SAMEN LEIDERDORP

Samenwerken aan een sterke samenleving
De manier waarop zorg en ondersteuning in
de samenleving georganiseerd is, gaat
veranderen. Gemeenten worden vanaf 2015
verantwoordelijk voor extra taken op het
gebied van Jeugdhulp, Werk en bijstand en de
Wet maatschappelijke ondersteuning (de zorg
voor langdurig zieken en ouderen).
De gemeente Leiderdorp is momenteel druk
bezig met de voorbereidingen op de nieuwe

Leiderdorper in beeld
In deze rubriek besteden we aandacht aan Leiderdorpers die op vrijwillige basis een belangrijke bijdrage leveren aan de Leiderdorpse samenleving. De eerste Leiderdorper in beeld is de
heer Wim Scholte, oprichter van wandelclub De Buitenbuiters. Hij is 81 jaar en zorgt er
wekelijks voor dat een groep Leiderdorpers bij elkaar komt en gezamenlijk een wandeltocht
maakt. Niet alleen om fit en vitaal te blijven, maar ook voor gezelligheid en sociale contacten.
In 2005 is Wim Scholte begonnen met een
loopgroep, bestaande uit vijf man. Laagdrem
peligheid is voor hem belangrijk, daarom is
het ook geen formele vereniging. Iedereen
die het leuk vindt om mee te wandelen is

welkom. In de loop der jaren is de groep
uitgebreid tot 52 man. Er wordt wekelijks
gewandeld, ongeacht het weer, het animo
blijft. De wandelgroep is uitgegroeid tot een
hechte en gezellige club die elke woensdag

taken. We kiezen ervoor zorg, ondersteuning
en begeleiding op een nieuwe manier te
organiseren om aan te blijven sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van inwoners.
Daarnaast moeten we ook in de toekomst de
zorg en ondersteuning betaalbaar houden.
Ook van inwoners vraagt dit een nieuwe
manier van denken. U zult ongetwijfeld
bekend zijn met de term ‘participatiesamen

leving’, maar wat wordt hier precies mee
bedoeld?

morgen om 9.00 uur start bij de Buit aan de
Buitenhoflaan. Na afloop van de wandeling
drinken ze koffie in wijkgebouw ‘De Hoek
steen’ aan de Houtschans.

die van Alkmaar en van Nijmegen. We
organiseren ook wandelingen buiten
Leiderdorp, bijvoorbeeld Noordwijk. We
zetten dan zelf een snertwandelroute uit. Na
de wandeling gaan we gezellig aan de
erwtensoep. In de zomer gaan we een dag
fietsen naar ‘klein Giethoorn’, een mooi en
pittoresk gebied in Hazerswoude. In juni
doen we mee aan de ‘Kippenloop’ in Katwijk,
waarna we ’s avonds gezamenlijk eten bij de
Chinees. Dit zorgt voor veel gezelligheid en
binding in de groep. Het uitgangspunt blijft
wel ‘vrijheid, blijheid’. Hiermee is de
wandelclub een ontmoetingsplek voor
Leiderdorpers die het gezellig vinden met
andere Leiderdorpers te wandelen en
hiermee fit te blijven. Voor veel mensen is de
stap naar de sportschool te groot, de
wandelclub biedt de mogelijkheid om fit te
blijven en contacten uit te breiden op een
laagdrempelige manier, zonder
verplichtingen.”

Wim Scholte: “Het animo is iedere week
hoog, ook als ik er zelf niet kan zijn, dan is er
altijd iemand die het overneemt. Wandelen is
goed om gezond en fit te blijven. We starten
een wandeling met een warming up en na
afloop een cooling down. Door te wandelen
blijf je fit en gezond. Zelf wandel ik dagelijks
en doe jaarlijks mee aan twee vierdaagsen,

Deze pagina zal eens per kwartaal verschijnen
en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de
ontwikkelingen en brengt lokale initiatieven in
beeld die bijdragen aan een sterke
samenleving.

Bent u iemand of kent u iemand die zich
inzet voor initiatieven die een bijdrage
leveren aan het welzijn van Leiderdorpers?
Meld dit dan aan voor de rubriek ‘Leiderdor
per in beeld’ via samen@leiderdorp.nl
Wim Scholte.

na het wandelen wordt gezamenlijk koffie gedronken.

Ambtenaar
in beeld
De gemeente Leiderdorp werkt momenteel
hard aan de voorbereidingen op de nieuwe
taken op het gebied van jeugdzorg, werk en
Wmo. Zo ook beleidsmedewerker Simone
Berk. Vele overleggen, niet alleen met
collega’s maar ook met organisaties, maken
deel uit van haar dagelijkse werk. Wat dit
betekent voor het werk van haar en haar
collega’s, vertelt Simone ons met plezier.
Hoe ziet jouw werkdag er uit?
“Mijn gemiddelde werkdag vindt zeker niet
plaats van achter mijn bureau, maar bestaat
vooral uit samenwerken. Niet alleen met mijn
collega’s, maar vooral ook met externe partijen
zoals maatschappelijke organisaties, scholen
en huisartsen. We hebben de expertise en
kennis uit het veld nodig om de juiste keuzes te
maken. Dat is voor ons de belangrijkste input.
Dit doen we onder andere door met elkaar te
overleggen of samen bijeenkomsten te
organiseren over een bepaald thema.”
Wat betekenen de veranderingen voor
jouw werk?
“De nieuwe taken gaan nooit over één
beleidsveld, maar overlappen verschillende

Simone Berk in overleg met het CJG

onderwerpen. Zo zijn bijvoorbeeld jeugd,
onderwijs en gezondheid onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het is een uitdaging om al
deze onderwerpen met elkaar te verbinden, te
kijken waar kansen voor samenwerking liggen
en hoe wij dit als gemeente kunnen facilite
ren. Dat betekent dat we veel in projectteams
werken bestaande uit beleidsmedewerkers
met verschillende aandachtsgebieden en we
vragen aan externe partijen om aan te
sluiten.”
Jullie vinden het betrekken van andere
partijen dus erg belangrijk?
“Het is zelfs noodzakelijk. Door met inwoners
en organisaties in gesprek te gaan komen we te
weten waar de omgeving behoefte aan heeft
en hoe wij het beleid zo goed mogelijk vorm
kunnen geven. We hebben als gemeente en
maatschappelijk middenveld een gedeelde
verantwoordelijkheid.
De gemeente geeft op basis van ervaring en
gesprekken met organisaties en inwoners aan
waar prioriteiten liggen. Inwoners, organisaties
en gemeente zijn van elkaar afhankelijk en we
willen op een gelijkwaardige manier samen
werken. Er ligt veel kennis bij de inwoners en
professionals. Voor mij betekent dit goed
bereikbaar en zichtbaar zijn voor anderen en
ervoor zorgen dat we elkaar goed op de hoogte
houden van ontwikkelingen.”

Welke kansen bieden de nieuwe taken?
“Er moeten meer taken uitgevoerd worden met
minder geld. Dat vraagt om slimme verbindin
gen. Om zorg en ondersteuning op lange
termijn betaalbaar te houden gaan we dit
anders organiseren. De omgeving wordt hierbij
betrokken. De nieuwe taken geven ons
namelijk ook de kans om meer maatwerk te
leveren, gericht op de Leiderdorpse inwoners.
Zo nodigen wij bijvoorbeeld jongeren en
ouders uit mee te praten bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) over de Jeugd- en
Gezinsteams. Met deze manier van werken
hopen we op ideeën, tips en kansen om de
nieuwe taken zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de wensen uit de omgeving.”

Stelling
‘Onze huidige maatschappij is
geen SAMENleving’
Toelichting: De huidige maatschappij is
individualistisch, mensen zijn op zichzelf
gericht en minder geneigd iets voor een
ander te doen. Geef uw mening via:
Facebook:
www.facebook.com/gemeenteleiderdorp
Twitter
www.twitter.com/samenleiderdorp

Praat mee met het CJG
Bij het zoeken van opvoedondersteuning of
hulp in het gezin lopen ouders vaak tegen
dingen aan: het verhaal meerdere keren
moeten vertellen, lange wachttijden of
doorverwijzingen. Om dat te verbeteren gaan
gemeenten de jeugdhulp anders organiseren.
Er wordt een nieuwe start gemaakt in de
manier van werken.
Jeugd- en Gezinsteams
In Leiderdorp zijn we hier al mee begonnen in
de vorm van een proeftuin (een pilot). In
januari is in een deel van Leiderdorp gestart
met een team van ambulante medewerkers.
Dit Jeugd- en Gezinsteam werkt vanuit het
Centrum voor Jeugd en Gezin, maar is ook op
andere plekken te vinden, bijvoorbeeld op de
scholen. De medewerkers uit dit team gaan
samen met het gezin aan de slag om de hulp te
geven die nodig is. Zij zijn rechtstreeks mobiel
bereikbaar of via de balie van het CJG.
Meedenken en meepraten?
Graag willen we samen met jongeren en
ouders zo goed mogelijk vorm geven aan de
jeugdhulp in Leiderdorp. We zijn dan ook op
zoek naar jongeren en ouders die ervaring
hebben met opvoedondersteuning of jeugd

hulp in hun gezin, die mee willen denken en
mee willen praten. Ben je geïnteresseerd? Mail
dan naar Marleen Stuivenberg via m.stuiven
berg@leiderdorp.nl (gemeente) of CJG-coördi
nator Anja de Rijk via AdeRijk@ggdhm.nl. De
vorm en de invulling bepalen we samen.

Boven (v.l.n.r) Yvonne Maas, Marijke UitholStruiwigh, Thessa Kool (stagiaire), Ria van
Hummel-Lafeber, Anneke Rood, Leonie Aartman
Beneden: (v.l.n.r) Jeannette Anker (coach), Edith
Dubbeldeman, Sophie Hospers (coach), Annemieke Smits

SAMEN LEIDERDORP

Doorgeefpen
Van verzorgingsstaat naar het
sociale netwerk

Iedereen die een vorm van zorg of ondersteu
ning ontvangt, zal de veranderingen die op
ons afkomen ongetwijfeld met belangstel
ling hebben gevolgd. Besluitvorming in de
Tweede Kamer, de vertraging, de
wijzigingen van de plannen. En alle
wijzigingen op het gebied van
Jeugdhulp, WMO en Werk Inkomen,
moeten op 1 januari 2015 ingaan.

Jeugd in beeld
Dinsdag 3 februari vond in het
gemeentehuis van Leiderdorp een
bijeenkomst voor vrijwilligers plaats.
Tijdens deze bijeenkomst, georgani
seerd door het Centrum voor Jeugd
en Gezin en de gemeente, is een
kaart voor vrijwilligers geïntrodu
ceerd. Deze kaart, ‘Jeugd in Beeld’,
ondersteunt vrijwilligers in de
stappen die zij kunnen zetten als zij
zich zorgen maken om een kind of

jongere. Het CJG biedt hierin
ondersteuning en advies. Tijdens de
bijeenkomst heeft het CJG met de
vrijwilligers kennisgemaakt en laten
zien wat het allemaal doet en biedt.
Daarna is de kaart geïntroduceerd.
Er is gesproken over verschillende
situaties die voor kunnen komen en
hoe vrijwilligers de kaart kunnen
gebruiken. Het verzoek aan
vrijwilligers is om de kaart nu in

gebruik te nemen. In een later
stadium vraagt het CJG de vrijwilli
gers naar hun ervaringen. Op basis
van deze uitkomst worden er
mogelijk aanpassingen
doorgevoerd.
Bent u vrijwilliger en nieuwsgierig
naar de kaart? Ga naar www.
leiderdorp.nl/cjg of neem contact op
met het CJG Leiderdorp via 088 254 23 84.

Veel taken op het gebied van zorg en
ondersteuning gaan naar de gemeenten.
Gaat dat allemaal lukken, is de veel
gehoorde vraag. Vooral omdat het Rijk bij
de overdracht van alle taken naar de gemeente, óók nog een korting
toepast op het geld dat naar de gemeente wordt overgeheveld. De
verwachting en de bedoeling is dat de gemeente al die taken beter én voor
minder geld kan uitvoeren.
Daar is een omslag in denken en handelen voor nodig. Bij alle gemeenten,
de medewerkers, de instellingen die zorg en ondersteuning aanbieden,
maar ook bij onze cliënten, onze inwoners, die van die diensten gebruik
maken.
Het idee is dat mensen veel meer zelf kunnen. Zelfstandig of met enige
hulp van mensen in hun omgeving, in hun “sociale netwerk”. In overleg zal
gezocht worden naar passende oplossingen. Maatwerk heet dat. Daar waar
moeilijk andere oplossingen gevonden kunnen worden, biedt de gemeente
een vangnet. Maar het gaat niet alleen om een andere manier van denken.
We moeten ook anders gaan werken.
Daar zijn we inmiddels mee begonnen. Dit jaar, op 16 januari, zijn we
gestart met een Jeugd- en Gezinsteam, in samenwerking met de gemeente
Zoeterwoude. Deskundigen hebben direct contact met elkaar en het gezin
of gezinslid om bij hulpvragen een passende oplossing te vinden. Het gaat
hier om een proef, want de nieuwe aanpak die we ons wensen is niet
“zomaar” gevonden; we moeten veel leren en de nieuwe wegen ook
werkelijk zoeken. Gelukkig is er veel enthousiasme bij iedereen die hierbij
is betrokken.
Ook op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
gaan we anders werken. Het idee is om met één of meerdere Gebiedsge
bonden Teams te gaan werken. Deze teams bestaan uit professionals op
het gebied van zorg en ondersteuning en richten zich op een bepaalde
wijk. Zij zoeken samen met mensen die behoefte hebben aan ondersteu
ning naar een passende oplossing. De huisarts en de wijkverpleegkundige
gaan hier bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in vervullen, maar ook het
”sociale netwerk” van mensen zelf en niet te vergeten de vele vrijwilligers
die Leiderdorp kent. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar veel dingen
anders kunnen doen. En dat mensen daarbij ook veel meer dan voorheen,
méér voor elkaar kunnen betekenen.
Of dat ook voor minder geld kan dan het Rijk ons geeft? Dat zal moeten
blijken. Ook op financieel gebied moet een omslag worden gemaakt; daar
zit nog wel een spanningsveld. Ik ben wel benieuwd hoe een meer
bedrijfsmatig op de zorg gerichte instelling tegen deze zaken aankijkt. Kan
er misschien meer en betere zorg voor minder geld worden aangeboden?
Ik geef de pen daarom door aan Eric van der Zijden van Inzowijs in
Leiderdorp. www.inzowijs.nl
Ben benieuwd!
Kees Wassenaar, wethouder

Blijf op de hoogte!
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Werk
en Wmo via onze website www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp.
U kunt ons ook volgen op twitter: www.twitter.com/samenleiderdorp en
abonneren op de nieuwsbrief via www.leiderdorpmail.nl

Uitnodiging bijeenkomst ‘privacy en
gegevensuitwisseling’ voor
BIG-geregistreerde professionals
De drie decentralisaties stellen de gemeente voor nieuwe, omvangrijke
taken. Om hier goed invulling aan te geven richten wij ons op hervorming
van het sociaal domein. Een van de uitgangspunten van deze hervorming is
dat ondersteuning integraal wordt georganiseerd met de cliënt als
middelpunt. Dit vraagt om meer samenwerking en uitwisseling tussen
zorgverleners. Dit is onlosmakelijk verbonden met privacy. Hoe gaat u te
werk als er in het belang van de cliënt informatie moet worden gedeeld? En
wat doet u als uw cliënt (of diens ouder) niet wil dat u zijn of haar informatie met andere professionals deelt? Hoe kan u, op basis van de privacywetgeving, te werk gaan? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst
‘Privacy en gegevensuitwisseling’ voor BIG-geregistreerde professionals.
Wat kunt u verwachten?
Gezondheidsjuriste Jolanda van
Boven geeft deze avond een
inspirerende en enthousiaste lezing
over privacy en samenwerking. Zij

heeft veel ervaring met de imple
mentatie van privacyreglementen
en de uitvoer in de praktijk. Jolanda
van Boven geeft inzicht in de manier
waarop u uw handelen kunt

onderbouwen. U krijgt hiertoe ook
praktische instrumenten aangereikt.
Praktische informatie
De bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 17 april in het gemeente
huis te Leiderdorp.
Het programma duurt van 17.15 uur tot
20.00 uur. Tussentijds krijgt u een
broodmaaltijd aangeboden. Aanslui
tend is er een afsluitende borrel. Er
zijn geen kosten verbonden aan de
bijeenkomst. Meld u, graag uiterlijk
31 maart, aan bij Floor van Haasteren
via fvanhaasteren@leiderdorp.nl of
071-54 54 837 of neem contact op voor
meer informatie.

