleegkundigen en 
de Casemanager Dementie is twee keer per jaar 
een afstemmingsoverleg. 
Overigens leert de praktijk dat ondersteuning 
door Lariks (Sociaal Team) aan inwoners met 
complexe problematiek met een Wlz noodzakelijk 
blijft.

Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten 
In 2018 is de ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten’ (hierna: Tczb) 
voor de derde keer uitgekeerd aan inwoners van de gemeente Leusden die een 
chronische ziekte of beperking hebben in combinatie met een laag inkomen. 
De tegemoetkoming is vastgesteld op €180,-. In totaal zijn er 186 aanvragen 
gedaan in 2018. Hiervan vroegen 36 inwoners de tegemoetkoming voor het 
eerst aan. Van de 186 aanvragen zijn 154 tegemoetkomingen toegekend en 32 
afgewezen. 32 inwoners hebben geen aanvraag gedaan (ondanks brief met aan-
vraagformulier en aandacht voor de tegemoetkoming in diverse media). 
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Producten via Wmo of Jeugdwet
In onderstaande grafieken wordt weergeven welke 
producten er in aantallen zijn afgegeven vanuit de Wmo 
of Jeugdwet. In de grafieken is het relatieve aandeel van 
het totaal aantal afgegeven producten (per wet) aange-
geven. Dit houdt voor 2018 bijvoorbeeld in dat 19% van 
alle Wmo producten een collectieve vervoersvoorzie-
ning betreft.

Wachttijden
De wachttijden voor de jeugd-ggz zijn onveranderd 
lang, op korte termijn passende behandelingen vinden 
is moeilijk. 

Aanvragen voor maatwerkvoorziening voor inwoners 
die na revalidatie naar huis gaan zijn niet altijd (geheel) 
gerealiseerd bij thuiskomst van de inwoner. Het betreft 
uiteenlopende aanvragen, onder andere huishoudelijke 
hulp, woningaanpassing, begeleiding of een verzoek 
voor een vrijwilliger. 
Er zijn verschillende redenen waardoor het niet gereali-
seerd is bij thuiskomst. Zo is er bij meerdere aanbieders 
van huishoudelijke hulp een personeelstekort waardoor 
Lariks soms veel inspanningen moet leveren om een 
aanbieder te vinden die (op kort termijn) kan starten. 
Gaat het om een woningaanpassing, dan is de omvang 
ervan van invloed op de tijd nodig is van aanvraag tot 

afronding. Hiermee zijn minimaal enkele weken ge-
moeid. Vaak is het inzetten van hulpmiddelen voor de 
eerste periode ter overbrugging naar een structurele 
situatie/woningaanpassing wel mogelijk.  
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Werken met een persoonlijk plan - 
regie in handen
Een persoonlijk plan of een familiegroeps-
plan kan de inwoner helpen om zelf actief 
aan de slag te gaan met zorgen of pro-
blemen. Een plan kan ook leuk zijn 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 duide-
lijk 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 over-
bodig worden, omdat de inwoner zelf al 
oplossingen ontdekt.
• De hulpvraag is sneller duidelijk, waar-
door de juiste hulp sneller kan starten.
• De inwoner heeft zelf de regie over het 
plan.

Leeftijdscategorie inwoners met 
maatwerkproduct
In onderstaande grafiek is te zien 
dat inwoners met een hogere leef-
tijd gemiddeld vaker ondersteuning 
nodig hebben voor enkelvoudige 
hulpvragen vanuit het Basis Team. 
Jongere inwoners (en hun ouders) 
hebben gemiddeld vaker meervou-
dige of complexe hulpvragen die 
behandeld worden door het sociaal 
team. 

Overzicht zorgaanbieders
Voor de inzet van maatwerkproducten zijn er contracten met 
verschillende aanbieders. Dit zijn zowel grote als kleine, lokale 
zorgaanbieders. In 2018 is vaak gebruik gemaakt van de vol-
gende aanbieders:  Centraalzorg, Aanzien B.V., ’s Heeren Loo, 
Coöperatie Boer en Zorg, Youké, Abrona, Beweging 3.0, Timon 
Groep en Kwintes. 

Persoonsgebonden budget (pgb) in 2018
In 2018 ontvingen 81 inwoners een pgb (in vergelijking met 98 
in 2017). In totaal werden er 109 pgb’s verstrekt waarvan:
• 47% aan een instelling (100%-tarief; 46% in 2017)
• 25% aan een zelfstandige professional (75%-tarief; 28% in 

2017)
• 28% aan een familielid of iemand uit het sociaal netwerk 

(50%-tarief; 26% in 2017)

Van het totaal aantal verstrekte pgb’s werd 66% afgegeven 
vanuit de Jeugdwet (57% in 2017) en 34% uit de Wmo (43% in 
2017). 

Ondersteuning door consulenten 
De consulenten uit het Basis- en Sociaal Team kunnen niet 
alleen een voorziening en/of product afgeven via een externe 
zorgaanbieder. Zij kunnen ook zichzelf inzetten om ondersteu-
ning te bieden aan inwoners. 
In 2018 is aan gemiddeld 71 inwoners per maand ondersteu-
ning gegeven door het Basis Team voor enkelvoudige hulpvra-
gen (in vergelijking met 80 inwoners in 2017). 
Het Sociaal Team gaf aan gemiddeld 143 inwoners per maand 
ondersteuning (in vergelijking met 130 inwoners in 2017). 
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Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
De Verwijsindex is een digitaal systeem voor signalen 
van zorgen over jongeren (tot 23 jaar). Door een regis-
tratie 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 informa-
tie-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 Ver-
wijsindex is geen toestemming nodig. In de Verwijsindex 
staat nooit informatie over de behandeling. Alleen de 
naam van de betreffende jongere, BSN-nummer en 
de gegevens 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 bren-
gen. Uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met 
toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een registratie in de Verwijsindex is niet hetzelfde als het 
doen van een melding op basis van de Meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling. Voor de gemeente 
Leusden is de teamleider van het Sociaal Team aan-
dachtsfunctionaris Meldcode. Het Stappenplan basismo-
del Meldcode vormt de leidraad bij het handelen.

.

Stappenplan afwegingskader Meldcode

Terug naar start
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Voorbeelden van signalen uit de samenleving die 
aanleiding zijn voor inzet Basis- en/of Sociaal Team

Nieuwkomers integreren in de samenleving
Er is een stijging van het aantal statushouders dat be-
geleiding krijgt vanuit het Basis Team en Sociaal Team. 
De aanmeldingen komen vanuit diverse hoeken: GGD, 
NVA en SMS. De problemen ontstaan op het gebied van 
opvoeding, schulden en veiligheid. 

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, vei-
ligheid binnen het gezin en zorgen over huisvesting. 
Vroegsignalering en preventie zijn belangrijk. Aan-
vullend helpt individuele ondersteuning gezinnen en 
kinderen weer op weg. Bijna alle consulenten van Lariks 
zijn geschoold in bemiddelingsvaardigheden. Hier-
mee kan de consulent bij echtscheidingen nog beter 
inschatten wat nodig is en kunnen zij effectiever de 
juiste tips geven of specialistische hulp inzetten (op- of 
afschalen).
Opvallend is dat inwoners in echtscheidingssituaties snel 
ontevreden zijn, in een strijdkader zitten en ook met La-
riks consulenten strijd voeren. Ondanks scholing (zowel 
juridisch als methodisch) is het moeilijk op constructieve 
wijze met deze doelgroep te werken.

Maatschappelijk Onrust Team (MOT), Bestuurlijk On-
rust Team (BOT) en Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
Lariks neemt deel aan de ketenaanpak zorg én veilig-
heid. De casuïstiek die als MOT, BOT of PGA bestem-
peld is, zijn intensieve trajecten voor de consulenten 
van Lariks. Om kundig, daadkrachtig en overstijgend te 
kunnen werken, is meer tijd en specifieke expertise no-
dig dan bij de reguliere casuïstiek. De meeste inwoners 
voor wie deze aanpak noodzakelijk is, hebben namelijk 
zelf geen hulpvraag maar zorgen voor forse overlast en 
onveiligheid.  Omdat zorg en veiligheid elkaar moeten 

versterken, is er vaak veel overleg nodig om de juis-
te dingen goed te (blijven) doen en hierin snel bij te 
sturen. Alleen een gemeenschappelijke aanpak leidt tot 
resultaten op inwoner- en buurtniveau. 

JOS overleg
Binnen het Jongeren Op Straat overleg (JOS) is het 
aantal meldingen van jongerenoverlast gedaald. De drie 
partijen binnen het JOS hebben korte lijnen en pak-
ken gezamenlijk de meldingen op. Wel worden enige 
moeilijkheden verwacht als de politie overgaat op enkel 
noodhulpdiensten. Hierdoor worden de afspreekmoge-
lijkheden beperkt.

Dementie
Door ontwikkelingen op gebied van casemanagement 
dementie bij de zorgverzekeraar, en toenemende kosten 
was Lariks genoodzaakt de detachering van de Casema-
nager Dementie van Beweging 3.0 in goed overleg te 
beëindigen. Vanaf 1 april 2018 is het Basis Team ver-
sterkt met de komst van een consulent met aandachts-
gebied dementie. Zo zijn de ondersteuning en begelei-
ding van inwoners met (beginnende) dementie en zijn/
haar netwerk in doorlopende lijn geborgd binnen Lariks. 
Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met de 
Casemanager Dementie zodat inwoner(s) kunnen blijven 
rekenen op passende ondersteuning.

Floor heeft een broertje, een 
stiefzusje, drie stiefbroers
waarvan één met ADHD en 
twee halfbroertjes. De ene 
week is ze bij haar moeder, de 
andere week bij haar vader. 
Soms weet ze het niet meer...

Signalen uit de samenleving

Terug naar start
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Samenwerking ketenpartners

FACT: De intensivering van MOT/PGA resulteert in een 
meer krachtige samenwerking met FACT, waarbij er 
regelmatiger in overleg en vanuit één plan wordt opge-
trokken.  

Samen Veilig Midden-Nederland: De samenwerking met 
Samen Veilig Midden-Nederland (waaronder Samen 
Veilig) verloopt wisselend. Er zijn successen, maar ook 
conflicten, bijvoorbeeld over verschillen qua visie en 
het niet nakomen van afspraken. Er is niet altijd sprake 
van elkaar versterken. Hierover voert Lariks gesprekken 
met de gemeente en Samen Veilig. Er is behoefte aan 
duidelijkheid ten aanzien van drang. In de gemeente 
Leusden zijn twee organisaties die drang uitoefenen. Na-
melijk Lariks en Samen Veilig. Omdat beide organisaties 
ook vrijwillig werken, kan dit zorgen voor een juridisch 
schemergebied. 
In lijn met de landelijke evaluatie van de Jeugdwet is het 
advies om drang lokaal te beleggen. Lariks wil dit graag 
onderzoeken omdat verondersteld wordt dat werken 
binnen dit kader efficiënter en kwalitatiever kan als 
het bij één partij is belegd die in Leusden actief is. Ook 
kan er dan meer gewerkt worden conform de leidende 
principes en binnen de lokale basisinfrastructuur. Dit zou 
de duidelijkheid voor de desbetreffende gezinnen ten 
goede komen. 

Onderwijs: De vaste inloopmiddagen zijn vanaf septem-
ber uitgebreid naar alle basisscholen. Doel is om een 
betere en laagdrempelige verbinding tussen ouders, 
onderwijs en Lariks te realiseren waarbij in een zo vroeg 
mogelijk stadium wordt samengewerkt. Hoewel het nog 
te kort is om resultaten te concretiseren zorgt de inloop 
ervoor dat het contact tussen ouders, leerkrachten en 
consulenten sneller tot stand komt en er regelmatig con-
sult-contacten zijn tussen leerkrachten en de aanwezige 
consulent. 
Het inloopspreekuur bij SKA Kinderopvang is na evalua-
tie gestopt omdat de vragen pasten bij de GGD.     

Medipoint/Meyra: Zowel bij Medipoint als bij Meyra 
duurt het proces en de levering van voorzieningen erg 
lang. Er is onvoldoende inzicht in de levering van een 
voorziening waardoor het interne werkproces van Lariks 
langer doorloopt dan wenselijk is. Dit vergt nog steeds 
veel tijd en aandacht van de indicatiesteller. Het afgelo-
pen half jaar is de vraag naar specifiekere voorzieningen 
(bijvoorbeeld draaiplateaus) toegenomen.  Mogelijk 
houdt dit verband met het langer thuiswonen van inwo-
ners.    
NVA: Er is een stijging van het aantal statushouders dat 
begeleiding krijgt vanuit het Basis- en Sociaal Team. De 
aanmeldingen komen uit diverse hoeken: GGD, NVA en 
SMS. De problemen spelen op het gebied van opvoe-
ding, schulden en veiligheid. Met de nieuwe inburge-
ringswet in het vooruitzicht, die uitgaat van intensieve 
begeleiding in de eerste paar maanden, is de verwach-
ting dat de werkwijzen van alle partners beter op elkaar 
wordt afgestemd. Het Maatjesproject van Gastvrij Leus-
den in samenwerking met de NVA is niet van de grond 
gekomen. Hierdoor is op sociaal gebied een leemte 
ontstaan.    

Breed Spectrum Aanbieders (BSA)
Om de hulpverlening aan gezinnen met complexe 
problematiek nog beter op elkaar af te stemmen, heb-
ben zeven zorgaanbieders de handen ineen geslagen. 
Vanaf januari 2019 start de BSA. Hiermee ontstaat er 
een andere dynamiek met Lariks en wordt beoogd dat 
de specialistische schil dichter tegen Lariks aan wordt 
georganiseerd.
                         
Samenwerking Fort33 - Lariks
Er is in 2018 gezamenlijk een plan ontwikkeld gericht 
op vergroting van de samenwerking tussen Fort33 en 
Lariks en daarmee versterking van de sociale basis-
infrastructuur. De jeugd- en welzijnstaken van Fort33 
worden ondergebracht bij Lariks. Deze worden in 2019 
op een nieuwe manier en in samenwerking met Fort33 
uitgevoerd. Ook de programmering van Fort33 als 
algemene voorziening valt onder Lariks. Verder zal Lariks 
de regierol gaan vervullen ten aanzien van de Buurt-
sportcoaches die bij diverse organisaties en activiteiten 
betrokken zijn. Ook zullen er Buurtsportcoaches gericht 
op het sociaal domein worden geworven. Zij zullen via 
Lariks actief zijn. 

Aanpassingen MensCentraal 
In september 2018 is een aangepaste versie van het 
klantvolgsysteem MensCentraal in gebruik genomen. La-
riks was voor de ontwikkeling hiervan vertegenwoordigd 
in de regionale projectgroep (1 dag per week) en in de 
stuurgroep. Het Basis- en Sociaal Team zijn getraind in 
het werken met de aangepaste versie van Mens Centraal. 
De aanpassingen en een nieuwe manier van aanleveren 
van de gegevens hebben tot gevolg dat de manage-
mentinformatie eind 2018 nog niet volledig is. De aan-
passingen hebben geen invloed op het overzicht van de 
verstrekte voorzieningen. 
De wens om ook voorliggend aanbod in MensCentraal 
aan te kunnen geven is nog niet gerealiseerd en wordt in 
de tweede helft van 2019 verwacht. 

Overgang zorgadministratie
Eind 2018 is de overgang van de zorgadministratie 
van Amersfoort naar SDO Support voorbereid. Dit was 
arbeidsintensief en maakte de inhuur van extra capaciteit 
noodzakelijk. 

Voorbereiding op nieuwe inkoop 2019 
Per 1 januari 2019 verandert de inkoopsystematiek 
voor jeugdhulp en de Wmo (individuele begeleiding 
en respijtverblijf). Dit betekent een andere manier van 
beschikken. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op een 
zogenoemde bouwblokkenstructuur in plaats van een 
productenstructuur. Hierin bepaalt Lariks het wat en de 
aanbieders het hoe. Hiertoe krijgen de aanbieders van 
Lariks resultaten mee die behaald moeten worden. Zij , 
mogen zelf bepalen hoe zij dit gaan doen. In de laatste 
maanden van 2018 zijn de teamleden van het Basis- en 
Sociaal Team hierin getraind. 
 
Beperkte dienstverleningsovereenkomsten (BD-
VO’s) In uitzonderingssituaties zijn er beperkte dienst-
verleningsovereenkomsten opgesteld voor inwoners 
wanneer er geen passende Zorg in Natura (ZiN) was en 
het pgb-beheer een probleem vormde. Deze overeen-
komsten zijn op maat gemaakt en moeten uitgebreid 
gemotiveerd worden door de consulenten van Lariks. 
Het opstellen van deze overeenkomsten verzorgt de 
gemeente Amersfoort. Het Staf Team (Kwaliteit) verzorgt 
de  aanlevering van de gegevens en de monitoring van 
het proces. 

Samen kom je verder...
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In 2018 organiseerde Lariks de volgende cursussen en workshops met en 
voor inwoners en vrijwilligersorganisaties. 

Voor inwoners

• IkPas bootcamp - 17 deelnemers
• IkPas Mocktail workshop - 8 deelnemers
• IkPas Pubquiz - 25 deelnemers
• Assertiviteitstraining voor volwassenen - 3x per jaar, 8 deelnemers per keer 
• Workshop Wat wordt jouw unieke match? Matchbeurs - 22 deelnemers
• Wandelen voor mantelzorgers, 2x per jaar ± 10 deelnemers per keer
• Voorstelling mantelzorgers - ± 100 deelnemers 
• Koffieochtend voor mantelzorgers, 2x per jaar ±10 deelnemers per keer
• Hier ben ik training -  3x per jaar, 10 deelnemers per keer
• Bowlen met jonge mantelzorgers - 12 deelnemers
• Grafitti workshop voor jonge mantelzorgers - 13 deelnemers
• Vitaal ouder worden - 57 deelnemers
• Werkconferentie Eenzaamheid - 65 deelnemers
• Opvoedworkshop in de Week van de opvoeding - 13 deelnemers
• Activeren initiatief voor pubers met ASS door ouders - 6 deelnemers
• Schilderworkshop voor mantelzorgers dankzij een match van de Matchbeurs -   

10 deelnemers

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving en voor Lariks. Daarom worden er 
regelmatig trainingen en workshops voor de vrijwilligers georganiseerd.

Omschrijving     Deelnemers 
• intervisie voor maatjes   13 
• workshop emoties    16 
• informatieavond omgaan depressie  10 
• workshop burnout/stress   12 
• bijeenkomst AVG vrijwilligers Lariks  23 
• workshop taal overtredingen  6 
• intervisie voor maatjes   6 
• intervisie voor maatjes   6 
• objectief rapporteren SMS    9 
• workshop grenzen aangeven   10 
• SMS sociale/lokale wet en regelgeving 11 
• workshop relaties    12 
• workshop rapporteren maatjes  13 
• eindejaarsfeest vrijwilligers   56 

Samen leren

Terug naar start
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Algemene voorziening 
Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de 
gemeente beschikbaar. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, 
boodschappenbus of activiteiten in een ontmoetings-
centrum. 

Bemoeizorg
Bemoeizorg is contact zoeken met mensen die hulpbe-
hoevend 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 bege-
leiding 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 oplos-
sing te bieden voor de problemen/zorgen. De gemeente 
beslist of de beschikking wordt afgegeven.

Maatwerkvoorziening 
Een maatwerkvoorziening is hulp die is afgestemd op 
iemands persoonlijke situatie en wordt ingezet als alge-
mene voorzieningen niet voldoende zijn. Voor een 
maatwerkvoorziening is een beschikking noodzake-
lijk.  

Mantelzorgcompliment
Als blijk van waardering stelt de gemeente het mantel-
zorgcompliment 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 ie-
mand 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 cadeaubon.

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling
De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling bepaalt dat professionals in onder meer kinderop-
vang, 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. In 2018 zijn de richtlijnen voor het 
werken volgens de Meldcode aangescherpt.

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 vei-
ligheid en een toename van deze problematiek. In het 
MOT werken politie, WSL, de ambtenaar Openbare Orde 
en Veiligheid en de teamleider van het Sociaal Team van 
Lariks 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 
Veiligheid en de teamleider van het Sociaal Team van 
Lariks nauw samen.

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 crimina-
liteit verzeild raken en ernstige overlast veroorzaken 

voor andere inwoners. Woningstichting Leusden, Lariks, 
politie Leusden en de gemeente Leusden werken nauw 
samen aan deze persoonlijke aanpak van overlastgeven-
de inwoners.

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
De praktijkondersteuner (ook wel praktijkondersteu-
ner huisartsenzorg of POH) is iemand die een huisarts 
ondersteunt bij diens werkzaamheden door deze (deels) 
over te nemen. Het kan hierbij gaan om alle zorgactivi-
teiten die relevant zijn voor de patiëntenzorg, bijvoor-
beeld voorlichting, controle en behandeling van patiën-
ten. 

Begrippenlijst

Wmo, PGA, 
POH...



24 

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, aanpas-
singen in de woning, vervoer in de regio (voor mensen 
die slecht ter been zijn en niet met het openbaar ver-
voer kunnen reizen), dagbesteding, individuele begelei-
ding en mantelzorgondersteuning. 

Verwijsindex Risicojongeren 
Het komt voor dat er binnen een gezin vanuit meerde-
re professionals hulp wordt geboden of zorgwekkende 
signalen zijn 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 aanpakken. 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 bren-
gen 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 pro-
blemen 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 inwo-
ner naar Lariks 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 toegan-
kelijk, denk aan een ontmoetingscentrum in de wijk. Een 
voorliggende voorziening heeft indien mogelijk voor-
rang 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 basis-
school. Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) 
is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun 
taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 
beginnen.

Terug naar start


