SAMEN LEIDERDORP

Samen Leiderdorp - Hoe zou u dat aanpakken?
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 (hulp en
ondersteuning voor langdurig zieken en
ouderen).
‘Samen Leiderdorp’ staat voor deze veranderingen en hoe wij hier als gemeente samen
met u invulling aan kunnen geven.
Veel van de taken die nu bij de Rijksoverheid

Sociaal Team Leiderdorp in
ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente extra
taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Om invulling te geven aan deze taken
is onder andere het Sociaal Team Leiderdorp
in ontwikkeling. Dit team is vanaf 1 januari
2015 operationeel.
Piet Geerlings (maatschappelijk werker),
Renze de Gelder (wijkverpleegkundige) en
Marijke Kleijn (ouderadviseur) maken deel uit
van het Sociaal Team Leiderdorp, dat
momenteel uit tien professionals op het
gebied van zorg en maatschappelijke
ondersteuning bestaat. Zij vertellen over de
ontwikkeling van het team en wat zij straks
voor u kunnen betekenen.

Meerdere specialismen in
één team

“Binnen het Sociaal Team Leiderdorp heeft
iedereen zijn eigen specialisme. Bijvoorbeeld
kennis van ouderen, mensen met een
beperking, verpleging en verzorging,
financiële problematiek en aanpassingen in
huis enz.. Doordat deze specialismen nu
samen werken in één team, kunnen hulp- en
ondersteuningsvragen binnen dit ene team
opgepakt worden. Ook als de vragen
bijvoorbeeld niet alleen over praktische hulp
of zorg, maar ook over sociale hulp gaan.
Denk hierbij aan hulp bij het doen van de
boodschappen, maar ook ondersteuning bij
het vinden van nieuwe contacten om het
eigen netwerk te versterken of om eenzaamheid tegen te gaan. Ook mantelzorgers zijn
daarbij belangrijk. Niet alleen de inzet die zij
leveren, maar ook de ondersteuning die zij
nodig hebben valt binnen het aandachtsge-

“We werken samen in een
team waarin we kennis en
ervaring delen, elkaar kunnen versterken en aanvullen, maar waarin ieder zijn
of haar eigen specialisme
houdt.”

liggen, worden straks de verantwoordelijkheid
van de gemeente. Hulp en ondersteuning aan
inwoners wordt anders georganiseerd: dichtbij
en waar mogelijk in de directe leefomgeving.
Uitgangspunt is zo lang en zo zelfstandig
mogelijk samenleven in Leiderdorp.
Vragen als ‘Hoe kunnen we elkaar daarbij
helpen als dat nodig is? Helpt u zelf mensen in
uw omgeving? En durft u om hulp te vragen?’
staan in de campagne centraal.

“Mijn dagelijks werk is erop gericht om mensen
aan het werk te krijgen, matchen van vraag en
aanbod in de regio. Hiervoor zijn wij ook
aangesloten bij project JA. Dit is onderdeel van
het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Project JA heeft de opdracht alle jongeren
onder de 27 jaar met een WWB uitkering naar
werk te begeleiden. Jongeren zijn zeer in trek
binnen de sector bouw en techniek. Veel
bedrijven vergrijzen en zijn op zoek naar jeugd,
zeker de kleinere bedrijven. In mijn vrije tijd
geef ik trainingen bij volleybalvereniging
Leython, dit doe ik drie avonden per week. Ik
vind het leuk om met mensen samen te werken

Facebook:
www.facebook.com/gemeenteleiderdorp
Twitter
www.twitter.com/samenleiderdorp

Special Samen Leiderdorp

In deze special informeren wij u over de

Hoe werk het Sociaal Team Leiderdorp?
De medewerker van het Sociaal Team heeft een eerste gesprek met u bij u thuis, of ergens
anders als u dat liever heeft.
Dit gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Het kan zijn dat u op
meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft. De medewerker van het Sociaal Team zal
vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. De
afspraken die u daarover maakt, worden vastgelegd in een plan met concrete acties.
In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden (Ouderenadviseurs, Maatschappelijk werk, MEE consulenten, wijkverpleegkundige, WMO consulenten en
een social innovator). Zij adviseren elkaar over hulpvragen en zorgen ervoor dat de hulp op
elkaar wordt afgestemd. Op deze wijze wordt u sneller en efficiënter geholpen.

Bereikbaarheid Sociaal Team Leiderdorp
bied van het Sociaal Team. We werken dus
samen in een team waarin we kennis en
ervaring delen, elkaar kunnen versterken en
aanvullen, maar waarin ieder zijn of haareigen specialisme houdt. Met de cliënt wordt
vooraf besproken hoe de werkwijze is van het
Sociaal Team Leiderdorp.”

Zorg, hulp en ondersteuning
op maat

“Het belangrijkste uitgangspunt van het
Sociaal Team Leiderdorp is dat we zorg, hulp
en ondersteuning op maat bieden, dus
passend bij wat iemand nodig heeft. Hierbij is
de eigen kracht van mensen en hun omgeving
van belang. Zo wordt er ook gekeken naar
wat het sociale netwerk kan betekenen. We
inventariseren welke personen in de omgeving van de hulpvrager aanwezig zijn en hoe
de relatie daarmee is. Bijvoorbeeld: een
buurman waar goed contact mee is, zou
kunnen helpen met boodschappen of met de
administratie. Hulp en ondersteuning worden
dus anders geregeld, maar gaan niet weg. Een
vrijwilliger kan ook een rol gaan spelen in het
oplossen van hulpvragen”.

Het Sociaal Team Leiderdorp wordt vanaf 1 januari 2015 de ingang voor Leiderdorpers met
vragen over hulp, zorg en ondersteuning. Momenteel is het team in ontwikkeling en wordt
er gekeken naar een locatie waar vanuit het team zal werken met eigen contactgegevens.
Alle inwoners van Leiderdorp ontvangen hier in december informatie over. Voorlopig kan
iedereen met deze vragen nog terecht bij de gemeente Leiderdorp via het algemene
telefoonnummer (071) 54 58 500.

Meer informatie

Veel mensen zijn op zoek naar duidelijkheid. Is mijn zorg er straks nog wel? Hoe ziet het er
volgend jaar uit? Voor veel van deze vragen kunt u terecht op de website van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.dezorgverandertmee.nl
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer (071) 54 58 500.

“We kijken samen met de inwoner welke zorg
nodig is en hoe deze geboden kan worden.
We willen hiermee aansluiten op de individuele vraag en kijken daarbij ook naar alternatieven. Door eerst de samenwerking af te
stemmen binnen het team en organisaties
daarbuiten, kan de zorg efficiënter en ook
goedkoper georganiseerd worden.”

Leiderdorper in Beeld
In deze rubriek besteden we aandacht aan
Leiderdorpers die een belangrijke bijdrage
leveren aan de Leiderdorpse samenleving.
De derde Leiderdorper in Beeld is René
Leeflang. In het dagelijks leven is hij eigenaar
van een uitzendbureau dat gespecialiseerd is
in bemiddeling voor functies in de sector
bouw en techniek. Daarnaast is hij al ongeveer 25 jaar trainer bij Volleybalvereniging
Leython. Zowel in zijn werk als tijdens zijn
inzet voor de volleybalvereniging vindt hij het
belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en samen tot resultaten te komen.

veranderingen. Wilt u meer weten over Samen
Leiderdorp? Kijk op www.samenleiderdorp.nl,
volg de nieuwsberichten in Gemeente aan
Huis en volg ons via social media:

en een teamgevoel te creëren. Dit doe ik zowel
in mijn werk als tijdens mijn inzet voor de
volleybalvereniging.”

Sport verbroedert

“Lidmaatschap van een (sport)vereniging is
niet alleen een goede manier om lichamelijk
gezond en vitaal te blijven, maar het is ook een
goede manier om het eigen sociale netwerk te
vergroten. Ik merk dat er goed contact is
binnen de teams en dat leden iets voor elkaar
betekenen, ook buiten de sport om. Als je gaat
sporten heb je er ineens vrienden bij. Alleen
ergens op afstappen is eng. Als vereniging en
zeker als trainer zorg je ervoor dat iedereen
zich meer dan welkom voelt. Wij willen dat
mensen het naar hun zin hebben, daarvoor is
de inzet van vrijwilligers binnen de vereniging
ook erg belangrijk. De term ‘sport verbroedert’
is dan ook zeker waar.”

uitdaging is om iedere keer als je samen speelt
kwaliteit toe te voegen in het samenspel, je
hebt elkaar nodig om vooruit te komen. Sport
is in dat opzicht een weerspiegeling van het
dagelijks leven waarin je elkaar nodig hebt om
verder te komen.”

Voor iedereen iets te doen

“Leiderdorp is een mooie gemeente waar veel
georganiseerd wordt. In Leiderdorp hoef je
niet snel te vereenzamen, er is voor iedereen
wel iets te doen en je kunt altijd ergens naar
toe. Tegen iedereen die nog op zoek is naar
een leuke sportvereniging zou ik zeggen: kom
eens kijken bij een Volleybalwedstrijd!”
Meer weten? Kijk op www.sportleiderdorp.nl
voor een overzicht van sportverenigingen in
Leiderdorp.

Samen kom je verder

“Mijn ervaring als trainer is dat iedere speler
een individu is. Om iets te bereiken is het eerst
van belang dat het team goed samen kan
werken. Wat ik er zelf van geleerd heb is niet
alleen te letten op techniek, maar vooral om
ervoor te zorgen dat het team goed draait. De

Bent u of kent u iemand die een belangrijke
bijdrage levert aan de Leiderdorpse samenleving?
Dan kunt u dit aanmelden voor deze rubriek door
een mail te sturen naar Suzanne van Noorloos:
svannoorloos@leiderdorp.nl

“We kijken samen met de
inwoner welke zorg nodig
is en hoe deze geboden kan
worden.”

SAMEN LEIDERDORP

Doorgeefpen
Jeugdhulp vanaf 2015: ongedeeld,
dichtbij huis en efficiënt

Erik van der Zijden gaf mij “de doorgeefpen” door om mijn licht te laten
schijnen over de ontwikkelingen in de jeugdhulp vanaf 1
januari 2015. Ik heb waarschijnlijk meer te vertellen
dan er ruimte is, maar ik ga
een poging wagen.
Vanaf komend jaar wordt
jeugdhulp ondergebracht bij
gemeenten. Nu wordt de
jeugd- en opvoedhulp van
Cardea vanuit de provincie Zuid
Holland betaald. De Jeugd GGZ
en de zorg voor jeugdigen met een
verstandelijke beperking wordt vanuit de AWBZ betaald. Als hulp wordt
geboden vanuit MEE of het Algemeen Maatschappelijk werk, dan wordt
dat (gedeeltelijk) vanuit de gemeenten betaald. Al met al een onoverzichtelijke financiering met veel verschillende “potjes” die de samenwerking
soms behoorlijk in de weg staan. Dit moet toch anders kunnen. De
veranderingen waarbij al de hulp voor jeugdigen en gezinnen vanuit 1 partij
wordt betaald, zal zeker helpen.

Focus

Wij hebben een heldere focus op de manier waarop wij hulp geven.
Zo heeft Cardea hoog in het vaandel staan, dat een gezin en/of jeugdige
niet “van het kastje naar de muur” of “met een kluitje in het riet” worden
gestuurd (ongedeelde hulp). Het mag niet uitmaken of je geestelijke
gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, hulp bij een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan nodig hebt. Als tweede kerngedachte staat Cardea voor hulp die (dichtbij) thuis (midden in de samenleving) verleend wordt. Een jeugdige moet gewoon naar zijn eigen school
kunnen, naar de eigen sportvereniging, het baantje bij de eigen supermarkt
kunnen houden, etc. Wij geven hulp zo licht als mogelijk en zo intensief als
noodzakelijk. Bij voorkeur wordt een kind niet uit huis gehaald! We doen er
alles aan om dat te voorkomen.
En als laatste focuspunt wil Cardea de beste zorg voor de beste prijs op een
zo goed mogelijke manier leveren (excellente ketenorganisatie). Dit doen
we niet alleen, maar met de anderen uit de keten.

Jeugd- en gezinswerkers versterken het
Centrum voor Jeugd en Gezin
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp. Om hier uitvoering aan te geven is het Centrum voor Jeugd en
Gezin in Leiderdorp uitgebreid met een team van jeugd en gezinswerkers
(Jeugd- en Gezinsteam).

Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG)

Bij het CJG kunnen ouders, kinderen,
maar ook professionals terecht voor
alle kleine en grote vragen over
opgroeien en opvoeden, maar ook
voor specialistische hulp.
Vanaf 1 januari worden de CJG’s dus
uitgebreid met de Jeugd- en
Gezinsteams (JGT) om ouders en
kinderen nog beter te kunnen
helpen. Deze teams werken volgens
het principe één gezin, één plan, één
regisseur. Dankzij het JGT biedt het
CJG hulp en advies dicht bij huis,
met meer verschillende
deskundigen.

Niet meer óver, maar mét
het gezin praten

Sinds maart dit jaar draait er binnen
een aantal gemeenten een proef met
Jeugd- en Gezinsteams, waaronder

in Leiderdorp. Ouders zijn zeer
tevreden over de snelheid waarmee
hun vraag wordt opgepakt door deze
teams. Na een aanmelding wordt
vaak binnen een week contact
gelegd met het gezin om te bespreken wat het gezin nodig heeft. Voor
ouders is het prettig dat er niet meer
óver hen, maar mét hen gepraat
wordt. Ook geven ouders aan dat
het fijn is één contactpersoon te
hebben waarmee zij al hun vragen en
zorgen kunnen bespreken. Bijvoorbeeld vragen als ‘mijn kind kan niet
goed meekomen in de klas, wat is er
aan de hand?’, ‘er is veel ruzie in het
gezin, wat kunnen we hier aan
doen?’ en ‘Hoe kan ik mijn kind meer
structuur bieden?’. Ook met vragen
over hoe een gezin bijvoorbeeld hulp
en zorg zelf beter kan coördineren
kan men bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin terecht.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp. Het
gaat hierbij om preventie,
(geestelijke) gezondheidszorg,
begeleiding en zorg voor
jeugdigen met een beperking,
gesloten jeugdhulp, uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Binnen Holland - Rijnland (een
samenwerkingsverband tussen
gemeenten in de regio) is
ervoor gekozen het Centrum
voor Jeugd en Gezin aan te
vullen met Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s).
Op deze manier zijn de diverse
soorten jeugd- en gezinshulp te
vinden onder één dak, met een
duidelijke en herkenbare
ingang.

Praktijk

Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van de Jeugd- & Gezinsteams.
Op dit moment zijn er in de regio Holland Rijnland 6 proeftuinen met deze
teams. Een daarvan zit in is een gezamenlijk team van Leiderdorp en
Zoeterwoude. In deze teams is de hulp van GGZ, Jeugdzorg, Verstandelijk
beperkten, Maatschappelijk werk en MEE samengebracht. De teams
(maximaal 12 mensen) werken in de buurten en kunnen direct, zonder
indicatie, hulp bieden. Omdat alle hulpvormen gebundeld zijn, lukt het ook
veel sneller ongedeelde hulp te geven. Ik ben trots op deze ontwikkeling.
Een ander voorbeeld in Leiderdorp is Orion. Orion is een plek waar
kinderen uit de hele regio Holland Rijnland een combinatie van onderwijs
en zorg krijgen als dit op de gewone basisschool niet mogelijk is. In de klas
werken de onderwijzer en medewerkers van de jeugdhulp heel nauw
samen. Als deze voorziening er niet zou zijn, dan zaten deze kinderen
waarschijnlijk alle dagen thuis.

Boven v.l.n.r. Annemieke Smits, Marijke Uithol-Struiwigh, Marjo Borsje, Leonie Aartman, Yvonne Maas, Ria van Hummel,
Anneke Rood, Carla Gaalswijk. Onder v.l.n.r. Maayke van der Geest, Jeannette Anker, Edith Dubbeldeman, Joke Baars

Toekomst

Ik ben grotendeels positief over de veranderingen volgend jaar, maar
maak me wel zorgen over het grote aantal veranderingen op één datum.
Op 1 januari 2015 vragen we aan gemeenten een regio te vormen voor de
inkoop van jeugdhulp, komt het geld niet meer van het rijk en de provincie
maar van gemeenten, vragen we aan instellingen van verschillende
stromingen om samen te werken en wordt voor jeugdhulp in drie jaar een
bezuiniging van 15% doorgevoerd. Deze vier bewegingen op één moment
baren me wel degelijk zorgen. Iedereen zal “zijn beste beentje voor moeten
zetten” om deze beweging in een keer te maken.
Gerrit Jan Hoogeland, bestuurder Cardea
Cardea helpt ouders en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met complexe ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Cardea werkt nauw samen met onder
andere gemeentelijke instellingen, kinder- en jeugdpsychiatrie en (speciaal)
onderwijs.

Blijf op de hoogte!

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG is een inlooppunt in de
wijk voor ouders, aanstaande
ouders en jongeren (tot 23 jaar).
Ook grootouders en professionele opvoeders zijn van harte
welkom in het CJG. Het CJG biedt
gratis informatie en advies, steun
en begeleiding, specialistische
hulp en coördinatie van zorg.

Samenwerking

In het CJG werken jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen, pedagogisch adviseurs, jeugd- en
gezinswerkers (JGT) samen. Zo is
alle expertise op het gebied van
opvoeden en opgroeien samengebracht onder één dak: het
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Allemaal werken ze ter ondersteuning van het gezin. Mogelijk
vraagt een medewerker advies
aan zijn/haar collega in het CJG.
Dit gebeurt altijd in overleg met
het gezin.

Cursussen

Het kan prettig zijn om informatie
uit te wisselen met andere ouders.
Het CJG biedt verschillende
cursussen, bijeenkomsten en
lezingen aan om ouders te
ondersteunen bij de opvoeding
van kinderen in alle leeftijden.
Tijdens deze bijeenkomsten krijg
je informatie, kun je vragen
stellen en kun je ervaringen en
tips uitwisselen met andere

ouders. Kijk voor het aanbod eens
op www.cjgleiderdorp.nl.

Bereikbaarheid

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
is direct te bereiken via telefoonnummer (06) 4823 75 94 of via de
website www.cjgleiderdorp.nl.
Ook kunt u tijdens de openingstijden binnenlopen bij het CJG aan
de Karolusgulden 32 in
Leiderdorp.

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

Op 27 oktober zijn de verordeningen Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
Deze zijn in te zien via www.samenleiderdorp.nl

