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Jaarverslag 2019 
Stappen zetten in de transformatie
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Welzijn en zorg in 2019 
In opdracht van de gemeente Leusden geeft Lariks uitvoe-
ring aan de Jeugdwet, de Wmo en het welzijnswerk. Lariks is 
dé plek waar iedereen welkom is met vragen en zorgen. De 
afgelopen jaren is gebleken dat inwoners de weg naar Lariks 
weten te vinden. Voor informatie en advies en met complexe 
vragen en zorgen. De instroom blijft dan ook groeien. 
Tegelijkertijd staan we in lijn met de transformatie van het 
sociaal domein voor de uitdaging de zorguitgaven te beteu-
gelen en bij te dragen aan de zelf- en samenredzaamheid 
van inwoners.
Niet voor niets is de titel van het uitvoeringsplan 2019: ‘In-
zetten op de transformatie’. Dit plan is in lijn met de doel-
stellingen van de transformatie en draagt tegelijkertijd bij 
aan een samenleving waarin inwoners kunnen vertrouwen 
op elkaar, op de basisinfrastructuur en op adequate profes-
sionele ondersteuning wanneer dat nodig is. Kern van de 
aanpak is een ‘beweging naar voren’; een verschuiving van 
individuele naar collectieve ondersteuning. 

Is ‘de beweging naar voren’ gemaakt?
In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Is de beweging 
naar voren gemaakt? Op welke fronten gaat het goed, waar 
blijven resultaten achter? Zijn hier verklaringen voor? Kan er 
worden bijgestuurd en wat is hiervoor nodig? et cetera. 

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

Van vraag tot aanpak

1. Wat is de vraag of het probleem? 
Hoe is de persoonlijke situatie van de inwoner? 
Welke mogelijkheden zijn er om zelf, met familie 
of iemand uit het persoonlijke netwerk aan een 
oplossing te werken? Biedt de inzet van een voor-
liggende voorziening, training of vrijwilliger een 
oplossing? Vraagt de situatie om de inzet van indi-
viduele ondersteuning? Of is er bijvoorbeeld (een 
indicatie voor) zorg vanuit de Zorgverzekeringswet 
die voorliggend is?              

2. Inzet voorliggende voorzieningen
Er zijn in de gemeente Leusden allerlei voorzieninen 
waar je kosteloos of tegen een beperkte vergoeding 
gebruik van kunt maken. Van een aanschuiftafel 

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 voorziening als een wonin-
gaanpassing zijn of individuele begeleiding door 
een consulent van Lariks of een externe zorgprofes-
sional. In een persoonlijk plan of familieplan worden 
afspraken vastgelegd over het doel, de duur van de 
ondersteuning en wat partijen van elkaar verwach-
ten. 

2018: 70%

2018: 30%

2018: 14% 2018: 86%

Sinds mei 2019 is een deel van de managementinformatie 
van Lariks niet meer beschikbaar vanwege ontbrekende 
cijferrapportages van de externe Sociale Monitor. Er is 
op verschillende manieren gezocht naar een structurele 

oplossing, maar deze oplossingen bleken (kosten)technisch 
niet haalbaar. In 2020 worden de mogelijkheden voor een 
structurele oplossing (opnieuw) verder onderzocht.
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Woord vooraf

Inzetten op de transformatie 
Transformatie van het sociaal domein is waar het om 
draait. Kwaliteit van zorg en welzijn staat voorop, maar 
tegelijkertijd moeten we met elkaar de uitgaven in het 
sociaal domein zien terug te dringen. Het credo is: waar 
het kán voorliggende, collectieve oplossingen. Waar het 
móet zorg op maat. Deze focus op preventie en opti-
maal gebruik van collectieve voorzieningen zodat er 
minder (duurdere) individuele oplossingen nodig zijn, 
vormt de basis van Lariks’ Uitvoeringsplan 2019. De titel 
van dit plan is dan ook: ‘Inzetten op de transformatie’. 
Lariks’ uitvoeringsplan ging vooraf aan het Beleidskader 
Sociaal Domein 2019 -2022 van de gemeente Leusden. 

Uitvoeringsplan 2019
Kern van de aanpak zoals staat beschreven in het Uit-
voeringsplan 2019 is een ‘beweging naar voren’; een 
verschuiving van individuele ondersteuning naar collec-
tief. Inclusief de daarvoor vereiste investeringen in pre-
ventie en versterking van de sociale basisinfrastructuur. 
Vanaf begin 2019 is voortvarend gestart met de uitwer-
king van de doelen van het uitvoeringsplan:
• Voorkomen van zorg/hulp of verkleinen van de inzet 

van zorg waar dat kan. 
• Voorkomen dat een vraag een probleem wordt, dat 

problemen oplopen en escaleren waardoor min-
der verwijzingen nodig zijn en op termijn minder 
zorgkosten.  

• Voorkomen van eenzaamheid, stimuleren zelf- en 
samenredzaamheid en bouwen aan netwerken/soci-
ale samenhang.

• Voorkomen van uithuisplaatsingen/opnames. 
• Preventie van overlast en maatschappelijke onrust.
• Preventie vroegtijdige schoolverlating.
• (Bijdragen aan) reductie van het aantal uitkeringen.
• (Kwetsbare/jonge) inwoners zo veel als mogelijk toe 

leiden naar maatschappelijke en economische zelf-
standigheid. Meer kans op duurzaam betaald werk.

• Bevordering gezonde leefstijl en welzijn.
• Terugdringen van de zorgkosten.

Transformatieplan 2.0
In lijn met de doelen van het uitvoeringsplan, is Lariks 
als antwoord op de kostenoverschrijding in april 2019 
gestart met het Transformatieplan 2.0. 

Het Transformatieplan 2.0 van Lariks kent zes routes:
• Cijfers en inzicht in de kosten en vergroting van het 

kostenbewustzijn.
• Effectief en efficiënt werken en zo ook ruimte creë-

ren voor de interne transformatie.
• Beweging naar voren; versterken aan de voorkant, 

uitbreiding van aanwezigheid op vindplaatsen 
(scholen, kinderopvang etc), uitwerking van het 
triageteam, doorontwikkeling van vraaggericht 
collectief aanbod.

• Terug naar de oorspronkelijke opdracht; inzetten op 
zelfredzaamheid, benutten eigen netwerk en sociale 
basisinfrastructuur.

• Samenwerking met externen; transformeren vraagt 
om investeren in de samenwerking met ketenpart-
ners.

• Communicatie; de transformatie vraagt om een 
maatschappelijke verandering, zowel bij professio-
nals en vrijwilligers als bij inwoners. 

Voor elke route zijn projecten, quick wins en structu-
rele aanpassingen gedefinieerd. De voortgang werd 
gemonitored en waar nodig ‘en route’ bijgestuurd. 
Transformatie 2.0 wordt gedragen door de organisatie; 
de medewerkers zien de noodzaak én de kansen en op 
alle fronten wordt extra inzet gepleegd om de doelen te 
realiseren.

Taskforce Sociaal Domein
Parallel aan Transformatie 2.0 loopt de door de gemeen-
te Leusden gestartte Taskforce Sociaal Domein waarin 
Lariks participeert. Doel hiervan is efficiënte, kostenbe-
wuste uitvoering van de zorg en een adequate informa-
tiehuishouding. 
Lariks werkt in het kader van de Taskforce aan vergro-
ting van het inzicht in processen en de dienstverlening 
aan inwoners. Dit vraagt onder meer om omschrijving, 
standaardisering en implementatie van interne werkpro-
cessen.

Gelijktijdig met de Taskforce worden met behulp van 
een externe partij de lijnen voor het partnerschap van 
de gemeente en Lariks - ofwel de rollen die horen bij 
opdrachtgever-opdrachtnemer - uitgewerkt. 

De werkzaamheden in samenwerking met de gemeente 
vragen extra inzet van met name de staf-medewerkers 
en het managementteam.

Van focus op transformatie naar reorganisatie
In juni 2019 krijgt Lariks’ Transformatie 2.0 een noodge-
dwongen versnelling. Aanleiding vormen de oplopende 
tekorten in het sociaal domein en de opdracht van de 
gemeenteraad om te komen tot voorstellen voor een 
sluitende begroting. Vanzelfsprekend speelt Lariks als 
belangrijkste partner van de gemeente Leusden in het 
sociaal domein een essentiële rol, die dan ook serieus 
opgepakt werd. Een reorganisatie van Lariks bleek hier-
voor noodzakelijk. 

Lees verder op pagina 5
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Samenlevingsakkoorden
Lariks is betrokken bij de akkoorden ‘Jeugd’ en 
‘Samen Sterk’. In de periode januari - juni is er met 
externe begeleiding een proces doorlopen waarin 
met diverse inwoners(groepen) en maatschappelij-
ke organisatiedoelen, commitment en inzet van de 
diverse betrokken partijen is afgestemd. Lees meer 
over de rol van Lariks in deze akkoorden.

Focus CUP sociaal domein
• Mantelzorg
• Vrijwilligersondersteuning
• Jongerenwerk
• AV programmeur (Fort33 en De Bron)
• Buurtsportcoach

Analyse - Verdieping - Actie (AVA)
In juli start als onderdeel van de Taskforce de werk-
groep AVA onder leiding van de gemeente waarin 
de gemeente en Lariks maandelijks data analyseren 
en kostenbesparende projecten doorlopen. In 2019 
is onderzocht hoe de gezamenlijke cijfers het beste 
met elkaar kunnen worden besproken en op welke 
wijze projecten kunnen worden doorlopen.

Versnelling noodzakelijk
Terwijl de Taskforce loopt, blijken er in lijn met het 
landelijke beeld, ook in de gemeente Leusden grote 
structurele tekorten in het sociaal domein in het alge-
meen en de jeugdzorg in het bijzonder. De gemeen-
teraad geeft in een kaderbrief de opdracht om drie 
scenario’s uit te werken die moeten leiden tot een 
sluitende begroting:
1. Uitvoeren van kostenbesparende maatregelen die 
leiden tot structurele verlaging van de uitgaven
2. Bezuinigen op andere taakvelden
3. Verhogen van de OZB 
Binnen de taakstelling sociaal domein wordt de focus 
gelegd op kostenbeheersende maatregelen binnen de 
jeugdzorg en de nieuwe Wmo-taken. Daarbij liggen 
de accenten vooral op het meer gebruikmaken van 
al bestaande voorzieningen in het voorliggende veld, 
preventie en strakker sturen op toegang tot de zorg. 
Uitgangspunt is: er is zorg voor iedereen die dat nodig 
heeft,  de vorm (het soort zorg of ondersteuning), de 
omvang (het aantal uren of dagdelen) en de duur (het 
aantal maanden of jaren) zal wél een onderwerp van 
gesprek zijn tussen inwoner, zorgverlener en verwijzer.
Het College Uitvoerings Programma (CUP) 2018-2022 
blijft in stand. Er worden geen maatregelen getrof-
fen op taakvelden waar in het CUP ambities voor zijn 
geformuleerd. 

Tijdens een persmoment in juni geven de wethouders 
Vos, Van Beurden en Kiel samen met Hester Frank 
(directeur Lariks) een toelichting op de keuzen die 
worden gemaakt naar aanleiding van de kaderbrief. 

Beleidskader ‘Focus en transparantie’
In augustus presenteert de gemeente Leusden het 
beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022: ‘Focus en 
transparantie’. Vanuit de centrale gedachte dat ieder-
een moet kunnen meedoen focust het beleidskader 
op actuele thema’s: eenzaamheid, toegankelijkheid, 
jeugdhulp, dementie, verward gedrag, armoede en 
arbeidsparticipatie. Daarmee sluit het beleidskader 
deels ook aan op de eerder in 2019 gesloten samenle-
vingsakkoorden voor jeugdhulp, eenzaamheid (Samen 

Sterk) en arbeidsparticipatie. Monitoring en transpa-
rantie van de zorguitgaven moeten zorgen voor meer 
grip op de zorguitgaven.
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Budget Lariks
De gemeente Leusden besluit het budget van Lariks 
voor 2020 gelijk te houden aan dat van 2019. Omdat de 
kosten van Lariks als gevolg van landelijke cao-afspraken 
stijgen en incidentele financiële bijdragen vervallen, is 
er 15% minder besteedbaar personeelsbudget. Gevolg 
hiervan is dat Lariks’ organisatie-inrichting en werkwijze 
moeten wijzigen en er keuzes moeten worden ge-
maakt om de kerntaken in het kader van welzijn, onder-
steuning en zorg met voldoende kwaliteit uit te voeren.

Reorganisatie
Onder de noemer Lariks2.0 wordt vanaf juli een reorga-
nisatie voorbereid. Lariks2.0 focust op:
• Effectieve dienstverlening binnen de beschikbare 

middelen
• Beteugelen van de zorgkosten
• Transformatie en gedragsverandering bij inwoners 

en professionals

Uitgangspunten voor de inrichting van Lariks2.0 zijn:
• Instroom verleggen. 
• Normaliseren.
• Zakelijke houding en kostenbewustzijn.
• Inzet op preventie en het voorliggende veld.
• Beperken en kaderen van de eigen inzet
• Beperken van het afgeven van maatwerkvoorzienin-

gen.
• Inzet op concrete resultaten voor inwoners.
• Data gedreven werken met meer sturingsmogelijk-

heden.
• Beleid, inkoop en uitvoering dichter bij elkaar bren-

gen.
Lariks richt een projectorganisatie in met de taakgroe-
pen: HRM, Inhoud, Organisatie & Financiën, Proces & 
Informatie en Communicatie. De Ondernemingsraad en 
de Raad van Toezicht vervullen hun rol in het proces. De 
medewerkers worden maandelijks organisatiebreed en 
bilateraal in themagroepen meegenomen en om input 
gevraagd voor de ontwikkeling van de nieuwe organi-
satie. Richtdatum voor de realisatie van Lariks2.0 is juni 
2020.  

Eind 2019 staan de contouren van de nieuwe organisa-
tie. Om de instroom te verleggen worden aanpassingen 
in de bereikbaarheid doorgevoerd. Gelijktijdig met de 
omzetting van de telefooncentrale van het Klantcon-
tactcentrum (KCC) van de gemeente naar Lariks wordt 
de telefonische bereikbaarheid beperkt tot de ochtend. 
De online contactmogelijkheden worden uitgebreid met 
behulp van een online intakeformulier. 

Voor de individuele dienstverlening zal vanaf juni 2020 
worden gekozen voor een werkwijze met een sterke 
triage aan de voorkant van het proces. De vragen van 
inwoners worden door consulenten Triage aangenomen. 
Dat kan in Huis van Leusden en in De Heelkom, maar 
ook op scholen en andere vindplaatsen. Consulenten 
Triage beoordelen in eerste instantie of de vraag van 
de inwoner bij Lariks op de goede plek is. Vervolgens 
werken zij via vier interne routes: 
1. Geven van informatie en advies.
2. (Bege)leiden naar voorliggende of algemene voor-

zieningen.
3. Afhandeling enkelvoudige vraag waarbij inwoner 

zelf regie kan voeren.
4. Afhandeling complexe vraag waarbij ondersteuning 

en/of regie van een consulent nodig is.
Bij de afhandeling van complexe vragen wordt meer 
gestuurd op de in te zetten zorg en de benodigde on-
dersteuning. Denk aan de inzet van proces- of casus-
regie en het beter benutten van de samenwerking met 
ketenpartners. 
Voor de collectieve dienstverlening blijft Lariks zich in-
zetten voor het versterken van de sociale basisinfrastruc-
tuur met een kwalitatief aanbod algemene voorzienin-
gen. In lijn met de ‘beweging naar voren’ worden zoveel 
mogelijk individuele vragen van inwoners opgevangen 
binnen dit maatschappelijk netwerk. 

Vooruitblik naar 2020

Keuzen blijken noodzakelijk
Eind 2019 blijkt dat het nieuwe financiële kader dwingt 
tot het maken van aanvullende keuzen. Ondanks het be-
lang van een sterke sociale basisinfrastructuur en daar-
bijhorende welzijnstaken moeten ook hier in worden 
gesneden. In overleg met de gemeente worden keuzen 
gemaakt. De keuzen worden gebaseerd op het CUP en 
de focuspunten uit het Beleidskader Sociaal Domein 
2019-2022.

Vanaf juni 2020:
• De inloopmomenten op alle basisscholen blijven, 

maar de frequentie wordt aangepast naar eens per 
veertien dagen. Daarnaast wordt - in overleg met de 
scholen en in samenwerking met de GGD - gewerkt 
aan een een vorm waarmee wederzijdse kennis en 
expertise effectiever kunnen worden benut.

• De inloopmomenten in Huis van Leusden worden 
beperkt tot drie ochtenden per week van 9.00 tot 
12.30 uur.

• De drie ochtenden inloop bij gezondheidscentrum 
De Heelkom worden teruggebracht naar twee och-
tenden. 

• Het project Maatjes Dementie eindigt. Er worden 
geen nieuwe Maatjes Dementie verzoeken aange-
nomen. De gekoppelde Maatjes Dementie kunnen 
blijven rekenen op ondersteuning door Lariks en 
ook de uitvoering van het ‘gewone’ Maatjes project 
blijft.

• Er komen minder uren voor mantelzorgondersteu-
ning en activiteiten.

• Lariks’ rol in samenlevingsinitiatieven en program-
ma’s wijzigt. Waar Lariks nu vaak een initiërende en/
of organiserende rol speelt, zal deze wijzigen in faci-
literend of zal Lariks geen rol meer spelen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor lokale activiteiten in het kader van 
landelijke programma’s als de Week van de Opvoe-
ding, de Dag van de Echtscheiding, de Week tegen 
de Eenzaamheid en IkPas. 
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Terugblik op 2019 aan de hand van de 
vier programmalijnen van Lariks:

1. Tips en advies (p 10)
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 (p 12)
In de gemeente Leusden krijgen we samen veel voor elkaar. Van 
lotgenotencontact en buurtinitiatieven tot activiteiten door vrijwilli-
gersorganisaties.

3. Op tijd erbij (p 17)
Door problemen op tijd te herkennen, kunnen ze vaak sneller en 
beter worden opgelost. 

4. Maatwerk (p 25)
Soms vragen zorgen om meer. Om ondersteuning op maat door 
professionals. 
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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 kortdurende individuele 
ondersteuning of begeleiding nodig, dan kan de con-
sulent dit bieden. De consulent heeft indien nodig de 
mogelijkheid om specialistische ondersteuning of bege-
leiding in te zetten vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Het Sociaal Team kan individuele ondersteuning en 
begeleiding bieden aan inwoners met complexe, meer-
voudige problematiek. Ook hierbij heeft de consulent in-
dien nodig de mogelijkheden om specialistische onder-
steuning of begeleiding in te zetten vanuit de Wmo of 

Jeugdwet. In het Sociaal Team is onder andere expertise 
op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, maatschappe-
lijk werk, geriatrie, geestelijke gezondheidszorg, cliën-
tondersteuning en huiselijk geweld aanwezig. De con-
sulent gaat als het ware naast de inwoner staan, 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 Team Samenleving leveren samen 
met vrijwilligers, inwoners, zorgprofessionals en het be-
drijfsleven een waardevolle bijdrage aan de samenleving. 
Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar en coör-
dineren, initiëren en faciliteren diverse projecten 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 
• Telefonie werkzaamheden
• 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 ergens behoefte 
aan hebben. Of andersom: als een deelnemer aan een 
activiteit van Team Samenleving behoefte heeft aan indi-
viduele ondersteuning. 

Raad van Toezicht
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit: 
Wencke Heijblok-Bruno (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 posi-
tief kritische wijze toezicht op het bestuur van Lariks. 

Managementteam 
• Hester Frank (directeur/bestuurder) 
• Ingrid ter Heerdt (teamleider Team Samenleving) 
• Chouka van de Grift (teamleider Basisteam) 
• Tommelien Majoor (tot laatste kwartaal 2019 teamlei-
der Sociaal Team, daarna hebben de andere teamleiders 
het teamleiderschap overgenomen). 

Aantal fte (fulltime equivalent) 
In 2019 telt de organisatie gedurende het jaar gemid-
deld 34,3 fte. (2018: 34,9 fte). 
Daarnaast is af en toe gebruik gemaakt van flexibel 
inzetbaar personeel. 

Verzuimpercentage 
In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 7% (2018: 9%). 
 

Werken volgens de leidende principes 
Leidraad in het handelen van de consulenten zijn de 
regionaal bepaalde leidende principes:  
1. Veiligheid van het kind zoveel mogelijk waarbor-

gen.
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 doorverwijscul-
tuur.

7. Breed opgeleide, generalistische professionals aan 
de voorkant.

8. Betrekken en benutten van de sociale basisvoorzie-
ningen.
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Ondernemingsraad (OR) 
De OR telt drie leden afkomstig uit verschillende teams. 
Onderwerpen waar de OR in 2019 bij betrokken was zijn 
onder andere: 
• Reorganisatie Lariks2.0 
• Nieuwe functiebeschrijvingen
• Scenario’s rondom telefonie
• Verlofsoorten binnen Lariks
• Beleid ongewenste omgangsvormen
• Algemeen scholingsplan
• Kennismaking en overleg met de Raad van Toezicht 
• Jaarrekening/begroting/jaarplanning 

Lariks werkt met geregistreerde professionals
Vrijwel alle consulenten zijn vooraangemeld of gere-
gistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (als zij 
werken met jeugd), BIG en/of BPSW (voorheen BAMw).   

Kwaliteit 
Kwaliteitsbeheer is een doorlopend proces en wordt 
bewaakt door leden van het Staf Team. De werkzaam-
heden bestaan onder meer uit: 
• Maken, bijhouden en beheren van werkinstructies 

en informatie.
• Borging van afspraken met de regio. 
• Faciliteren en bewaken van werken volgens ge-

standaardiseerde plannen van aanpak en beschik-
kingen met behulp van Smart Documents. 

• Afstemmen van het lokale beleid met de betrok-
ken gemeenteambtenaren .

• Kwaliteitstoets van alle af te geven beschikkingen.
• Managementrapportages.
• Privacy (volgens richtlijnen AVG).

AVG 
Met alle organisaties waarmee Lariks gegevens uitwis-
selt, zijn in 2019 de verplichte verwerkersovereenkom-
sten volgens de AVG opgesteld.

Datalekken 
Er hebben in 2019 geen officiële datalekken plaatsge-
vonden. In dit jaar zijn voorbereidingen getroffen voor 
het maken van een integraal datalekken protocol.

Klachten, bezwaren 
In 2019 is één klacht ingediend. Deze is formeel afge-
handeld bij de Regionale Klachten Commissie Jeugd en 
ongegrond verklaard. 
Er zijn in 2019 zes bezwaren ingediend. Hiervan werd 
één bezwaar ongegrond verklaard en één bezwaar ge-
grond verklaard. De overige vier bezwaren werden als 
misslag gecategoriseerd of via mediation opgelost. 
Er zijn zes klachten informeel afgehandeld.

In voorbereiding: nieuwe missie en visie

De veranderingen in het sociaal domein maken dat 
we regelmatig onze missie tegen het licht moeten 
houden en dat doen we bij voorkeur met elkaar, 
want Lariks zijn we samen. Daarom willen we in 2020 
gezamenlijk een impuls geven aan onze visie en 
missie. 

Visie (waar gaan we voor): 
Wij vinden het belangrijk dat welzijn en zorg bijdra-
gen aan de zelf- en samenredzaamheid van inwo-
ners. Dit vraagt om een samenleving waarin iedereen 
meedoet en meetelt, met voldoende toegankelijke 
voorzieningen, een integrale benadering van hulp-
vragen en kwalitatieve zorg voor inwoners die dat 
nodig hebben. Constructieve samenwerking tussen 
de partijen in het sociaal domein is daarbij vanzelf-
sprekend. Dankzij een focus op preventie en een 
effectieve inrichting van de dienstverlening realise-
ren we duurzame oplossingen en worden zorguitga-
ven dáár besteed waar ze nodig zijn. Zo zorgen we 
samen voor de transformatie van het sociaal domein.

Missie (waar staan we voor): 
Wij geloven in de kracht en mogelijkheden van 
mensen en vinden het belangrijk dat iedereen kan 
meedoen in de samenleving. Zo nodig helpen we 
inwoners daarbij op weg. We bieden hen dichtbij 
effectieve ondersteuning gericht op het zo snel, 
eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van 
enkelvoudige en meervoudige problemen. Met een 
scherpe analyse van de vraag en een integrale blik 
bepalen we met de inwoner wat de best passende 
aanpak is. De inzet van het vrij toegankelijke aanbod 
voorliggende voorzieningen heeft daarbij voorrang 
boven individuele ondersteuning. Als de situatie 
erom vraagt bieden we individuele ondersteuning of 
zetten we specialistische hulp in. Samen met inwo-
ners, professionals en vrijwilligersorganisaties werken 
we aan een sterke samenleving waarin tijdig wordt 
gesignaleerd en zo nodig actie wordt ondernomen. 
Zo voorkomen we met elkaar dat problemen es-
caleren, kunnen we de zorg bieden die nodig is en 
houden we de zorg betaalbaar.
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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 gesprekken met inwoners die gebruik maken van 
het dagelijkse inloopspreekuur of die telefonisch een 
hulpvraag stellen. 

Inloopmogelijkheden 
Lariks is meer aanwezig op vindplekken in de gemeen-
te Leusden. Zo zijn er structurele inloopspreekuren op 
werkdagen in de ochtend in Huis van Leusden en in 
gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld. Ook 
is er op alle basisscholen in Leusden en Achterveld een 
inloop voor ouders en leerkrachten. Consulenten be-
antwoorden op school vragen, filteren aan de voorkant, 
brengen voorliggend aanbod onder de aandacht en 
normaliseren gedrag. Daarbij wordt opgemerkt dat sa-
menwerkingen tussen schoolmedewerkers en consulen-
ten van Lariks in een vroeger stadium plaatsvinden. Dat 
is gunstig, want tijdig preventief ingrijpen kan onnodige 
instroom in de jeugd-ggz en de jeugdhulp voorkomen. 
De bekendheid van deze inloopspreekuren is in 2019 
toegenomen. In 2019 is er 104 keer gebruik gemaakt 
van het inloopspreekuur op scholen. Bij meer dan 75% 
van de vragen konden de ouders of schoolmedewerker 
na hun bezoek zelfstandig verder of is er verwezen naar 
een voorziening binnen de sociale basisinfrastructuur. De 
overige vragen zijn samen met Lariks verder opgepakt. 

Uitleen hulpmiddelen Tijdens de inloopmogelijkheden 
in Huis van Leusden kunnen inwoners bij Lariks terecht 
voor de uitleen van hulpmiddelen en advies hierover.

Contact via www.sociaalplein-leusden.nl 
In 2019 is het aantal ingevulde contactformulieren 
waarmee inwoners een vraag kunnen stellen is ongeveer 
gelijk gebleven: 880 (887 in 2018).
Het in november ingevoerde online intakeformulier is 24 
keer ingezonden. Aan de hand van vragen wordt online 
al een eerste vraagverkenning gedaan en krijgt de 
inzender suggesties aangereikt. In 12 van de 24 gevallen 
werd zo de vraag van de inwoner online beantwoordt en 
gaf de inwoner aan zelfstandig verder te kunnen. 

> Lees meer over preventie (Op tijd erbij)
> Lees meer over individuele begeleiding door Lariks 
(Maatwerk) en de cijfers

In contact via media

Social media
Facebook, Twitter en vanaf 2019 ook Instagram vor-
men belangrijke kanalen voor Lariks. 
• Facebook: In 2019 is een aantal keer gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid om berichten te pro-
moten. Totaal aantal volgers: 627 (500 in 2018). 

• Twitter: 534 volgers (501 in 2018). 
• Instagram: 146 volgers (nieuw in 2019)

Lokale media
Wekelijks worden persberichten over actuele onder-
werpen gedeeld via de lokale pers. De contacten met 
Leusder Krant en AD Amersfoort zijn goed.

Wijziging telefonische bereikbaarheid
Vanaf november 2019 is de telefonie van het klantcon-
tactcentrum (KCC) van de gemeente Leusden terugge-
gaan naar Lariks. De telefonische bereikbaarheid is tege-
lijkertijd aangepast naar 9.00-12.30 uur (werkdagen).
Ketenpartners zijn hier persoonlijk over geïnformeerd. 
In de Leusder Krant, de huis-aan-huiskrant van Lariks 
en via social media zijn inwoners geïnformeerd over de 
wijziging. 
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Hoofdonderwerpen vraagverkenning
Wanneer er na een gesprek met de vraagverkenner geen vervolgafspraak no-
dig is, wordt 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 
maatschappelijke participatie, activiteiten in het dagelijks leven en financiën. 
In vergelijking met 2018 is het aantal vragen over maatschappelijke partici-
patie (2018: 312) en activiteiten in het dagelijks leven (2018: 222) gestegen. 
Mogelijke verklaring hiervoor is dat door de vergrijzing het aantal vragen over 
de regiotaxi toe lijkt te nemen, alsmede vragen over de gehandicapten par-
keerkaart (GPK). In het laatste kwartaal van 2019 ontstond er een toename van 
aanvragen huishoudelijke hulp. Mensen gaven aan dat ze anticipeerden op de 
veranderde eigen bijdrage vanaf 2020.

Vraagverkenning
In 2019 zijn er 5.425 gesprekken tussen 
inwoners en de vraagverkenner geregis-
treerd (5.103 in 2018). Gemiddeld zijn dit 452 
gesprekken per maand. Bij ongeveer 75% van 
deze gesprekken is het geven van informatie 
en advies voldoende en kunnen inwoners op 
eigen kracht weer verder. Voor ongeveer 25% 
van de eerste gesprekken die binnenkomen 
bij de vraagverkenner wordt een dossier 
aangemaakt, omdat blijkt dat de inwoner 
een hulpvraag heeft die verder opgepakt 
gaat worden. De vraagverkenner draagt dit 
dossier dan over aan een consulent van het 
Basis- of Sociaal Team.

In de periode van augustus tot en met 
november 2019 is het aantal vragen bij de 
vraagverkenner gestegen ten opzichte van de 
maanden ervoor. Dit heeft te maken met ver-
schillende regelingen waar rond die periode 
een beroep op gedaan wordt door 

inwoners, zoals het Mantelzorgcompliment 
en de Tegemoetkoming chronisch zieken 
en beperkten die Lariks voor de gemeente 
uitvoert. In december is het aantal vragen 
afgenomen. Dit heeft ermee te maken dat 
de telefonie vanaf november 2019 van het 
klantcontactcentrum (KCC) van de gemeen-
te Leusden is teruggegaan naar Lariks. De 
telefonische bereikbaarheid is tegelijkertijd 
aangepast naar 9.00-12.30 uur (werkdagen). 
De afname is mogelijk te verklaren doordat 
de telefoniste bepaalde vragen direct zelf 
beantwoordt en zij andere vragen direct bij 
de juiste persoon binnen Lariks uitzet.

1. Tip en advies - vervolg
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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.

Samenlevingsontwikkeling

In lijn met het uitvoeringsplan is er in 2019 fors geinves-
teerd in versterking van de sociale basisinfrastructuur. 
Dit is immers een voorwaarde voor de noodzakelijke 
‘beweging naar voren.’ In opdracht van de gemeente 
Leusden vervulde een teamleider van Lariks in aanvul-
ling op haar reguliere taken de rol van Samenlevings-
ontwikkelaar. In deze rol ligt de nadruk op het vervullen 
van een sparringsfunctie ten behoeve van initiatieven uit 
de samenleving. Doel is op deze wijze:
• Een brug te slaan naar bestaand aanbod in de socia-

le basisinfrastructuur;
• vroegtijdig inzicht te krijgen en te geven in de 

slaagkans van initiatieven;  
• overlap in aanbod te voorkomen;
• leemtes aan te geven;
• organisaties mee te nemen en aan te zetten tot 

bijdragen aan de doelen van de transformatie. 

In 2019 was de Samenlevingsontwikkelaar betrokken bij 
tal van initiatieven en vragen, variërend van:
• De wenselijkheid van de komst van een nieuwe 

zorgpartij in Leusden.
• Advisering van zorgpartijen die op zoek zijn naar 

een passende vraag bij hun aanbod 
• Advisering van vrijwilligersorganisaties die zich wil-

len richten op een product en hoe dat in te richten.
• In voor Mantelzorg (IvM). Het zogenoemde ‘Lea-

derproject’ gericht op een betere koppeling tussen 
formele en informele zorg, is omgezet naar In voor 
Mantelzorg. In overleg met de gemeente is de 
samenlevingsontwikkelaar voor 4 uur per week pro-
jectleider van dit nieuwe project, dat wordt onder-
steund door Movisie en Vilans in opdracht van het 
ministerie van VWS. Lees meer over Mantelzorg

• Buurkracht Alandsbeek heeft vanaf september een 
wijkkamer gekregen. Vanuit samenlevingsontwik-
keling is er meegedacht met de gemeente en met 
Alandsbeek om hiervan een succes te maken. De 
borging ligt nu bij een consulent van Lariks die nau-
we contacten onderhoudt met Alandsbeek.

• Huishoudelijke hulp innovatietafel: de Samenle-
vingsontwikkelaar is bij de tafel aangeschoven om 
de pilot Signalering op gang te brengen.

Lees meer over initiatieven uit de samenleving

NB: Lariks heeft gemerkt dat de meeste sociale onder-
nemers eerst een oplossing zoeken voor een financiële 
vraag, voordat ze daadwerkelijk tot actie overgaan. 
Resultaat hiervan is dat de meeste initiatieven toch weer 
naar de gemeente worden verwezen. Daarom is besloten 
de functie van Samenlevingsontwikkelaar niet meer in te 
vullen na de reorganisatie in 2020. 

Onderzoek dagactiviteiten zonder indicatie
In 2019 heeft Lariks een onderzoek gedaan naar de mo-
gelijkheden om dagactiviteiten uit te breiden, niet alleen 
voor mensen mèt maar met name ook voor inwoners 
zonder indicatie. Er zijn 13 organisaties bezocht om mo-
gelijkheden en ideeën te inventariseren en analyseren.  
Een greep uit de mogelijkheden.
• Hulp krijgen én hulp geven: cliënten van Futurum 

kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij dagactiviteiten.
• Vrijwilligers opleidingen aanbieden om te leren 

organiseren of een bepaalde activiteit uit te voe-
ren. Denk aan: hoe word ik buurtcontactpersoon of 
Maatje?

• Inventariseren welke ruimtes dagdelen niet gebruikt 
worden en die beschikbaar stellen voor eigen initia-
tieven (Blommendaal – knutselschuur).

• Initiatieven omarmen en vrijwilligers op andere ma-
nieren dan met geld betalen. De meeste vrijwilligers 
zoeken vooral gezelligheid en ‘ergens bij horen’. 

• Inwoners zonder indicatie voor zorg laten deelne-
men tegen betaling (Wijkkamer Rozengaarde)

• Leer mensen hoe je vitaal oud wordt, door cursus-
sen om een netwerk op te bouwen bijvoorbeeld. 

• Gebruik maken van alle mogelijkheden bij bijvoor-
beeld de Groene Belevenis.

Conclusie: Er zijn veel mogelijkheden maar het opzetten 
en uitvoeren ervan vraagt ondersteuning in de vorm van 
menskracht (vrijwilligersondersteuning) en een bijdrage 
van de gemeente of andere instantie zoals een fonds. In 
de huidige situatie passen veel van bovenstaande activi-
teiten bij het Samenlevingsakkoord Samen Sterk.
 Lees meer over Samen Sterk
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Het Maatjesproject, mantelzorgondersteuning, 
Fonds Samenlevingsinitiatieven, Huiskamer van 
Leusden en  Wijkkamer Alandsbeek zijn voorbeel-
den van activiteiten of initiatieven die Lariks onder-
steunt, coördineert of initieert met als doel zoveel 
mogelijk inwoners te laten meedoen in de samenle-
ving.

Maatjesproject 
Het aantal Maatjes-aanvragen groeit gestaag en is een 
veelvuldig ingezette interventie. De inzet van een maatje 
sluit aan bij de transformatiedoelen en uitgangspunten 
van het sociaal beleidskader. De inzet van Maatjes heeft 
namelijk verschillende effecten. Door de inzet zien we 
meer welbevinden van de zorgvrager, kan de belasting 
van de mantelzorger verminderen, zien zorgorganisaties 
het als een goede aanvulling op hun zorg en is minder 
betaalde zorg nodig. Bij de volgende beleidspunten sluit 
de inzet aan: Samen Sterk, respijtzorg voor mantelzor-
gers en voorliggende voorziening op zwaardere zorg. 
Belangrijk signaal: de vragen en situaties worden com-
plexer, vragen intensievere begeleiding van de vrijwilli-
gers en extra uren voor de werving van vrijwilligers. 
Er wordt in lijn met Welzijn Nieuwe Stijl gewerkt met 
vrijwillige coördinatoren. De grens van de beschikbare 
uren is bereikt, waardoor er niet meer matches gemaakt 
kunnen worden.                                                                                                       
• Nieuwe aanvragen: 32
• Aantal matches gemaakt: 25 
• Wachtlijst: 10-15 | Aantal lopende matches: 47

Maatjes dementie
• Nieuwe aanvragen: 17 (waarvan er zes zijn ingetrok-

ken omdat de situatie in korte tijd verslechterde en 
een Maatje niet meer passend was; wel zijn hiervoor 
(intake)-gesprekken gevoerd).

• Aantal matches gemaakt: 9 
• Wachtlijst: 3 
• Aantal lopende matches: 11.

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) 
SMS draagt bij aan het financieel zelfstandig maken van 
inwoners door de inzet van de thuisadministratie en 
voor inwoners die met een klein beetje laagdrempelige 
hulp weer uit de schulden kunnen komen. Daarnaast 
komt een vaste groep bezoekers op de inloopspreek-
uren. Deze mensen zijn in staat om met deze hulp 
zelfstandig hun formulieren te openen, lezen en verwer-
ken. Als de inloop weg zou vallen, zouden deze mensen 
vermoedelijk in de schulden komen en hulp moeten 
krijgen van professionals. De SMS Belastingservice helpt 
inwoners die de belastingopgave niet goed/onvolledig 
hebben ingevuld, waardoor ze in de problemen komen 
of geld mislopen. Als er buiten de schuld van inwoners 
toch schulden ontstaan, staan de vrijwilligers in de bres 
voor deze mensen. Regelmatig stellen zij systeemfouten 
aan de orde en proberen kwijtschelding of regelingen te 
treffen. 

SMS in aantallen
Inloopspreekuur: Het bezoekersaantal van het inloop-
spreekuur formulierenhulp is flink gestegen: in 2019 
waren er 567 klantcontacten. Dit is ruim 35% meer dan 
in 2018 en meer dan 75% ten opzichte van 2017 (2018: 
416, 2017: 321). Als gevolg van die toename is er een 
derde inloopmoment in de week bijgekomen. Omdat 
het aantal beschikbare uren van de coördinator gelijk is 
gebleven, kan er geen verdiepingsslag ten aanzien van 
de doelgroep worden gemaakt en wordt minder bereikt 
op het gebied van armoedebestrijding dan gewenst.
SMS Belastingservice spreekuur: 71 afspraken. 357 oude-
ren en minima zijn geholpen met hun aangifte Inkom-
stenbelasting. 
Spreekuur voor toeslagen en hulp bij aanslagen: ± 50  
Thuisadministratie: 19 aanvragen (25 in 2018) 

Algemene bevindingen SMS: 
• Er is een toename van het aantal klanten voor het 

inloopspreekuur SMS via de receptie van Huis van 
Leusden. De bezoekers van de spreekuren zijn gro-
tendeels analfabeten, laaggeletterden (waaronder 
autochtonen) en anderstaligen. 

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

Sociaal Raadsliedenwerk en minimacoach.
• SMS heeft inwoners geholpen bij de overstap Col-

lectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM).

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
In 2019 zijn er diverse workshops georganiseerd voor 
vrijwilligers in de gemeenten Leusden en Wouden-
berg. 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 workshops werden achteraf gewaardeerd met het 
gemiddelde van een 8.5. Alle deelnemers van de work-
shops gaven aan dat ze het geleerde kunnen toepassen 
binnen hun vrijwilligerswerk. Een greep uit de reacties 
van vrijwilligers: “Het zet mij opnieuw aan tot reflectie 
op mijn eigen handelen”, “Het was voor mij een helde-
re samenvatting van verschillende aspecten die in het 
contact met de hulpvrager een rol kunnen spelen’’, “Ik 
heb geleerd dat je met twee opties vragen kunt stellen. 
Daarnaast kun je zoveel mogelijk met positieve zin-
nen communiceren. Dit zorgt ervoor dat je veel meer 
bereikt”, “Ik ben nogal een adviseur, met motiverende 
gespreksvoering kan ik een gesprek een andere wen-
ding geven in plaats van altijd oplossingen proberen aan 
te dragen”. Lees meer over het trainingsaanbod.

2. Met elkaar - vervolg
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Vervoer 
Vervoer kan in belangrijke mate bijdragen aan het kun-
nen meedoen in de samenleving. Omdat eigen vervoer 
of openbaar vervoer niet altijd mogelijk is, zijn er in de 
gemeente Leusden diverse vormen van vervoer door 
vrijwilligers en ondersteunt Lariks initiatieven om inwo-
ners wegwijs te maken met de OV-chipkaart. 

Vervoersvormen met inzet van vrijwilligers:
Vrijwillige chauffeurs vervoeren inwoners in ruil voor 
een onkostenvergoeding. Inwoners nemen hiervoor con-
tact op met Lariks. In 2019 waren er in totaal 24 ritten 
(24 in 2018). 
In 2019 is het vervoer door een vrijwilliger minimaal be-
nut. Daarom is onderzocht of ANWB Automaatje kansrij-
ker is, mede gezien de ervaringen in Achterveld.  

AutoMaatje: In samenwerking met de ANWB zijn in 
2019 de voorbereidingen getroffen om dit vervoersiniti-
atief in januari 2020 in Leusden te laten starten. 
Onder de vlag van Lariks werken hiervoor vier vrijwillige 
matchmakers en 25 vrijwillige chauffeurs. Lariks neemt 
de telefonische verzoeken aan en begeleidt de match-
makers. De matchmakers plannen de ritten in en verzor-
gen de intakes met deelnemers en chauffeurs.

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. De dagbeste-
dingsorganisaties geven aan dat zij voor het bedrag wat 
zij krijgen voor de vervoersbeschikking voor dagbeste-
ding geen vervoer kunnen regelen. Lariks voorziet in de 
lokale behoefte door kwetsbare inwoners naar de loca-
ties Hamersveld en de Wijkkamer te brengen. Twee keer 
per week rijdt de bus naar het zwembad om ouderen die 
zelf niet kunnen fietsen of wandelen naar het zwembad 
te brengen. Zo helpt de bus mee aan een gezonde leef-
stijl en vaste ontmoetingsmomenten voor deze inwoners 
die anders hier geen gebruik van kunnen maken. 

Wegwijs met OV-chipkaart: Op initiatief van een in-
woner zijn er in samenwerking met de Samenwerkende 
Ouderenbonden Leusden (SOL) en Lariks twee cursussen 
georganiseerd met een voorlichtingstraject over rei-
zen met de OV-chipkaart, om inwoners theoretisch en 
praktisch wegwijs te maken met de kaart. Er waren bij 
de eerste bijeenkomst vier geïnteresseerden, uiteinde-

lijk hebben drie mensen de OV-kaart aangevraagd en 
ook daadwerkelijk een reisje met elkaar gemaakt naar 
Utrecht. De deelnemers waren lovend over deze activi-
teit. De OV-chipkaartcursus heeft als effect dat ouderen 
vaker gebruik maken van het openbaar vervoer en meer 
meedoen met de samenleving. Omdat ze er vertrouwd 
mee zijn, kan het op de lange termijn nog steeds 
passend zijn, ook als er meer beperkingen optreden. 
Hierdoor wordt het gebruik van ANWB Automaatje en 
de regiotaxi uitgesteld.

Voorbeelden van initiatieven uit 
de samenleving

Contact met wijkverenigingen: Lariks onderhoudt 
contact met de wijkverenigingen en biedt zo nodig 
ondersteuning. 

Ontmoetingsgroep voor jongeren met ASS: In 2019 
heeft een verkennend gesprek met ouders van jongeren 
met ASS plaatsgevonden. Zij en de kinderen hebben be-
hoefte aan een veilige ontmoetingsplek waar ze kunnen 
oefenen met sociale vaardigheden en gelijkgestemden 
kunnen ontmoeten.  Contact met lotgenoten kan zowel 
voor de ouders als voor de jongeren resulteren in geen 
of minder behoefte aan individuele ondersteuning. 

KleurRijke Vrouwen: Een inwoner heeft de vraag 
gesteld een ontmoetingsgroep voor vrouwen met een 
minimum inkomen te faciliteren, voor zowel allochtone 
als autochtone vrouwen. Er zijn verkennende gesprekken 

geweest met Stadsring51, Diversiteit in Hulp, de Bron, 
Make&Mend, Taalmaatjes en de buurtsportcoach. Alle 
partijen willen meewerken om een programma samen 
te stellen. De wens van de vrouwen is daarbij leidend. In 
2020 gaat de groep van start. Het initiatief is een mooi 
voorbeeld van de beoogde ‘beweging naar voren’ dat 
bovendien uit de samenleving, vraaggericht, is ontstaan. 

Rotary Leusden en mantelzorg 
Met een financiële bijdrage (mogelijk dankzij Dorpsgolf 
Leusden 2018) van Rotary Leusden konden er in 2019 
diverse activiteiten voor volwassen en jonge mantel-
zorgers worden georganiseerd of nog aantrekkelijker 
worden  ingevuld. Rotary Leusden heeft Lariks betrokken 
bij de plannen voor de realisatie van een respijthuis. De 
partijen informeren elkaar regelmatig over de vorderin-
gen. De Samenlevingsontwikkelaar legde verbindingen 
met betrekking tot mogelijke locaties, financieringsvor-
men et cetera. 

CLUB41 en jonge mantelzorgers 
Met een financiële bijdrage van Club41 Leusden e.o. 
(mogelijk dankzij de opbrengsten van Oktoberfest 
Leusden 2018) konden er in 2019 diverse activiteiten 
voor jonge mantelzorgers worden georganiseerd of nog 
aantrekkelijker worden ingevuld.

Kinderen met meerzorg 
Lariks heeft moeders van kinderen met ‘meerzorg’ in 
2018 ondersteunt bij hun initiatief; een verwendag voor 
ouders van kinderen met meerzorg. In vervolg op deze 
dag hebben zij in 2019 zelfstandig meer activiteiten 
georganiseerd waarbij Lariks enkel een adviserende en 
verbindende rol heeft gespeeld. 

Andere initiatieven waar Lariks in 2019 aan heeft bijge-
dragen zijn onder meer: 
• DownTown Leusden 
• De realisatie van Wijkkamer Alandsbeek
• Activiteiten en communicatieadvies voor De Deel
• Formalisering van de verkeersregelaars

2. Met elkaar - vervolg
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Fondsen

Fonds Samenlevingsinitiatieven 
Lariks is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Fonds Samenlevingsinitiatieven, de administratieve ver-
werking van de aanvragen en de inrichting van de onaf-
hankelijke Toetsingscommissie van vrijwilligers conform 
de richtlijnen van het Fonds. De Toetsingscommissie 
beoordeelt de aanvragen aan de hand van criteria vastge-
steld door de gemeenteraad.
In 2019 zijn de criteria van het Fonds aangepast. Vanaf 
het tweede kwartaal is het budget gesplitst in een deel 
cultuur en sport en een deel welzijn. Er kan maximaal € 
10.000,- worden aangevraagd. Ook de afbouwregeling 
(1e jaar 50%, 2e jaar 40%, 3e jaar 25% vergoeding) kwam 
te vervallen. Het grootste deel van het budget in 2019 is 
uitgegeven aan cultuur- en sportactiviteiten. Tenminste 
twee initiatieven die onder de vorige voorwaarden van-
wege de afbouwregeling niet meer voor ondersteuning in 
aanmerking kwamen, zijn toegekend en konden door-
gaan. In totaal is er €92.570,44 uitbetaald aan 54 initiatie-
ven. 25 aanvragen zijn afgewezen.

Jeugdfonds De Boom 
Lariks verzorgt voor Jeugdfonds De Boom de adminis-
tratieve uitvoering. Het Fonds 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  
schoolkosten zoals ouderbijdrage en laptop, en zwemles. 
Deze voorzieningen zijn beschikbaar voor mensen met 
een inkomen tot 130% van het sociaal minimumloon.

Huiskamer van Leusden 
Huiskamer van Leusden is een initiatief van SMBL. De 
eerste twee jaar verzorgde Lariks de coördinatie van de 
Huiskamer (budget via de gemeente). In 2019 heeft de 
Huiskamer sponsors geworven voor 2020 waarmee onder 
meer de professionele ondersteuning (coördinatie en 
communicatie) door Lariks kan worden gefinancierd.
In 2018 werd Huis van Leusden als een minder intieme 
standplaats ervaren en in de eerste paar maanden van 
2019 liep het gebruik van de Huiskamer terug. Als reactie 

daarop is er een impuls gegeven aan de publiciteit (nieu-
we algemene folder en een nieuwsbrief aan professionals 
en vrijwilligersorganisaties) en er zijn banners gemaakt die 
zijn geplaatst op vindplekken zoals ontmoetingsplekken 
in de wijken. Ook hebben de stuurgroepleden diverse 
professionals bezocht om de Huiskamer onder de aan-
dacht te brengen. Daarbij werd duidelijk dat professionals 
waarde hechten aan het initiatief. De daaropvolgende 
netwerkbijeenkomst werd goed bezocht.  
Vanaf eind juni nam het aantal bezoekers weer toe. De 
Huiskamer werkt vanaf medio 2019 mee aan de vrijwilli-
gerspagina Samen Leven in de Leusder Krant. 

Beperken van (verborgen) armoede

Een van de ambities van het Beleidskader Sociaal 
Domein van de gemeente Leusden is het beperken 
van (verborgen) armoede. Lariks maakt deel uit van 
de kerngroep signalering armoede. In deze groep 
wordt door de gemeente en met de betrokken 
partners uit de samenleving gewerkt aan versterking 
van het signaleren van armoede door professionals 
en vrijwilligers. Als coördinator van SMS levert Lariks 
signalen aan voor de monitoring van de behoefte 
aan financiële ondersteuning en de versterkkingen 
van minimaregelingen. Deze signalen vormen input 
voor het gemeentelijke uitvoeringsprogramma en 
dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van 
het CUP 2019- 2022. 

Rondkomen in Leusden
Eén van de resultaten van deze werkgroep is de 
publiekscampagne Rondkomen in Leusden, waar-
in aandacht is besteed aan de diverse vormen van 
financiële hulpverlening in de gemeente Leusden. 
Onder coördinatie van Lariks is de webiste
rondkomeninleusden.nl gerealiseerd met informatie 
over financiële regelingen en hulpverlening. Ook is 
gestart met de casusbespreking van langlopende 
klanten (langer dan drie jaar) van de Voedselbank. 
Daarnaast zijn verschillende activiteiten georgani-
seerd rondom de opening van het Geldloket en de 

Week van het Geld. 
In de Leusder Krant is 
een speciale pagina 
verschenen en er is 
een interview geplaatst 
met vrijwilligers van 
SMS en wethouder Kiel. 

Kindpakket 
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor het 
Kindpakket. Het Kindpakket is aanvullend op het 
aanbod van Jeugdfonds De Boom en bestaat uit 
een aantal financiële regelingen voor gezinnen met 
een minimum inkomen (tot 130% bijstandsnorm). 
Voorbeelden: voor schoolgaande kinderen een 
kledingbon, schoolkosten brugklas, meedoebijdrage 
bovenbouw, waar nodig een bijdrage in huiswerk-
begeleiding en een luierbijdrage voor kinderen van 
1 – 3 jaar. Informatie over het Kindpakket maakt deel 
uit van rondkomeninleusden.nl.

Opvallend signaal
Het aantal meldingen van financiële problemen is 
met 29% gestegen. Ook de ernst van de problematiek 
neemt toe. Lees meer over de cijfers van SMS.. 

2. Met elkaar - vervolg
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Samenlevingsakkoorden

Samenlevingsakkoord Samen Sterk 
Lariks is intensief betrokken geweest bij de tot-
standkoming van het samenlevingsakkoord Samen 
Sterk. Dit akkoord is gericht op het terugdringen van 
eenzaamheid. De Samenlevingsontwikkelaar, jonge-
renwerker en de coördinator van Coalitie Erbij hebben 
deelgenomen aan diverse bijeenkomsten met andere 
partners in het sociaal domein die samen op willen 
trekken tegen eenzaamheid. Ook in de voorbereiding 
van de bijeenkomsten heeft Lariks een rol gespeeld. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is een conve-
nant gesloten tussen samenwerkingspartners. Hier zijn 
zeven werkgroepen uit ontstaan, waarbij Lariks bij vier 
werkgroepen is aangesloten vanuit onze maatschap-
pelijke opdracht rondom dit thema. De communica-
tieadviseurs van de gemeente en Lariks hebben met 
input van de diverse werkgroepen een overkoepelend 
communicatieconcept ontwikkeld dat richting geeft 
aan de afzonderlijke activiteiten van de werkgroepen 
en bijdraagt aan de herkenbaarheid en communicatie-
kracht. 

Iedereen de kans geven om 
mee te doen. Dat is waar 
Samen Sterk voor staat 
en dat is waar boegbeeld 
Robin voor gaat. Robin 
brengt mensen samen, is 
daar waar mensen elkaar 
ontmoeten. En laat je zien 
wat jij kunt doen om het 
leven van anderen en jezelf 
fijner te maken. Want het 

mooie is dat iedereen Robin kan zijn. Gewoon door oog 
te hebben voor de ander. Ofwel Samen Sterk. 

Lees meer over de activiteiten van Samen Sterk tijdens 
de Week tegen de Eenzaamheid.

Samenlevingsakkoord Jeugd 

Onder de noemer ‘Samen 
naar een nieuw perspectief 
op jeugdhulp’ is in 2019 
door diverse partijen zoals 
kinderopvang, scholen, 
jeugdgezondheidszorg, ge-
meente Leusden en Lariks 
gewerkt aan een akkoord 

(dat begin 2020 wordt ondertekend). Uitgangspunt is 
dat ieder kind in Leusden zich gezond en veilig moet 
kunnen ontwikkelen. Ouders, opvoeders, familie en 
professionals zijn samen verantwoordelijk om te zor-
gen voor een positief opvoedklimaat. De afspraken uit 
het akkoord gaan over: 
• Wie wat doet in de samenwerking.
• Het bieden van advies en ondersteuning aan ou-

ders en kinderen.
• Het maken van een goede afweging voor het 

inzetten van jeugdhulp.

2. Met elkaar - vervolg
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Versterken van de sociale basisinfrastructuur en 
focus op preventie zijn speerpunten van het Uitvoe-
ringsplan 2019 van Lariks. In 2019 heeft Lariks hier 
sterk op ingezet. Er zijn mooie resultaten geboekt en 
lessen geleerd die input leveren voor toekomstige 
ontwikkelingen en activiteiten.

Een sterke sociale basisinfrastructuur heeft een breed 
palet aan voorliggende voorzieningen en activiteiten 
waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Van 
dagbesteding en ontmoetingsplekken tot trainingen. Es-
sentieel is dat deze algemene collectieve voorzieningen 
beantwoorden aan de behoeften uit de samenleving en 
zo de inzet van individuele ondersteuning en professio-
nele zorg doen afnemen. 
Van belang zijn onder meer de volgende aspecten:
• bijdragen aan een verschuiving van individuele 

ondersteuning naar algemene voorzieningen en 
collectieve activiteiten;

• waar mogelijk informele (vrijwillige) ondersteuning 
in plaats van formele, professionele; 

• meer inzetten op preventie en voorkomen dat een 
vraag een probleem wordt.

Algemene Voorzieningen
In 2019 was Lariks verantwoordelijk voor de dooront-
wikkeling en programmering van de Algemene Voorzie-
ningen (AV). In de rol van AV-programmeur heeft Lariks 
sterk ingezet op twee algemene voorzieningen: AV De 
Bron en AV Fort33. Voor beide voorzieningen zijn een 
positionering en een programmering uitgewerkt: Fort33 
richt zich op jongeren en ouders/opvoeders, De Bron is 
gericht op kwetsbare volwassenen en ouderen. 

De positionering van De Bron en Fort33 is gebeurd in 
nauwe samenwerking met de diverse betrokken partijen 
en in samenhang met de ontwikkeling van initiatieven in 
de wijken. 
Omdat Lariks in 2019 zowel de functie van AV program-
meur als Samenlevingsontwikkelaar vervulde, konden er 
dwarsverbanden worden gelegd die de slagvaardigheid 
vergrootten. 

AV Fort33 - nieuwe stijl
In 2019 heeft de programmering van AV Fort33 als de 
plek voor jongeren en ouders/opvoeders een sterke 
impuls gekregen. 
• Er een programmeur bij Fort33 aangenomen, die 

tevens voor een deel bij Lariks in dienst is. Dit geeft 
een positieve impuls aan het jongerenwerk, de 
samenwerking en de gezamenlijke activiteiten. Ook 
is er een goede wisselwerking met de buurtsport-
coaches. 

• In maart is een jongerenwerker gestart met als 
standplaats Fort33. 

• Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd in 
Fort33 om de mogelijkheden van de locatie beter te 
benutten en meer mensen (ook de doelgroep) ken-
nis te laten maken met de locatie. Activiteiten waren 
o.a.: Lariks’ trainingen en workshops voor kinderen 
en/of ouders/opvoeders, de overleggen met de 
diverse partijen van In voor Mantelzorg en activi-
teiten voor jonge mantelzorgers (en hun ouders/
opvoeders). 

• Naast de aanwezigheid bij de inloopmomenten in 
de middag is er vanuit de vraag/behoefte gewerkt 
aan activiteiten voor bepaalde doelgroepen. Zo is 
gestart met Girls Only (eenmaal per twee weken, 

± 10 deelnemers per keer) en met de ontmoeting 
voor jongeren met ASS. De inloop voor jongeren 
met ASS werd niet goed bezocht, is gestopt en 
geëvalueerd met vijf moeders van een kind met 
ASS. De ervaringen van deze jongeren waren goed 
en de behoefte aan een ontmoetingsgroep bleef, 
waardoor is besloten verder te gaan met de mid-
dagen. De jongerenwerker en de buurtsportcoach 
van Lariks gaan nauw samenwerken om de conti-
nuïteit te waarborgen: dit is van essentieel belang 
voor deze doelgroep. In 2019 zijn voorbereidingen 
getroffen voor de begeleiding van de groep (door 
iemand met voldoende kennis), de mate van struc-
tuur en het aanbod. Er dient een bepaalde mate van 
opbouw en leersituaties in de ontmoetingsgroep 
te worden ingebed. De voorkeur gaat uit naar een 
programma waarin onderwerpen of thema’s cen-
traal staan. In het eerste kwartaal van 2020 start de 
activiteit weer.

• In de herfst- en kerstvakantie zijn sport en spel acti-
viteiten georganiseerd.

Lees meer over jongererwerk en Fort33

Overige ontwikkelingen:
• De doorstart van het Mama Café en Dansen met je 

kind op de vrijdagochtend is niet gelukt. 
• Fort33 heeft een muziekstudio gebouwd, vanuit 

Lariks is hiervoor inzet gepleegd om te bemiddelen 
met fondsen. De studio is begin 2020 in gebruik 
gegaan. 

• Er is ingezet op een gezonde leefstijl waardoor 
Fort33 vanaf 2020 tot 17.30 uur rookvrij is. 

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. 
Als het voorliggend aanbod nog beter worden afgestemd op de behoeften van de samenleving, zullen indivi-
duele vragen meer en beter collectief worden opgepakt, waardoor maatwerk eerder een uitzondering wordt 
en slechts wordt ingezet als het noodzakelijk is. Zo vergroten we niet alleen de effectiviteit en efficiëntie van 
de dienstverlening, maar geven we ook een impuls aan de zelfredzaamheid van inwoners en houden we de 
zorg met elkaar betaalbaar.

Mooi resultaat!

• Girls Only (meidengroep) sport met de buurt-
sport bij Hart for Her. Ter plekke is spontaan een 
sportduo gevormd van twee meiden waarvan 
een met ASS. 

• Een jongere met ADD is doorverwezen naar 
Girls Only omdat ze aangaf moeite te hebben 
met sociale contacten vanwege de locatie van 
haar school, woning en vader die ergens anders 
woont. Ze mist geen bijeenkomst en ook buiten 
de groep om is er contact met andere meiden.
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AV De Bron - alternatief voor dagbesteding met indicatie
In nauwe samenwerking met Abrona en het Leger des Heils 
zet Lariks AV De Bron veelvuldig in voor collectieve activitei-
ten. Deze activiteiten zijn in lijn met de in 2019 ontwikkelde 
positionering waarbij De Bron een ontmoetingsplek is voor 
kwetsbare volwassenen en ouderen. 
Om meer mensen actief kennis te laten maken met De Bron 
is de locatie ingezet voor tal van activiteiten o.a. tijdens de 
Dag van de mantelzorg en ook de Pubquiz tijdens IkPas werd 
georganiseerd in De Bron. 
Eind 2019 is de zogenoemde Bronnendag ontwikkeld; een 
hele dag onderdak bij De Bron. Voorheen was er op de don-
derdag een ochtend- en een middagprogramma, nu is daar 
een lunchmoment aan toegevoegd waarin soep kan worden 
gegeten (en eigen lunch). Dankzij deze Bronnendag is De 
Bron een prima alternatief voor dagbesteding op basis van 
een indicatie. 
Lariks heeft ondersteund bij het starten van een aantal van 
die activiteiten, waaronder KleurRijke Vrouwen en voorlig-
gende activiteiten op dagbesteding. 
Ook zijn er plannen voor een combinatieproduct dagbeste-
ding-algemene voorziening met Centraal Zorg waarbij inzet 
van vrijwilligers worden gekoppeld aan professionele bezet-
ting. 
De diverse activiteiten die worden georganiseerd voor be-
zoekers worden gedeeld via sociale media. De Bron beschikt 
over een eigen webpagina die is gekoppeld aan www.sociaal-
plein-leusden.nl.

Mooi resultaat!

Een consulent spreekt een mantelzorger die voor haar 
man met geheugenproblematiek op zoek is naar leu-
ke bezigheden. De activiteitenfolder wordt helemaal 
doorgenomen, en voor elke dag iets uitgezocht. Na ons 
gesprek, gaat ze hup, naar Jeroen’s paviljoen. Haar man 
kan (nu nog) een uurtje alleen zijn. Voor hem vindt ze bil-
jarten op donderdag in De Bron. Besproken wie uit eigen 
netwerk eerste paar keren met hem mee kon gaan. Een 
schoonzoon wordt  hiervoor gevraagd. Zo kan meneer 
naar een vorm van dagbesteding en is er een moment 
van ontspanning voor mevrouw. Directe besparing: 
dagbesteding via voorliggende voorziening in plaats van 
Wmo-indicatie voor dagbesteding.

3. Op tijd erbij - vervolg
Dagbesteding en ontmoeten 

Naast de AV programmering van De Bron en 
Fort33 heeft Lariks een verantwoordelijkheid in 
de zorg voor een kwalitatief aanbod dagbesteding 
en ontmoetingsmogelijkheden in Leusden. Ont-
moetingsplekken versterken de samenleving en 
de sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp 
aan elkaar. Lariks levert in samenwerking met de 
diverse locaties en initiatieven een bijdrage aan 
het terugdringen van eenzaamheid en organiseert 
of faciliteert daartoe diverse activiteiten.

De Oude Bieb 
De Oude Bieb is begin 2019 geopend. Het ontmoe-
tings- en activiteitencentrum van de King Arthurgroep 
dat gevestigd is in de Oude Bieb kampt met lege 
plekken. Vanuit Lariks is meegedacht over wat een 
mogelijke oorzaak is dat na het verwijzen de inwoner 
niet daadwerkelijk start bij de dagbesteding. Zowel de 
consulenten als andere verwijzers merken dat het vaak 
een kwestie is dat de mensen er zelf nog niet aan toe 
zijn om aan dagbesteding te beginnen. Het is vaak de 
omgeving (familie, huisarts, thuiszorg) die signaleert 
dat het goed en passend zou zijn. De intrinsieke mo-
tivatie bij de persoon die het betreft is dan nog niet 
zover. Gezamenlijk met de huisartsen, de thuiszorg en 
Lariks wordt gekeken naar wat kan helpen.

Wijkkoffie 
Er zijn drie Wijkkoffie’s georganiseerd door WSL en 
ook Lariks was hierbij aanwezig. In 2020 krijgt deze 
activiteit een vervolg. De deelname neemt toe en leidt 
tot lotgenotencontact en gezamenlijke initiatieven.

Koffieochtend Jeroens Paviljoen
Voor (eenzame) mensen die op de wachtlijst voor een 
Maatje staan of al een Maatje hebben, is er een nieuw 
initiatief gestart: de koffieochtenden van Jeroens 
Paviljoen. Het initiatief is succesvol, mede dankzij de 
begeleiding door de vrijwillige coördinator van het 
Maatjesproject.

Mooi resultaat!

Samen Sterk Challenge - 85 nieuwe bezoekers

Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid is in lijn 
met het communicatieconcept van het Samenle-
vingsakkoord Samen Sterk een challenge opgezet 
waarin inwoners werden uitgedaagd een intro-
ducé mee te nemen naar een activiteit. Diverse 
voorliggende voorzieningen speelden hierbij een 
actieve rol. Maar liefst 85 inwoners bezochten 
dankzij de challenge voor het eerst een activiteit. 
De challenge gaf invulling aan meerdere doelstel-
lingen van de bestrijding van eenzaamheid zoals 
omschreven in het CUP 2019-2022:
1. Vergroting van het signalerend vermogen door 
herkenning en bewustwording van eenzaamheid. 
2. Stimuleren van het gebruik van het beschikbare 
aanbod. 
3. Bijdragen aan het bespreekbaar maken van 
eenzaamheid. Inwoners en professionals hebben 
handvatten om het gesprek over eenzaamheid 
aan te gaan
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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.

Van individueel naar collectief
Eén van de belangrijkste speerpunten van Lariks was in 
2019: individuele vragen waar mogelijk ombuigen naar 
collectief aanbod of aanbod in algemene voorzieningen, 
met als doel minder individueel maatwerk om zo met el-
kaar de zorg betaalbaar te houden. Op basis van signa-
len van inwoners en de casuïstiek van de teams ontwik-
kelt en organiseert Lariks diverse cursussen, workshops 
en themabijeenkomsten. Realisatie van de doelstellingen 
vraagt uiteraard om deelname ofwel inwoners overtui-
gen van het effect van een training of activiteit en hen 
motiveren mee te doen. Hiervoor is het persoonlijke 
advies van de consulent natuurlijk belangrijk, maar ook 
de inzet van communicatie is essentieel. Allereerst om 
het aanbod bekend te maken, maar ook om ervaringen 
te delen, successen te benoemen en te normaliseren. 

Beoordeling aanbod Lariks
Elke training of workshop wordt na afloop geëvalueerd 
aan de hand van vragen die zowel de inhoud, de kwa-
liteit van de trainer als het collectieve karakter (samen 
leren, ervaringen uitwisselen) betreffen. De trainingen 
worden hoog gewaardeerd (gemiddeld met een 8,5) en 
worden gegeven door gespecialiseerde consulenten van 
Lariks, soms in samenwerking met externe specialisten.

Resultaten
Om niet alleen kwalitatieve gegevens te kunnen rap-
porteren is er in 2019 een aanvraag gedaan voor een 
faciliteit in MensCentraal (rapportagesysteem) waarmee 
de inzet van voorliggende voorzieningen kwantitief 
wordt geregistreerd. 

Voorliggend aanbod in de schijnwerpers
In lijn met de ‘beweging naar voren’ is er in 2019 sterk 
ingezet op de positionering en profilering van het 
voorliggend aanbod.

Nieuwe homepage sociaalplein-leusden.nl
De homepage van sociaalplein-leusden.nl is aange-
past: meer afgestemd op het voorliggend aanbod en 
een aantrekkelijke presentatie hiervan. De homepage 
is in mei 2019 live gegaan. De bezoekersaantallen van 
de pagina’s met het aanbod laten een stijgende lijn 
zien vanaf medio 2019. 

Presentatie trainingsaanbod 
Het trainingsaanbod wordt op een meer ‘marketing-
achtige’ wijze gepresenteerd inclusief referenties van 
deelnemers en informatie over de trainers.
Overeenkomstig de afspraken uit het Samenlevings-
akkoord Jeugd informeert Lariks scholen, huisart-
sen, GGDru en de kinderopvang over het brede, vrij 
toegankelijke aanbod aan activiteiten, trainingen en 
bijeenkomsten voor ouders en kinderen. 

Activiteitenfolder
In de folder ‘Welzijn en zorg. Dat doen we samen’ 
staat een uitgebreid overzicht van de reguliere ac-
tiviteiten in de gemeente Leusden. Er zijn inmiddels 
1.000 folders verspreid en/of opgehaald. 

Huis-aan-huis krant
In november werd de jaarlijkse Lariks huis-aan-huis-
krant verspreid en dit keer geheel gewijd aan het 
voorliggend aanbod.

Online nieuwsbrieven
De 1.200 abonnees van de Lariks online nieuwsbrief 
ontvingen 12x een nieuwsbrief met een overzicht van 
het actuele aanbod.

Leusder Krant pagina
In 2019 stond de ‘Lariks-pagina’ acht keer in de 
Leusder Krant. De pagina biedt actuele informatie, 
interviews en achtergrondinformatie over belangrijke 
thema’s als: eenzaamheid, dementie, huiselijk geweld, 
alcohol, drugs en armoede. Ook is er volop aandacht 

voor actuele activiteiten en trainingen.

LeusdenLeeft app 
Sinds 2018 is de LeusdenLeeft app online. Een geza-
menlijk initiatief van de gemeente Leusden en Lariks. 
Uitgangspunt: er is zoveel te doen, laten we dit op 
een laagdrempelige manier aanbieden. Via een api of 
rss feed-koppeling kunnen organisaties hun evene-
menten delen en er is de mogelijkheid om via een 
online formulier evenementen te delen. De Leusden-
Leeft app wordt veelvuldig ingezet door organisa-
ties en initiatieven om activiteiten te delen. In 2019 
sloten nog meer organisaties zich aan, zoals DAVA en 
Fort33. De app draait op een beeldscherm in de ont-
vangstruimte van Huis van Leusden en in de etalage 
van ontmoetingsplek De Oude Bieb in Achterveld. 
Gemiddeld toont de app in 2019 20 evenementen 
per dag (18 in 2018). Het aantal downloads is: 3.500 
(2018: 3.000). 

3. Op tijd erbij - vervolg
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Versterken van voorliggende voorzieningen 
jeugdigen
Versterken van het aanbod is een van de speerpunten 
van het Beleidskader Sociaal Domein. Doel hiervan is 
dat alle kinderen en jongeren gebruik kunnen maken 
van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basis-
infrastructuur op het terrein van onderwijs, sport, cul-
tuur en ontmoeting zodat ze gezond en veilig kunnen 
opgroeien. Daartoe is in de gemeente Leusden een 
breed aanbod vrij toegankelijke voorzieningen, trai-
ningen, workshops en informatiebijeenkomsten voor 
kinderen, jongeren en ouders. Lariks speelt hierin een 
belangrijke rol. Onder meer met aanbod gericht op het 
versterken van de mentale weerbaarheid van kinderen 
en jongeren (Hier ben ik training en KIES training), de 
ondersteuning van jonge mantelzorgers, de coördina-
tie van LeusdenFit en de buurtsportcoaches, het jonge-
renwerk en de AV-programmering van Fort33.

Jongerenwerk 
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 2019 betrokken bij diverse projecten. 
Naast de aanwezigheid bij de inloopmomenten Fort33 
in de middag is er vanuit de vraag/behoefte gewerkt 
aan activiteiten voor bepaalde doelgroepen.

Jong in Leusden (JIL) 
Er is een Instagram account gekomen genaamd ‘JIL’, die 
door de twee jongerenwerkers en de buurtsportcoach 
jeugd wordt gevuld. Deze is begin december gelanceerd 
met 100 volgers eind december 2019. Posts (met hulp 
van een vrijwilliger) variëren van ideeën voor bijbaantjes 
tot activiteiten in Leusden. JIL is het resultaat van een 
goede samenwerking tussen Lariks, Fort33 en de buurt-
sportcoaches.

Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 
De afgelopen twee jaar is er vanuit Lariks jongerenwerk 
veel inzet gepleegd op de realisatie van de tweede JOP 
en het vernieuwen van de JOP aan de Bavoortseweg. 
Het afgelopen jaar zijn daar stappen in gezet. De plek 

aan de Bavoortseweg is vernieuwd, de realisatie van de 
tweede JOP heeft vertraging opgelopen.

Jongeren Op Straat overleg (JOS) overleg 
Binnen het JOS overleg is het aantal meldingen van jon-
gerenoverlast gedaald. De drie partijen binnen het JOS 
overleg werken volgens korte lijnen en pakken geza-
menlijk de meldingen op. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
en de Verwijsindex 
Lariks heeft in 2019 twee keer de training Aandachts-
functionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling aangeboden. Professionals uit het werkveld 
konden gratis deelnemen. Helaas zijn beide bijeenkom-
sten niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen 
(ondanks gerichte pr en aandacht voor de Meldcode in 
lokale media). Dit is een zorgelijke ontwikkeling, zeker 
gezien de in 2019 verscherpte Meldcode. De Meldcode 
werkt alleen goed als er Leusden-breed mee wordt 
gewerkt. De Meldcode wordt binnen Lariks goed toege-
past. Lees meer over werken volgens de Meldcode.  

LeusdenFit en buurtsportcoaches
Het bevorderen van een gezonde leef-
stijl is een van doelen van het CUP 2019 
-2022. Inwoners moeten worden gestimu-
leerd om eigen regie te nemen over  hun 
gezondheid en het uitgangspunt hierbij is 
dat de inwoner kijkt naar mogelijkheden 

in plaats van naar beperking(en). LeusdenFit speelt een 
belangrijke rol in de realisatie en is daartoe in 2019 
omgevormd tot een nieuw programma. Lariks verzorgt 
de coördinatie van LeusdenFit nieuwe stijl. In 2019 heeft 
dit een forse tijdsinvestering gevraagd van de coördina-
tor LeusdenFit, mede omdat zowel de beleidsadviseur 
Sport als de buurtsportcoach van de gemeente door 
omstandigheden geen inzet konden leveren. In lijn met 
de ‘Uitvoeringsovereenkomst Prestatiesubsidie 2019’ is 
gewerkt aan de realisatie van een vijftal doelstellingen:

1. Buursportcoaches verbinden met elkaar en de geza-
menlijke activiteiten initiëren en afstemmen. 
• Inventarisatie van de officiële stukken die ten 

grondslag lagen aan het programma LeusdenFit 
en financiën, afspraken, verantwoordelijkheden en 
uitvoering in lijn brengen met LeusdenFit.

• Inventarisatie van de verdeling van buurtsportcoach 
uren en -budget, de daarbij horende afspraken en 
verantwoordelijkheden. Deze zijn in lijn gebracht 
met de afspraken uit het CUP en het Beleidskader 
Sociaal Domein. Ook is een urenregistratie voor de 
betrokken buurtsportcoaches ontwikkeld. 

2. Aandacht voor zorg en welzijn. De bewuste levensstijl 
moet bevorderd worden, een brede inzet van een pro-
gramma en betere communicatie over LeusdenFit.
• Inventarisatie van het bestaande aanbod en eventu-

ele lancunes (mede op basis van het CUP). Zo nodig 
(en mogelijk) en in afstemming met consulenten 
van Lariks en samenwerkingspartners is het aanbod 
gericht aangevuld. Twee nieuwe buurtsportcoaches 
(1,7 Fte), zijn aangenomen en bij Lariks in dienst 
getreden. Een buurtsportcoach gericht op jeugd en 
een met expertise aangepast sporten. Deze buurt-
sportcoaches zijn ingezet bij bestaande activiteiten 
en hebben ook nieuwe vraaggerichte activiteiten 
opgezet, zoals het beweegloket en een wandel-
groep voor mensen met COPD.

• In samenwerking met de Stichting Eerstelijns Zorg 
(SEL) wordt via de zogenoemde geïntegreerde leef-
stijl interventies (GLI) gewerkt aan obesitas-aanpak. 

• Gezonde leefstijl activiteiten worden ondersteund 
en gepromoot. Een voorbeeld is de rookvrije sport-
kantine, de meeste sportverenigingen en -aanbie-
ders doen daar aan mee. 

• Benutten van informatiemomenten bij bijeenkom-
sten van partners, o.a. bij netwerkbijeenkomst SEL. 

• Ontwikkeling website LeusdenFit (in februari 2020 
gelanceerd).  

• Twee LeusdenFit weken (inclusief de nationale 
sportweek), de zomersportweek, mede-organisatie 
van de avond4daagse. 

• Kleding met duidelijk logo is aangeschaft, wordt 
altijd gedragen en zorgt voor herkenbaarheid. 

3. Jeugdhulp. Jongeren enthousiasmeren voor, en toel-
eiden naar algemene voorzieningen op het gebied van 
sport en bewegen. Normaliseren en positieve gezondheid 
zijn belangrijke uitgangspunten. 

3. Op tijd erbij - vervolg
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• De buursportcoach-jeugd londerhoudt contact met 
jongerenwerk, ondersteunt bij trainingen en activi-
teiten in met name Fort33.

• Mogelijkheden voor vroegsignalering - die benut 
kunnen worden voor de ontwikkeling van aanbod 
dat aansluit op de behoeftes van de jeugd - zijn 
herkend, maar realisatie vraagt nog tijd. 

• Samenwerking met de jongerenwerkers is van groot 
belang en verloopt optimaal.

4. Cultuur en sport verbinden. 
• Hiertoe zijn de mogelijkheden om samen te werken 

met ‘Scholen in de Kunst’ verkend. Mede gezien de 
plannen voor huisvesting in Fort33 zeer kansrijk, 
maar deze ontwikkeling staat stil. De contacten met 
de sportverenigingen zijn geïntensiveerd om een 
start te kunnen maken met vraaggerichte onder-
steuning. 

5. Afstemmen met samenwerkingspartners 
• De samenwerking met diverse maatschappelijke 

organisaties is goed en intensief, dat geldt ook voor 
de samenwerking met diverse voor- en naschoolse 
organisaties (o.a. SNO). Er zijn nieuwe samenwerkin-
gen ontstaan, ook met het bedrijfsleven (o.a. over-
eenkomst om gebruik te maken van trainingsruimte 
Heilbron verzekeringen). 

• De programmaleider van LeusdenFit nam deel aan 
de stuurgroep Lokaal sport- en beweegakkoord.

Mantelzorg 
In lijn met de doelstellingen van het CUP 2019- 
2022 biedt Lariks actieve ondersteuning aan man-
telzorgers zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen 
richten op het bieden van de gevraagde zorg. 

Herkennen Als mantelzorgers inzien dat zij mantel-
zorger zijn kunnen zij de kennis vergaren om hier 
goed mee om te gaan. Zonder deze kennis is de 
kans op overbelaste mantelzorgers zeer groot. Deze 
doelgroep heeft een kortere levensverwachting dan 
gemiddeld. Het herkennen van mantelzorgers is dan 
ook van groot belang voor het werk van Lariks en dit 
wordt ook  uitgedragen naar andere professionals 
zoals huisartsen en thuiszorg. 

Erkennen In de enquête van begin 2018 gaven de 
meeste ondervraagden aan dat zij voldoening krijgen 
van het Mantelzorgcompliment. Daarbij gaat het niet 
om het bedrag, maar om het feit dat ze gezien zijn 
door de gemeente. De lotgenotencontacten dragen 
hier ook aan bij. Hierdoor houden de mantelzorgers 
het langer vol.
Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij door herken-
ning en erkenning op de korte termijn ondersteu-
ning ervaren en dat op de lange termijn de kans op 
psychische klachten kleiner is, omdat er aandacht is 
besteed aan hun bijzondere thuissituatie. 

Lotgenotencontact en activiteiten
Lariks heeft de laatste jaren ervaring opgedaan 
met lotgenotencontacten. De koffieochtenden, de 
wandelmomenten en de speciale activiteiten (wijn-
proeverij, schildercursus) worden maximaal bezocht.  
Mantelzorgers geven aan het fijn te vinden te de-
len met andere mantelzorgers, waarbij een ervaren 
gespreksleider wel noodzakelijk is. Bezoekers geven 
elkaar tips en vinden herkenning in de verhalen die 
ze elkaar vertellen. Ook ontstaan er vriendschappen. 
Deze momenten zorgen ervoor dat de mantelzorgers 
het volhouden. Ze hoeven niets te organiseren en er 
is aandacht voor ze. 
Onderzocht wordt of Lariks ondersteuning kan 
bieden aan Buurkracht Alandsbeek bij het opzetten 
van ontmoetingsochtenden voor mantelzorgers.

De thema-avond Werk en mantelzorg onder leiding 
van een externe spreker is geannuleerd wegens te 
weinig belangstelling. 

Mantelzorgcompliment
In 2019 zijn er 589 complimenten uitgereikt (waarvan 
77 nieuwe aanvragen ingediend) met een waarde van 
€ 150,- per compliment.
In december is het compliment aan 91 jonge man-
telzorgers uitgereikt (eveneens €150,- per com-
pliment). Mede dankzij de inzet van sociale me-
dia zijn er meer aanmeldingen ten opzichte van 
2018 waardoor de doelgroep beter in beeld is.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
Dag van de Mantelzorg                                                                     
Rond de Dag van de Mantelzorg zijn er voor vol-
wassen en jonge mantelzorgers diverse activiteiten 
georganiseerd. Er deden ± 40 mensen mee.
Activiteiten zijn uitsluitend mogelijk dankzij financiële 
bijdragen van Rotary Leusden en Club41 en dankzij 
de kosteloze inzet van diverse ondernemers. Het 
verkrijgen van deze medewerking en financiële bij-
dragen en de coördinatie van activiteiten vraagt wel 
forse inzet van Lariks. 

In voor Mantelzorg
Het project In voor Mantelzorg is gericht op een 
betere koppeling tussen informele en formele zorg. 
Lariks is bij het project betrokken vanuit de rol van 
Samenlevingsontwikkelaar en heeft de realisatie van 
een aantal communicatie-uitingen verzorgd.

Mantelzorg nieuwsbrief
In 2019 is vier keer de digitale nieuwsbrief Mantel-
zorg gestuurd aan mantelzorgers die zich hierop 
hebben geabonneerd. Dit zijn ± 600 mantelzorgers 
uit de gemeente Leusden. De nieuwsbrief informeert 
over zaken als: respijtzorg, combinatie werk en man-
telzorg en reikt tips aan. Direct na verzending van de 
nieuwsbrief - waarin ook uitnodigingen voor activi-
teiten staan - is er altijd een piek in de aanmeldingen. 

Mooi resultaat!
Eind 2019 is het LeusdenFit Beweegloket geopend. 
Het Beweegloket denkt mee met iedereen in Leus-
den die een drempel ervaart om te gaan bewegen, 
bijvoorbeeld door samen een geschikte sport- of 
beweegactiviteit te zoeken. Het loket werkt hiervoor 
samen met diverse verenigingen en beweegaan-
bieders. Al 30 mensen hebben een beweegvraag 
ingediend.
Naar het Beweegloket wordt verwezen door o.a. 
consulenten Lariks, Praktijkondersteuners Huisartsen 
(POH), fysiotherapiepraktijk, ’s HeerenLoo, Lisiduna-
hof, wijkverpleegkundigen en de minimacoach.

3. Op tijd erbij - vervolg
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Trainingsaanbod 2019

In lijn met het Uitvoeringsplan is sterk ingezet op 
een vraaggericht trainingsaanbod. Resultaat is dat 
Lariks meer trainingen heeft georganiseerd voor  
meer deelnemers. Inwoners worden laagdrempelig, 
collectief op weg geholpen. Belangrijk is wel dat 
het aanbod en de motivatie tot deelname aan dit 
aanbod Leusden-breed wordt uitgedragen. Partners 
zoals huisartsen en scholen spelen een essentiele rol 
in het uitdragen van deze gezamenlijke visie. Alleen 
met z’n allen kunnen we deze ‘beweging naar voren’ 
laten slagen. 

Hier ben ik! training  - 3 in plaats van 2
Lariks heeft in samenwerking met de buurtsportcoaches 
wegens de grote belangstelling drie keer de ‘Hier ben 
ik!’ training georganiseerd. Dit is een leuke, effectieve 
manier om kinderen sociale vaardigheden en weerbaar-
heid aan te leren. Door het in groepsverband aan te bie-
den is het niet alleen voorliggend en kostenbesparend 
ten opzichte van individuele trajecten, maar kunnen de 
kinderen ook van elkaar leren. Het is laagdrempelig en 
vaak de eerste stap voor kinderen tussen de 9-12 om 
te oefenen met reageren, grenzen aangeven en andere 
thema’s rondom sociale vaardigheid en weerbaarheid. 
Alle drie de trainingen zaten vol en gaven positieve 
reacties. De samenwerking tussen de buurtsportcoach 
en de consulent/trainer van Lariks is daarbij een waarde-
volle combinatie.

Bij de Kameleon Thuis - Leren van evaluatie loont!
In 2019 is eenmaal Bij de Kameleon Thuis gegeven. Dit 
is een training voor kinderen in een stressvolle thuissitu-
atie. Er was onvoldoende belangstelling voor de tweede 
editie. Na evaluatie is besloten de training minder zwaar 
te positioneren. Eind 2019 is gestart met de werving 
voor Kameleon nieuwe stijl die in 2020 zal starten en 
deze was in korte tijd volgeboekt. 

Opvoeden met ASS
In het eerste halfjaar is er een cursus ontwikkeld: Op-
voeden met ASS. Lariks heeft een aantal keer de vraag 
gekregen of ouders van kinderen met ASS de training 
‘Geef me de vijf’ konden volgen. Deze training is niet 
ingekocht bij de regionale inkoop. Eén maal is ervoor 

gekozen om ouders aan te laten sluiten bij een training 
in Barneveld. De kosten die hiervoor zijn betaald bedra-
gen voor een echtpaar €1.000. Er is een trainer gezocht 
met kennis van ASS en samen met een consulent van 
Lariks is er een eigen training ontwikkeld. In de tweede 
helft van het jaar is deze voor de eerste keer gegeven. 
Er hebben 7 ouders aan deelgenomen en de training 
wordt in 2020 gecontinueerd.  

Over de Brug 
In de plannen met Fort33 is gesproken over Over de 
Brug: een middag per week ontmoeting en huiswerk-
ondersteuning voor brugklassers bij Fort33. Door het 
vertrek van één van de  jongerenwerkers van Lariks en 
de geplande reorganisatie is ervoor gekozen om de 
jongerenwerker niet direct te vervangen, waardoor deze 
activiteit geen doorgang heeft gevonden. In de eerst 
helft van 2020 wordt dit weer opgepakt door de AV 
programmeur jeugd. Onderzocht wordt of een dergelijk 
initiatief structureel kan worden opgezet met behulp 
van vrijwilligersorganisaties in Leusden. 

Weerbaarheidstraining voor volwassenen - 3 edities
Ook is drie maal de weerbaarheids-/assertiviteitstraining 
voor volwassenen gegeven aan 14 deelnemers. Het doel 
van de training is preventief: inwoners weerbaarder ma-
ken zodat ze beter kunnen functioneren, keuzes kunnen 
maken en verbinding kunnen maken. Dit is gelukt: bij 
sommige deelnemers had het tot resultaat dat de stap 
naar individuele hulpverlening niet gezet hoefde te wor-
den. Eén van de drie groepen heeft nog steeds contact 
met elkaar. De training heeft bij mensen meer inzicht 
gegeven in hun eigen proces, hun eigen invloed en hen 
geholpen om anders om te gaan met mensen ‘van wie 
ze last hebben’. Het heeft hen versterkt in wie ze zijn en 
waar hun kracht ligt. 

Omgaan met dementie voor mantelzorgers
Inmiddels al jaren op het programma van Lariks: in het 
voor- en najaar de training Omgaan met dementie. In 
2019 bleek er minder belangstelling dan voorheen. De 
tweede editie telde slechts drie deelnemers. Mogelijk 
is de belasting (zes trainingsochtenden of -avonden) te 
groot. Onderzocht wordt of er behoefte is aan themabij-
eenkomsten. 

Doorontwikkeling 
Niet voor alle georganiseerde cursussen waren er 
voldoende deelnemers, waardoor een aantal niet heeft 
plaatsgevonden. In een enkele gevallen is de training 
wel doorgegaan, maar met minder deelnemers dan be-
oogd. In die gevallen wordt na evaluatie besloten of de 
training met aanpassingen later opnieuw wordt aan
geboden of dat te training komt te vervallen. 
Andersom geldt: soms moeten er wachtlijsten worden 
gemaakt voor trainingen en probeert Lariks ervoor te 
zorgen dat er een extra training wordt georganiseerd. 
Het doorontwikkelen van het cursusaanbod en voor-
liggend aanbod blijft (daarom) ook in 2020 actueel; de 
basis en omslag is binnen Lariks gemaakt. Daarmee zijn 
we er nog niet, want deze omslag moet ook bij partners 

3. Op tijd erbij - vervolg

Mooi resultaat!

KIES training  - Nieuw!
Een mooi voorbeeld waarbij individuele signalen 
van consulenten zijn gebundeld in een collectie-
ve activiteit is de KIES groep, ofwel: Kinderen In 
een Echtscheiding Situatie. In 2019 werd de groep 
voor het eerst georganiseerd. De bijeenkomsten en 
de gebruikte methodiek worden als zeer passend 
ervaren. De deelnemers en ouders waren positief. Er 
zijn goede resultaten geboekt. De jonge deelnemers 
durven nu met anderen over de scheiding te praten 
en kunnen aan ouders aangeven waar ze last van 
hebben. Ouders gaven terug dat hun kind nu meer 
rust heeft en dat ze samen beter over de scheiding 
kunnen praten, waarbij het kind vragen durft te stel-
len. Ook bijbehorende ouderbijeenkomsten dragen 
hieraan bij. In 2019 zijn nog eens twee medewerkers 
van Lariks gecertificeerd als KIES trainer om ook 
in 2020 deze training ten minste twee keer aan te 
bieden. 
Belangrijk: draagvlak van partners zoals scholen en 
huisartsen is nodig om ervoor te zorgen dat KIES als 
passend alternatief voor individuele ondersteuning 
wordt ingezet. Lariks zet daarom sterk in op delen 
van de ervaringen en resultaten.
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van de sociale basisinfrastructuur worden gemaakt. Alleen dan kunnen 
we spreken van een succesvolle aanpak die naar verwachting is terug te 
zien in de cijfers: namelijk het beteugelen van de zorgkosten doordat er 
minder individueel maatwerk is afgegeven.  

In ontwikkeling: 
In samenwerking met huisarts en poh-jggz zijn een training gericht 
op omgaan met kinderen met ADHD en een training voor ouders van 
kinderen met ASS in ontwikkeling. Ook wordt aangesloten bij een pro-
gramma op scholen voor hoogbegaafde kinderen.

Aanbod bijeenkomsten

Seniorenvoorlichting -Vitaal ouder worden 
Ter vervanging van de huisbezoeken aan senioren wordt er twee maal 
per jaar in samenwerking met de ouderenbonden een bijeenkomst 
georganiseerd voor alle inwoners die 75 jaar zijn geworden in 2019. Er 
wordt voorlichting gegeven op de gebieden positieve gezondheid, voe-
ding, zingeving, vervoer en veiligheid. Er waren 71 bezoekers verdeeld 
over de twee bijeenkomsten en de reacties op het ter plekke ingevulde 
evaluatieformulier waren zeer positief. Deelnemers waren blij met het 
initiatief en enthousiast over de invulling van het programma. 

Overige bijeenkomsten:
• Workshop Omgaan met dementie voor medewerkers van Anja 

Assisteert - 15 deelnemers
• Bijeenkomst over alcohol en drugs - niet doorgegaan als gevolg 

van een externe misslag.
• Dag van de mantelzorg voor volwassenen - ± 40 deelnemers
• Dag van de jonge mantelzorgers met DJ workshop (14 deelnemers) 

en breakdance workshop (13 deelnemers)
• Vrijwilligersprijs 2019 uitgereikt: € 1.000,- + wisselbeker aan de 

belastinginvullers van de SOL
• Iftar maaltijd gericht op het bevorderen van integratie van culturen, 

georganiseerd in samenwerking met De Bron, Gastvrij Leusden  en 
jongerenwerk Lariks – 20 deelnemers

• OudersCafé: wekelijks t/m 1 juni, maar is gestopt wegens onvol-
doende animo voor de opzet. Er wordt een enquête uitgevoerd bij 
het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Op basis daarvan wordt 
besloten over een mogelijk vervolg.

3. Op tijd erbij - vervolg
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Signalen uit de samenleving
Opvallende en belangrijke signalen in 2019 die 
input geven voor de ontwikkeling van preventie-
ve activiteiten in 2020:

• Lariks krijgt soms van partners de vraag om 
een training op te zetten gebaseerd op een 
aantal nog niet concrete signalen. We gaan met 
deze partners in overleg om tot een aanpak te 
komen waarbij zij de mensen werven en Lariks 
de locatie en de trainer biedt. Vraaggericht 
en daarmee het meest effectief. Down Town 
Leusden heeft Lariks bijvoorbeeld gevraagd een 
training te organiseren voor hun vrijwilligers. 

• Lariks nam deel aan de pilot ‘Innovatietafel 
huishoudelijke hulp’. Samen met aanbieders is 
er een enquête ontwikkeld om het signalerend 
vermogen van hun medewerkers te vergroten 
en zo de inzet van de basisinfrastructuur te 
bevorderen. 

• 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 persoon  
   met dementie.
 - Behoefte aan de inzet van een Maatje. 
 - Ondersteuning van mantelzorger(s).
 - Vragen/zorgen over de 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. 

Noodopvang voor volwassenen - Villa Buitenhof 
Villa Buitenhof is een tijdelijke opvang voor volwassen 
Leusdenaren met een onhoudbare thuissituatie, bij-
voorbeeld door een echtscheiding of schulden. De Villa 
is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken, 
Woningstichting Leusden (WSL) en Lariks. 
Lariks selecteert en begeleidt de tijdelijke bewoners. 

In 2019 is de noodopvang geëvalueerd. De samenwer-
kende partijen hebben vastgesteld dat de noodopvang 
voorziet in een behoefte. Tien mensen zijn in de afgelo-
pen anderhalf jaar geholpen met tijdelijke huisvesting. 
Hiermee is verergering van leed voorkomen en is een 
begin gemaakt van verbetering van de leefsituatie. 
Mensen die in aanmerking komen voor de opvang zijn 
in de basisregistratie opgenomen personen van de ge-
meente Leusden van minimaal 18 jaar en ouder waar-
voor een tijdelijke time-out geschikt is. Deze Leusdena-
ren verkeren in een onhoudbare thuissituatie, hebben 
voldoende regie op hun leven om problemen met 
begeleiding op te lossen, kunnen redelijk zelfstandig 
functioneren, verklaren zich te houden aan het huisre-
glement en het gebruikscontract en zijn in staat om met 
anderen de woning te delen. Kinderen kunnen om juridi-
sche redenen geen gebruik maken van de opvang.
De aanvankelijke maximale verblijfsperiode van  drie 
maanden bleek ontoereikend en is verlengd naar een 
maximale verblijfsperiode van zes maanden. 

Redenen van verblijf in 2019:
• Voorkomen van toename medische klachten en het 

voorkomen van het aanpassen van een woning voor 
rolstoelgebruiker.

• Echtscheiding en geen financiële middelen om 
particulier ad hoc te huren. Resultaat: verdere esca-
latie van huiselijk geweld voorkomen. Even tot rust 
komen op een neutrale plek. 

• Voorkomen maatschappelijke teloorgang na echt-
scheiding en voorkomen van oplopende conflicten 
met familie.

• De inwoner heeft tijd gekregen om alles op een 
rijtje te krijgen om vervolgens de juiste stappen te 
nemen. Hiermee is dakloosheid en spanningen met 
vrienden waar ze tijdelijk verbleef voorkomen.

• Voorkomen van maatschappelijk teloorgang en na 
jarenlange dakloosheid.

Begin 2019 gaf WSL aan dat de villa gesloopt zou wor-
den. Omdat het belang groot is, heeft WSL gezorgd voor 
een andere woning, waar de opvang gecontinueerd kan 
worden. Omwonenden zijn door Lariks geïnformeerd. De 
verhuizing is voortreffelijk geregeld door de Raad van 
Kerken met de professionals van Lariks achter de hand 
om het samen met de bewoners in goede banen te lei-
den. Dat heeft de nodige inzet gekost, maar de woning 
is weer naar volle tevredenheid ingericht.

3. Op tijd erbij - vervolg
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4. Maatwerk

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

Met een hulpvraag naar Lariks 
In 2019 zijn er 2.000 hulpvragen binnengekomen die 
leidden tot de aanmaak van een dossier (In 2018 waren 
het er 1.417). Het daadwerkelijk aantal hulpvragen van 
inwoners ligt lager, namelijk rond de 1.680. 
Dit heeft te maken met de projecten rondom het her-
indiceren van de regiotaxi en de gewijzigde algemene 
voorziening huishoudelijke hulp, waardoor extra dossiers 
zijn aangemaakt. Dit is te zien in de bijgevoegde grafiek: 
in februari en maart is het aantal hulpvragen hoger dan 
in dezelfde periode in 2018, omdat in deze maanden 
indicaties voor de regiotaxi opnieuw beoordeeld zijn van-
wege een verandering van de ritaanname. Om gebruik 
te kunnen blijven maken was een nieuwe regiotaxipas 
nodig. Alle 170 inwoners die op dat moment een regio-
taxipas in bezit hadden, zijn benaderd om hun vervoers-
behoefte te inventariseren. In oktober 2019 is ook een 
stijging van het aantal hulpvragen te zien, omdat er extra 
dossiers zijn geopend voor de wijziging van de algemene 
voorziening huishoudelijke hulp.
In 2018 zijn er 1.417 hulpvragen binnengekomen. Er is 
dus een stijging van ongeveer 250 hulpvragen in 2019 in 
vergelijking met 2018. De stijging van het totaal aantal 
hulpvragen ten opzichte van 2018 is 19%. Gemiddeld 
komen er 140 hulpvragen per maand binnen. 

Enkelvoudige hulpvragen – Basisteam 
In 2019 zijn er voor ongeveer 1.350 enkelvoudige hulp-
vragen dossiers aangemaakt (in vergelijking met 1.219 
in 2018). Bij een enkelvoudige vraag speelt geen uitge-
breide problematiek en is de doorlooptijd relatief gezien 
kort. Er wordt soms kortdurende begeleiding door de 
consulent gegeven of er worden zogenoemde waak-
vlamcontacten afgesproken. De consulent houdt dan 
gedurende een (korte) periode regelmatig contact met 
de klant en volgt zo de ontwikkeling. 

Complexe hulpvragen – Sociaal Team 
In 2019 zijn ongeveer 330 dossiers aangemaakt voor 
complexe problematiek (in vergelijking met 198 in 2018). 
De doorlooptijd is relatief gezien lang; er wordt vaak 
langdurig begeleiding door de consulent gegeven. In 
de grafiek hieronder is het totaal aantal hulpvragen per 
maand weergegeven, met onderscheid tussen het Basis- 
en Sociaal Team. 

Dienstverlening (producten)

Inzet van producten (totaal)
In 2019 zijn 1.675 producten toegewezen aan 1.066 
inwoners (in vergelijking met 1.434 producten in 2018). 
Gemiddeld werden er 140 producten per maand toege-
wezen. 

Inzet producten Wmo - Jeugdwet 
Van de 1.675 toegewezen producten, betreft 61% een 
product dat is afgegeven vanuit de Wmo. 24% van de 
producten is verstrekt vanuit de Jeugdwet. 
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Inzet overige producten 
De categorie ‘overige producten’ betreft de Gehandi-
captenparkeerkaart (GPK) en de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp. In totaal zijn er 251 van dit soort 
voorzieningen afgegeven door het Basisteam. 6% van alle 
toegewezen producten betreft een GPK: er zijn in 2019 
102 GPK’s toegewezen en 7 afgewezen. Daarnaast is 9% 
van alle toegewezen producten een algemene voorzie-
ning huishoudelijke hulp. In 2019 zijn er 149 algemene 
voorzieningen huishoudelijke hulp toegekend. 

Producten via Wmo of Jeugdwet 
In de grafieken hiernaast wordt weergeven welke produc-
ten er zijn afgegeven vanuit de Wmo of Jeugdwet. In de 
grafieken is het relatieve aandeel van het totaal aantal af-
gegeven producten per wet aangegeven. In verband met 
de overgang naar de gewijzigde inkoopsystematiek is het 
niet mogelijk om de producten één-op-één te vergelijken 
met 2018. In de grafieken is te zien dat in 2019 bijvoor-
beeld 15% van de Jeugdhulp bestond uit ambulante 
behandeling door Breedspectrumaanbieders (BS) en 14% 
ambulante behandeling door overige aanbieders. 

Wachtlijst en -tijden 
De wachttijden binnen Lariks fluctueren. Bij het Basisteam 
komt het voor dat er tussen de aanmelddatum en de 
eerste afspraak met een consulent drie weken zit. De aan-
vragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld 
of, in uitzonderlijke gevallen waarbij de situatie vraagt 
om langere onderzoeksperiode, wordt het termijn in 
afstemming met de inwoner verlengd. Hoewel we binnen 
de wettelijke termijnen blijven, kan het feit dat er enkele 
weken tussen de aanmelding en de eerste afspraak zitten, 
bij de inwoner het gevoel oproepen dat er sprake is van 
een wachttijd.
Bij het Sociaal Team was er in 2019 een wachtlijst/werk-
voorraad van 4 tot maximaal 17 zaken en een gemid-
delde wachttijd van 2 tot 12 weken. Deze wachtlijst en 
wachttijd zijn ontstaan in de tweede helft van 2019 als 
gevolg van de krimp van het aantal fte’s, voorsorterend 
op taakstelling en het budget van 2020. Met de inwo-
ners die op de wachtlijst staan wordt eerst de hulpvraag 
verkend, om in te kunnen schatten wat er nodig is en in 
hoeverre er spoed mee gemoeid is. Daarnaast wordt de 

wachtlijst van het Sociaal Team wekelijks geëvalueerd. 
Met de betreffende inwoners wordt in de tussentijd 
waakvlamcontact onderhouden om een hulpvraag waar 
nodig met spoed op te pakken. Vervolgens wordt het 
Plan van Aanpak binnen de wettelijke termijnen aangele-
verd, of de termijn hiervoor binnen de wettelijk gestelde 
criteria verlengd. 

4. Maatwerk - vervolg
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Leeftijdscategorie inwoners met maatwerkproduct 
In de grafiek rechts is te zien dat inwoners met een ho-
gere leeftijd gemiddeld vaker ondersteuning nodig heb-
ben voor enkelvoudige hulpvragen vanuit het Basisteam. 
Jongere inwoners (en hun ouders) hebben gemiddeld 
vaker meervoudige of complexe hulpvragen die behan-
deld worden door het Sociaal Team.

Overzicht zorgaanbieders 
Voor de inzet van maatwerkproducten kunnen er ver-
schillende externe aanbieders ingezet worden. Dit zijn 
zowel grote als kleine lokale zorgaanbieders. In 2019 
zijn de volgende aanbieders het meest ingezet vanuit de 
Wmo: Centraalzorg, Eefke Thuishulp, Medipoint, Meyra 
en Beweging 3.0. Voor Jeugdhulp zijn Kwintes, Youké, 
AB Het Spectrum, Coöperatie Boer en Zorg en SOVEE 
het meest ingezet. 

Persoonsgebonden budget (pgb) 
In 2019 zijn er 75 pgb’s toegekend (in vergelijking met 
109 pgb’s in 2018). Van de 75 verstrekte pgb’s werd toe-
gekend: • 23% aan een instelling (100%-tarief; 47% in 
2018) • 32% aan een zelfstandige professional (75%-ta-
rief; 25% in 2018) • 45% aan een familielid of iemand uit 
het sociaal netwerk (50%-tarief; 28% in 2018). Van het 
totaal aantal verstrekte pgb’s werd 53% afgegeven van-
uit de Jeugdwet (66% in 2018) en 47% vanuit de Wmo 
(34% in 2018). 

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 ondersteuning of begeleiding te bieden aan 
inwoners. In 2019 hebben consulenten van het Basis-
team zichzelf 48 keer ingezet en begeleiding geboden. 
Het Sociaal Team heeft zichzelf 107 keer ingezet en be-
geleiding geboden. Deze aantallen zijn exclusief de inzet 
van consulenten waarvan de ondersteuning reeds in 
2018 gestart is. Het gaat dus om het aantal ondersteu-
ningen door consulenten dat in 2019 gestart is.

Casus- en procesregie
Tot en met 2019 was het niet mogelijk om de eigen 
inzet van consulenten verder te specificeren en was het 
bijvoorbeeld niet mogelijk om in te zien of consulenten 
begeleiding of regie over een hulpverleningstraject bo-

den aan inwoners. Omdat Lariks meer inzicht wil hebben 
in de eigen inzet van consulenten en hierop wil kunnen 
sturen, zijn er in 2019 voorbereidingen getroffen om 
de eigen inzet te kunnen monitoren. Op basis van een 
0-meting onder consulenten zijn cate-
gorieën voor de eigen inzet opgesteld 
waarop consulenten kunnen rapporte-
ren voor intern gebruik. 
Vanaf medio 2020 zal de eigen inzet 
van consulenten daarom beter gemo-
nitord kunnen worden, waardoor er 
meer sturingsmogelijkheden zijn en 
mogelijkheden tot standaardisering.

Stimuleren tot maken persoonlijk plan 
Bij een pgb is een persoonlijk of familiegroepsplan 
verplicht. Wordt er geen pgb aangevraagd, dan kan 
een persoonlijk plan of een familiegroepsplan de 
inwoner helpen om zelf actief aan de slag te gaan met 
zorgen of problemen. Een plan kan ook ondersteu-
nend zijn om te laten zien wat goed gaat: 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 begelei-
dingstraject. Inwoners die gebruik maken van het 
online intakeformulier (beschikbaar sinds november 
2019) worden actief gewezen op het maken van een 
persoonlijk plan met behulp van het online stramien. 
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.

4. Maatwerk - vervolg
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Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten 
In 2019 is de ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en 
beperkten’ (hierna: TCZB) voor de vijfde keer uitge-
keerd aan inwoners van de gemeente Leusden die een 
chronische ziekte of beperking hebben in combinatie 
met een laag inkomen. Naar aanleiding van een signaal 
van de Participatieraad is de procedure vereenvoudigd, 
in de hoop op meer aanvragen zodat het beschikbare 
budget beter benut zou worden. De tegemoetkoming is 
vastgesteld op € 150,-. 
In 2019 werd voor het eerst gewerkt met bovenge-
noemde ‘light procedure’: inwoners die de TCZB in de 
voorafgaande jaren al toegekend hebben gekregen, 
hoefden niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren. 
In totaal zijn er 195 aanvragen gedaan in 2019 (17 meer 
aanvragen dan in 2018). Hiervan vroegen 31 inwoners 
de tegemoetkoming voor het eerst aan. Van de 195 
aanvragen zijn 184 tegemoetkomingen toegekend en 
11 afgewezen. 41 inwoners hebben geen aanvraag ge-
daan, ondanks een persoonlijke brief met aanvraagfor-
mulier en aandacht voor de tegemoetkoming in diverse 
media. 

Algemene voorziening huishoudelijke hulp 
Doordat er in 2020 landelijk een nieuwe eigen bijdrage 
systematiek ingevoerd wordt en hierdoor het voortbe-
staan van de algemene voorziening huishoudelijke hulp 
(AVHH) niet houdbaar leek, heeft Lariks in opdracht 
en samenwerking met de gemeente vanaf het vierde 
kwartaal inspanning geleverd om alle reeds afgegeven 
in beschikkingen AVHH administratief om te zetten 
naar een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. In 
totaal heeft Lariks 285 inwoners namens de gemeente 
per brief geïnformeerd met daarbij een toestemmings-
formulier voor het omzetten van de voorziening. Het 
archiveren van de toestemmingsformulieren die retour 
gestuurd werden en het proces van administratief 
omzetten was in volle gang op het moment dat half de-
cember het college besloot om de algemene voorzie-
ning HH niet af te schaffen. Dit naar aanleiding van alle 
tegengeluiden van gemeentes rondom de nieuwe eigen 
bijdrage systematiek. Lariks heeft per direct het omzet-
tingsproject AVHH stopgezet. Desalniettemin heeft het 
traject een forse tijdsinvestering gevraagd.

4. Maatwerk - vervolg
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Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
De Verwijsindex is een digitaal systeem voor signalen 
van zorgen over jongeren (tot 23 jaar). Door een re-
gistratie in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller 
of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener, 
instelling, of er zorgen op school zijn, zodat zij kun-
nen overleggen over de beste aanpak. De VIR is erop 
gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties 
te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen betrok-
kenen te bevorderen. Tevens wordt hiermee een signaal 
afgegeven aan de ouder(s)/verzorger(s) door met hen 
te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor 
een registratie in de VIR is geen toestemming nodig. 
Wel wordt voorafgaand aan de melding het gesprek 
hierover aangegaan met de ouder(s)/verzorger(s). In de 
VIR 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 ma-
ken. De VIR 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. 
In 2019 stond er een training gepland voor de consulen-
ten van het Basis Team. Deze training is niet doorgegaan 
wegens een calamiteit bij de trainer en staat nu voor 
2020 op de agenda.

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 zijn twee medewerkers van Lariks zogenoemde 
aandachtsfunctionarissen die de Meldcode in de ge-
meente Leusden coördineren. Het Stappenplan basis-
model Meldcode vormt de leidraad bij het handelen. 
Lariks meldt zelf volgens de Meldcode, stimuleert keten-
partners dit te doen en biedt trainingen aan gericht op 
het werken met de Meldcode (in 2019 is door keten-
partners, ondanks gerichte uitnodigingen en pr, geen 
gebruik gemaakt van dit aanbod). 

Stappenplan afwegingskader Meldcode

Breedspectrumaanbieders (BSA)
Lariks was gesprekspartner van de gemeente Leusden 
en had een signaleringsfunctie in het aangeven van de 
problematiek in samenwerking met de BSA waar in de 
praktijk tegenaan werd gelopen. 
De tweede helft van het jaar zijn er twee pilots uitgerold 
bij de BSA: het flexteam ter voorkoming van uithuis-
plaatsingen en het expertiseteam, waarvan één persoon 
aan een wijkteam wordt gekoppeld. 
Het expertiseteam is in Leusden nog niet gestart, omdat 
de expertise GGZ (waar Lariks om heeft gevraagd) niet 
kon worden geleverd. Het flexteam is een aantal keer 
ingezet, met wisselende ervaringen. Ook zijn er twee 
afgevaardigden in het teamoverleg van het Sociaal Team 
geweest om kennis te maken. Lariks heeft de volgende 
signalen afgegeven aan de gemeente: 
• Er is onvoldoende logeeropvang binnen de BSA.
• De medewerkers van de organisaties die meedoen 

in de BSA zijn niet altijd op de hoogte van de ge-
maakte afspraken.

• SAVE is onvoldoende aangehaakt bij de gemaakte 
afspraken.

De BSA geven aan dat ze casussen niet op kunnen pak-
ken wat tegen de afspraken ingaat die met hen gemaakt 
zijn. Gevolg hiervan is dat consulenten van het Sociaal 
Team meer tijd betrokken zijn bij de inwoners en langer 
overbruggingszorg moeten bieden. 

4. Maatwerk - vervolg
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Meldpunt Bezorgd 
Het Meldpunt Bezorgd is gestart. Het is een landelijk 
initiatief van de GGD en is er voor inwoners die zich 
zorgen maken over iemand met verward gedrag, ofwel: 
sociaal kwetsbare mensen die veel problemen hebben, 
zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. 
Er zijn inmiddels meerdere meldingen via de politie bij 
Lariks binnengekomen. In 2020 worden de ervaringen 
met dit Meldpunt geëvalueerd.

Maatschappelijk Onrust Team (MOT), Bestuurlijk On-
rust Team (BOT) en Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 
Lariks neemt deel aan de ketenaanpak zorg en 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. Een gemeenschappelijke aanpak geeft meer kans 
op resultaten op inwoner- en buurtniveau.
Lariks verzorgt meestal de procesregie als dit niet via 
de Wlz gebeurt. De casuïstiek valt echter niet onder de 
Wmo. De tijdsinvestering kan per geval oplopen tot 3 à 
4 uur per week.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
Anticiperend op de Wet verplichte geestelijke gezond-
heidszorg (Wvggz) die per 1 januari 2020 ingaat, heeft 
Lariks in samenwerking met de gemeente voorbereiden-
de werkzaamheden verricht om de Wvggz in te bedden 
in de reguliere werkzaamheden van beide organisaties. 
Hier zaten meer haken en ogen aan dan verwacht. Eind 
december zijn minimale afspraken gemaakt om de wet 
te implementeren, waarbij is afgesproken dat medio 
maart een projectleider vanuit de gemeente wordt aan-
gesteld die de verdere uitwerking op zich gaat nemen.  
Verwacht wordt dat de wet zal leiden tot extra werk-
zaamheden voor Lariks. Het zijn intensieve trajecten die 
binnen een gesteld tijdspad moeten zijn uitgevoerd. Op 
dit moment is het belegd bij het MOT en mochten er 
aanmeldingen zijn, dan worden die door de gemeente 
geregisseerd.

Omgaan met mensen met verward gedrag

Goed omgaan met mensen met verward gedrag is 
een van de doelen van het CUP en het Beleidskader 
Sociaal Domein van de gemeente Leusden. 
De gemeente Leusden zet in op een sluitende aanpak 
van preventie, vroegsignalering en passende zorg. De 
aanpak moet leiden tot een afname van het aantal 
incidenten  waarbij inwoners met verward gedrag zijn 
betrokken en een afname van het aantal persoonsge-
richte aanpakken (PGA, lees meer hierover hieronder) 
ten opzichte van 2018. Lariks speelt een belangrijke 
rol in de aanpak. 

4. Maatwerk - vervolg
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Samenwerking met ketenpartners

Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE)
De samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland 
verloopt wisselend. Er wordt aan beide kanten hard ge-
werkt om de samenwerking te optimaliseren. Dit proces 
vraagt blijvend aandacht en investeringen. 

GGD 
Er is een start gemaakt om samen met de GGD te onder-
zoeken hoe zij kunnen aansluiten bij de inloopspreek-
uren van Lariks op basisscholen. Dit zal verder ontwik-
keld en geïmplementeerd worden in 2020. 

WSL en Stadsring51 
Het project ‘voorkomen huisuitzetting en schulden’ 
loopt soepel. Besloten is dat Lariks maximaal drie con-
tactpogingen onderneemt bij mensen die uit huis gezet 
dreigen te worden. Zijn deze tevergeefs, dan is overeen-
gekomen dat Lariks bemoeizorg inzet. Deelname aan 
deze werkwijze vraagt om extra inzet van consulenten. 

Stadsring51 en Geldloket
Er wordt constructief samengewerkt aan voorkomen van 
(verborgen) armoede. Signalen worden gedeeld en zo 
mogelijk worden vrijwilligers van SMS ingeschakeld. Een 
medewerker van Stadsring51 is twee dagdelen per week 
aanwezig bij Lariks en de Geldloket medewerker werkt 
een dag per week vanuit Huis van Leusden. 

WSL
Om de samenwerking te bevorderen is een medewerker 
van WSL regelmatig aanwezig bij Lariks en sluit aan bij 
relevante overleggen.

Meyra 
Het contact tussen Meyra en Lariks is geëvalueerd nadat 
de samenwerking niet optimaal verliep. De samenwer-

king is hierdoor verbeterd en ook de aanvragen verlo-
pen beter. In 2019 is de vraag naar specifiekere voor-
zieningen (bijvoorbeeld draaiplateaus) toegenomen. 
Mogelijk houdt dit verband met het langer thuis wonen 
van inwoners.

Scholen
Samenwerking ten behoeve van de inloopspreekuren 
verloopt goed. Consulenten sluiten daarnaast aan bij 
Passend Onderwijsgesprekken (arrangementgesprekken), 
met als doel: kortere lijnen. In lijn met de doelen van het 
Samenlevingsakkoord jeugd wordt er ingezet op een 
integrale aanpak.

Onderwijs-leerplicht 
Lariks heeft onder voorzitterschap van de beleidsadvi-
seur onderwijs de samenwerking met leerplicht geëva-
lueerd. Dit heeft geresulteerd in een herziening van het 
huidige proces en nieuwe afspraken. De uitdaging blijft 
om gestructureerd te evalueren.

Integratiewerk (voorheen NVA)
In het begin van 2020 waren er veel vragen van status-
houders over financiën, opvoedondersteuning en formu-
lierenhulp. De ondersteuner van Integratiewerk, die elke 
maandag vanuit Huis van Leusden werkt, heeft veel van 
dit soort zaken opgepakt. Er is een goede samenwerking 
met de vraagverkenning van Lariks. Het sociaal wegwijs 
maken van nieuwkomers is een wens. Mogelijk kun-
nen problemen worden voorkomen door de inzet van 
maatjes. Taalmaatjes pakken die rol soms al. KleurRijke 
vrouwen is een collectief initiatief dat in 2019 is ontwik-
keld en in 2020 zal starten wat ook mee kan helpen om 
op een laagdrempelige manier vrouwen kennis te laten 
nemen van financiën en opvoeden in Nederland, maar 
waar ook ontmoeten en plezier maken een uitgangspunt 
is. 

De Heelkom
Consulenten van Lariks zijn drie dagdelen per week aan-
wezig in De Heelkom in Achterveld voor het inloopmo-
ment aldaar. Er is regelmatig afstemming met Gezond-
heidscentrum De Heelkom. 

SEL (Stichting Eerstelijnszorg)
Lariks sluit twee keer per jaar aan bij de netwerkbijeen-
komst van de SEL. Partijen brengen dan alle relevante 
ontwikkelingen onder de aandacht. Ook was Lariks 
vertegenwoordigd in de werkgroep/bijeenkomst over 
de pilot SOLK (Somatische onverklaarbare lichamelijke 
klachten) en ADHD.

Bijzondere dienstverleningsovereenkomsten (bdvo)
In uitzonderingssituaties kunnen er door Lariks en door 
een gecertificeerde instelling bdvo’s worden opgesteld  
voor inwoners wanneer er geen passende Zorg in Natura 
(ZiN) is en pgb-beheer een probleem vormt. Deze hulp-
verleningstrajecten/overeenkomsten worden op maat 
gemaakt en moeten uitgebreid gemotiveerd worden 
door de consulenten van Lariks. De gemeente heeft 
aangegeven dat Lariks minimaal gebruik mag maken 
van een bvdo en wil betrokken zijn bij het maken van de 
afwegingen. In het vierde kwartaal zijn er stappen gezet 
om dit aangepaste werkproces in te richten. 

Onderwijs/SWV de Eem
Conform het convenant sluit Lariks aan bij passend 
onderwijsgesprekken. Deze gesprekken worden veelal 
geïnitieerd vanuit het onderwijs in samenwerking met 
SVW de Eem. Naargelang of er sprake is van een on-
dersteuningsvraag gericht op de thuissituatie, wordt de 
mate van betrokkenheid vanuit Lariks intensiever. 
 
Huisartsen
Minimaal twee keer per jaar heeft Lariks een afstem-
mingsoverleg met (afgevaardigden van de) huisartsen. 
Het overleg is gericht op het verbeteren van de samen-
werking en onderlinge communicatie. Afgelopen jaar is 
ingezet op het verbeteren van de communicatie door in 
kaart te brengen welke communicatiemiddelen (veilig) 
door beide gebruikt worden, welk communicatiemiddel 
de voorkeur heeft en wat de minimale informatie is die 
met elkaar gedeeld wordt bij betrokkenheid vanuit Lariks 
bij een inwoner/gezin aan de huisarts. 

Samen kom je verder...
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In 2019 organiseerde Lariks de volgende cursussen en 
workshops met en voor inwoners en vrijwilligersorgani-
saties. Achter de cursus staat het aantal deelnemers ver-
meld. Belangrijk daarbij is dat dankzij de kwaliteit van 
de trainingen en vaardigheden van de trainers waar-
devolle resultaten worden geboekt, waardoor (dure) 
individuele ondersteuning niet of in mindere mate 
noodzakelijk is. Zeven deelnemers kan betekenen, dat 
er zeven beschikkingen minder voor maatwerk hoeven 
te worden afgegeven.

Elke training of workshop wordt na afloop geëvalueerd 
aan de hand van vragen die zowel de inhoud, de kwa-
liteit van de trainer als het collectieve karakter (samen 
leren, ervaringen uitwisselen) betreffen. En zo nodig 
aangepast en/of verbeterd. De trainingen worden hoog 
gewaardeerd: gemiddeld met een 8,5. De trainingen 
worden gegeven door gespecialiseerde consulenten van 
Lariks, soms in samenwerking met externe specialisten. 
• KIES groep: 7 deelnemers. 
• Assertiviteitstraining volwassenen  - 10 deelnemers 
• Hier ben ik! - 19 deelnemers (wachtlijst voor 2020) 

Opvallend: de vragen van de kinderen zijn com-
plexer dan voorheen en dit heeft effect op de 
groep.

• Omgaan met dementie - 9 deelnemers. De tweede 
cursus telde slechts 3 deelnemers, besloten is de 
training in 2020 niet voort te zetten in de huidige 
vorm.

• Bij De Kameleon Thuis – 8 deelnemers. Tweede 
cursus geannuleerd wegens onvoldoende deelne-
mers. Na evaluatie is besloten de training voor 2020 
minder ‘zwaar’ te positioneren.

• Workshop positief opvoeden - 32 deelnemers. 
• Opvoeden van kinderen met ASS -8 deelnemers  
• Superfun voor jonge mantelzorgers - 20 deelne-

mers
• Graffiti en DJ-workshop voor jonge mantelzorgers- 

14 deelnemers
• Breakdance workshop jonge mantelzorgers - 13 

deelnemers

• Wijnproeverij voor mantelzorgers - 18 deelnemers 
• Workshop Omgaan met dementie voor medewer-

kers Rabobank - volgt
• Reizen met OV-chipkaart  - 4 deelnemers
• De grote sprong 65 aanmeldingen, 45 deelnemers 

(i.v.m. hittegolf)
• Rouwverwerking (niet doorgegaan bij gebrek aan 

animo)
• Vitaal ouder worden - 71 deelnemers.
• Wandelen met mantelzorgers - ± 6 deelnemers per 

keer
• Wijnproeverij voor mantelzorgers - 20 deelnemers
• Dag van de Mantelzorg - ± 40 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:
• Ombuigen van weerstand: 8 deelnemers
• Dramadriehoek: 3 deelnemers
• Intervisiebijeenkomsten voor Maatjesvrijwilligers (4x 

p/j)
• Intervisiebijeenkomsten voor Maatjes dementie (2x 

p/j)
• Algemene bijeenkomsten voor SMS (6x per jaar)
• Bijeenkomst uitleg leefgeldnormen voor SMS 
• Motiverende gespreksvoering (basis)
• Motiverende gespreksvoering (verdieping)
• Uitreiking Vrijwilligers Trofee
• Eindejaarsfeest vrijwilligers - ± 60 deelnemers

Samen leren
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Algemene voorziening 
Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de 
gemeente gratis of tegen beperkte kosten beschikbaar. 
Bijvoorbeeld een maaltijdservice, boodschappenbus of 
activiteiten in een ontmoetingscentrum. 

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.

Collectieve voorziening
Deze voorzieningen worden speciaal georganiseerd 
om ontmoeting te stimuleren en bij te dragen aan de 
ontwikkeling en zelfredzaamheid van inwoners van alle 
leeftijden. Collectieve voorzieningen zijn voorliggend op 
ondersteuning via Wmo of Jeugdwet. 

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, basisonderwijs en zorg 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 on-
gerustheid en emotionele reacties bij (diverse) groepen 
mensen verstaan als gevolg van een (schokkende) ge-
beurtenis waarbij het risico bestaat op escalatie, versto-
ring van de openbare orde en veiligheid en een toena-
me 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 in de criminaliteit 
verzeild raken en/of ernstige overlast veroorzaken 
voor andere inwoners. WSL, Lariks, politie en de ge-
meente Leusden werken nauw samen aan deze per-
soonlijke aanpak van overlastgevende 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. 

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
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 is vaak effectiever 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.

Begrippenlijst

Wmo, PGA, 
POH...
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Vraagverheldering
Vraagverheldering vormt waar nodig 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 is de basis van 
een integrale aanpak en maakt duidelijk wat de proble-
men 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 in-
woner naar Lariks komt besproken en bekeken welk 
vervolg nodig is om samen tot een oplossing te komen 
die bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de inwoner. 
Kan de inwoner met tips en advies zelf verder? Of is een 
gesprek nodig met een consulent van het Basis- of So-
ciaal Team om te kijken welke vorm van ondersteuning 
nodig is? 

Voorliggende voorziening
Een voorliggende voorziening is een algemene of col-
lectieve voorziening die met voorrang wordt ingezet ten 
opzichte van ondersteuning via Wmo of Jeugdwet.
Voorliggende voorzieningen zijn voor iedereen toegan-
kelijk, denk aan een ontmoetingscentrum in de wijk. 

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.

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. 


