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Voorwoord 

‘Sociaal werk staat weer op de kaart, dat moeten we vast-
houden’, woorden van Lex Staal, directeur van Sociaal Werk 
Nederland. In een interview benoemt hij hoe de coronacrisis 
ervoor heeft gezorgd dat de kracht van preventie en soci-
aal werk wordt herkend en erkend. “Het sociaal werk heeft 
laten zien welke waarde ze heeft. Wat de waarde is van het 
behouden van ontmoetingsfuncties, van het blijven bezoeken 
van kwetsbare mensen, het signaleren van overbelasting van 
mantelzorgers en het bieden van alternatieven voor jongeren 
die beperkt zijn door coronaregels.” 

Wat Lex Staal omschrijft, zien we ook terug in de hulpvra-
gen van inwoners en de dienstverlening van Lariks in 2021. 
Van jongeren die niet lekker in hun vel zaten en ouderen die 
sociale contacten misten tot gezinnen waar de stress te veel 
werd. We speelden op tal van manieren in op de problema-
tiek en de signalen. Door actief mantelzorgers en ouderen te 
benaderen. Door voor schoolklassen een variant op de Hier 
ben ik training te ontwikkelen; de Hier zijn wij. Door online 
thema-avonden en trainingen voor ouders en opvoeders te 
organiseren. Door vervoer met vrijwilligers naar vaccinatielo-
caties te regelen. Door overbruggingszorg te bieden als er 
geen plek was bij zorginstellingen en ambulante hulpverle-
ners. Door samen met vrijwilligers activiteiten voor jongeren 
te organiseren, enzovoort. 
We benutten onze expertise en onze spilfunctie in de sociale 
basisinfrastructuur om inwoners passend te ondersteunen. 
Om ze (weer) op weg te helpen en perspectief te bieden. 
Dit alles deden we vanuit een sterke betrokkenheid bij de 
samenleving en de inwoners en in lijn met de doelen van het 
beleidskader van de gemeente Leusden. Flexibiliteit en cre-
ativiteit waren daarbij essentiële ingrediënten. Dankzij onze 
focus op zelfredzaamheid en het benutten van algemene 
voorzieningen, zijn we er ook in 2021 - ondanks de gevolgen 
van de coronacrisis - in geslaagd de ‘beweging naar voren’ te 
behouden.. 

Terugblikken én vooruitkijken
In 2021 werd de invloed van zorg en welzijn op de kwaliteit 
van onze samenleving extra duidelijk. In het tweede jaar van 
de coronacrisis werden de effecten in toenemende mate 
zichtbaar en de verwachting is dat er ook in de nog volgende 
jaren na-ijleffecten zullen zijn. Zo verwachten schuldhulpver-
leners dat ondanks steunpakketten het aantal mensen met 
financiële zorgen zal toenemen (bron: NVVK, Vereniging voor 
schuldhulpverlening en sociaal bankieren). En stellen ontwik-
kelingspsychologen dat door de lockdowns op de scholen de 
structuur eruit is en het gedrag van leerlingen steeds onver-
moede kanten op schiet (bron: NUL18).
Naast deze coronagerelateerde effecten wachten uitdagingen 
als de toenemende vergrijzing, de druk op mantelzorgers, en 
de krapte op de arbeidsmarkt waar het gaat om gekwalifi-
ceerde medewerkers in het sociaal domein.

Een sterk en toekomstbestendig Lariks
In 2021 is in lijn met de uitdagingen die ons wachten, ge-
werkt aan een sterk en toekomstbestendig Lariks. Hiertoe zijn 
eerst de reorganisatie en de samenwerking met gemeente 
Leusden zorgvuldig geëvalueerd. Ook is er door Twynstra 
Gudde een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar aanlei-
ding van de motie van de gemeenteraad in juli 2020. 

Zowel de interne evaluatie als het onderzoek van Twynstra 
Gudde lieten zien dat ‘de beweging naar voren’ wordt ge-
maakt, dat een goed samenspel tussen gemeente en Lariks 
hiervoor noodzakelijk is, dat de werkdruk bij Lariks hoog is 
en er nog weinig ruimte rest voor ontwikkeling en innova-
tie. Vervolgens is onder leiding van de interim-bestuurder in 
samenwerking met de gemeente Leusden een plan opgesteld 
voor de versterking van Lariks
In november 2021 stemde de raad in met dit voorstel tot 
versterking van Lariks en de gevraagde financiële uitbreiding. 
Hiermee wordt de ingestelde nullijn op de subsidie gecorri-
geerd, de loonsverhoging als gevolg van cao-afspraken ge-
compenseerd en zijn er reële begrotingsposten voor (ziekte)
vervanging en onvoorzien. 
Lariks’ basis is hiermee weer op orde. Vanuit deze positie kan 
worden gewerkt aan een passend antwoord op (regionale) 
ontwikkelingen waarvoor de voorbereidingen in 2022 star-
ten. Deze betekenen een uitbreiding van het takenpakket en 
zullen verdere versterking van de organisatie noodzakelijk 
maken. Waarbij voorop staat dat we de kansen en mogelijk-
heden die deze ontwikkelingen bieden voor onze inwoners 
optimaal willen benutten. 

Heeft u na het lezen van dit sociaal jaarverslag vragen over 
Lariks en/of onze dienstverlening? Of wilt u sowieso eens van 
gedachten wisselen? Wij gaan graag met u in gesprek. 

Marie-José Hermans
directeur-bestuurder stichting Lariks welzijn en zorg

Leeswijzer: 
Ons werk draait om mensen. Om tellen én vertellen. Daarom 
geven we naast cijfermatige informatie vooral ook inzicht in 
praktijkvoorbeelden, klantervaringen en activiteiten die we 
realiseren voor inwoners. In dit sociaal jaarverslag 2021 doen 
we dat volgens de klantroute en aan de hand van de thema’s 
uit het beleidskader.  
De klantreis met route 1, 2, 3, 4 staat beschreven en wordt 
toegelicht vanaf pagina 4. Op de gekleurde pagina’s in het 
tweede deel van dit verslag zoomen we in op de thema’s van 
het beleidskader waaraan wij uitvoering geven. 

Lariks is er voor iedereen in gemeente 
Leusden die het (even) niet alleen redt. 
Wij helpen mensen weer op weg en 
bieden perspectief. Dat doen we met 
inzet van het brede aanbod vrij toe-
gankelijke voorzieningen en zo nodig 
met hulp via Wmo of Jeugdwet.
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Klantreis en de 4 routes
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Route 1 Route 2 Route 3 Route 4

Verdeling klantroutes

Lariks werkt sinds medio 2020 volgens een klantroute met 
vier routes. De illustratie hierboven laat deze zien. De inwoner 
en zijn/haar vraag staan centraal. De vragen zijn divers. Lariks 
is laagdrempelig en wordt ook gebruikt als vraagbaak. “Kunt 
u mij helpen aan het telefoonnummer van het consultatie-
bureau?”, “Waar kan ik een uitkering aanvragen?”, “Wat is het 
telefoonnummer van mijn dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk? 
“ etc. Deze vragen komen voor het merendeel telefonisch 
binnen en beantwoordt de telefoniste vanuit onze service-
gedachte. Ook vragen die wel betrekking hebben op onze 
dienstverlening, maar geen triage vereisen worden door de 
telefoniste beantwoordt. Denk aan vragen over de aanvraag-
procedure van het Mantelzorgcompliment of aanmelding 
voor een training. Alle vragen die onder de noemer service 
vallen, behoren tot route 1. Op pagina 7 staat meer informa-
tie over de wijze waarop inwoners contact leggen met Lariks. 

Route 2: Andere vragen dan zogenoemde servicevragen 
worden door Triage opgepakt. Zoals de illustratie laat zien, 
doet Triage een uitgebreide analyse om de vraag en situatie 
scherp te krijgen. De consulent focust daarbij op wat er wél 
kan, zelfredzaamheid, inzet van het eigen netwerk, inzet van 
algemene voorzieningen en/of de inzet van de vele vrijwil-
ligers(organisaties) die ondersteuning bieden. Onderdeel 
van het triagegesprek zijn een aantal checks die mogelijk tot 
directe actie leiden, bijvoorbeeld als blijkt dat veiligheid in het 
geding is. 
Het merendeel van de inwoners kan na route 2 met infor-
matie en advies zelfstandig verder. Lees meer over Triage op 
pagina 8. 

Route 3: Blijkt uit de triage dat de inwoner wel regie heeft over zijn/haar 
eigen leven en passende ondersteuning via Wmo of Jeugdwet (tijdelijk) 
nodig is, dan ‘verhuist’ de consulent Triage mee naar route 3 en biedt 
kortdurende begeleiding. 

Route 4: Blijkt uit de triage dat de inwoner geen regie heeft over zijn/
haar eigen leven, dan draagt de consulent Triage de inwoner over aan 
een collega van het Lokaal Team. Vaak spelen er dan meerdere hulp-
vragen en/of op meerdere leefgebieden. Denk aan financiële zorgen in 
combinatie met een conflictueuze gezinssituatie en opvoedingsproble-
men. De consulenten van het Lokaal Team zijn langdurig betrokken en 
bieden vaak procesregie  zodat er één contact is voor alle zorgverleners 
rondom het gezin/huishouden. 

Op de volgende pagina’s staan de klantroutes kwantitief en kwalitatief 
uitgewerkt.



6 
7 

In de toegang maak je het verschil
Daar waar de vraag van de inwoner binnenkomt, bepaal je wat er 
nodig is en wat er kan. In de toegang tot ondersteuning motiveer 
je inwoners tot het benutten van de mogelijkheden van het eigen 
netwerk en de algemene voorzieningen. Daar is de integrale blik, 
daar vergroot je de zelfredzaamheid. En daar beperk je het aantal 
maatwerkbeschikkingen. Kortom: in de toegang tot ondersteuning 
maak je het verschil.

Klantroute 1 en 2

Toegang tot zorg en welzijn

Lariks is dé toegang tot zorg en welzijn voor inwoners van 
gemeente Leusden. Er zijn verschillende manieren om met 
Lariks in contact te komen. 
• telefonisch op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur
• online per mail: info@lariks-leusden.nl en via webformu-

lieren op www.lariks-leusden.nl
• tijdens inloopmomenten op alle basisscholen in Leusden 

en Achterveld, ouders en leerkrachten zijn hier welkom
• op afspraak bij De Heelkom in Achterveld en in Huis van 

Leusden
NB de inloopmomenten in Huis van Leusden en bij de Heel-
kom zijn sinds de lockdown in maart 2020 geannuleerd. 

Contact met Lariks

Telefoon
Inwoners namen 4.832 keer telefonisch contact op met Lariks. 
(Toename van 18% ten opzichte van 2020).

Online
Er werd 284 keer online informatie of advies gevraagd. Toe-
name van 15% ten opzichte van 2020).

Opvallend: In mei eindigde een lockdown. Dit zorgde in juni 
en juli voor meer telefonische vragen over o.a. vervoer en 
deelname aan activiteiten. 

De telefonist van Lariks beantwoordde 54% van de vragen. 
Dit zijn de zogenoemde service vragen en gaan bijvoorbeeld 
over wat een inwoner moet meenemen voor de aanvraag van 
een parkeervergunning. 
46% is doorgezet naar Triage.

45,94%54,06%

Telefonisch contact

Telefoon doorgezet Telefoon zel f afgehandeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Totaal 361 301 360 407 421 526 561 408 497 497 525 465
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WIJZE VAN AANMELDEN

Inloop De Heelkom Inloop Huis van Leusden Online Telefonisch School
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Onderwerpen
Ten opzichte van 2020 zijn de aantallen 
vragen vergelijkbaar. Leefgebieden die 
toen hoog scoorden, doen dat in 2021 
ook. Hetzelfde geldt voor de laag sco-
rende onderwerpen. 
Opvallend: 
• Er is een toename van vragen over 

geestelijke gezondheid (411 in 
2021, 271 in 2020). Deze toename 
is in lijn met landelijke signalen 
over gevoelens van eenzaamheid 
en onzekerheid als gevolg van co-
rona. Deze vragen worden tijdens 
de triage deels beantwoord met 
informatie en advies. Met name in 
de tweede helft van 2021 leidden 
deze vragen tot inzet van zorg via 
de Jeugdwet. Meer daarover op 
pagina 25. 

• Er is een sterke afname van het 
aantal vragen over inburgering (8 
in 2021, 74 in 2020).

Goed om te weten: Meedoen/sociaal 
netwerk (maatschappelijke participatie) 
scoort hoog. Onder deze categorie 
vragen vallen ook vragen over vervoer, 
zoals AutoMaatje, Gehandicaptenpar-
keerkaart, Regiotaxi en Valys. 

Triage
Sinds medio 2020 werken we met een 
versterkte focus op Triage functie. HIer-
mee is het mogelijk effectief te sturen 
op normaliseren en het bieden van 
passende ondersteuning of zorg. 

Triage is te beschouwen als een 
poortwachtersfunctie. Binnen vijf werk-
dagen na aanmelding is er een ken-
nismakingsgesprek met een consulent 
Triage. Zo is er snel inzicht in de vraag 
of zorg, de urgentie en de mogelijke 
oplossingen. Daarbij doet de consulent 
altijd een aantal vaste checks. 

Checks door Triage
Op basis van expertise en ervaring 
analyseert de consulent Triage welke 
vorm van ondersteuning passend is. 
Daarbij wordt ook een aantal checks 
gedaan, zoals: Is er een kind betrokken? 
Is veiligheid in het geding? Is er sprake 
van een (overbelaste) mantelzorger? 
en ook: Is de Wlz van toepassing? (zie 
kader)

Sturen op zelfredzaamheid
De consulent Triage stuurt zoveel 
mogelijk op zelfredzaamheid, inzet van 
het eigen netwerk en het benutten van 
algemene voorzieningen, tenzij de pro-

blematiek professionele ondersteuning 
vereist. Daarbij geldt; zo licht als kan, zo 
zwaar als nodig. 

Aantal door Triage behandelde vra-
gen: 2.296 (afname 6%) 

Opvallend: Er was in 2021 geen inloop 
in Huis van Leusden, toch meldden 
zich 141 inwoners. Omdat er ondanks 
de lockdown altijd een team van Lariks 
aanwezig was, werden de inwoners op 
passende wijze geholpen. 
De inloop bij De Heelkom was op 
afspraak; ‘s ochtends bellen voor een 
afspraak diezelfde dag.

Wlz-check
Om te voorkomen dat inwoners on-
dersteuning krijgen via zowel de Wmo 
als via de Wlz (Wet langdurige zorg) 
is er scherp ingezet op de Wlz-check. 
De Wlz is namelijk voorliggend op de 
Wmo. 
De check op de juiste wet leidde ertoe 
dat in 2021 in totaal 32 inwoners (waar-
van 2 jeugdigen en 30 volwassenen/
ouderen) zijn overgegaan van Wmo 
naar Wlz. 

Naast de scherpe blik van Lariks, heeft 
ook de gewijzigde wetgeving ervoor 
gezorgd dat inwoners zijn overgegaan. 
Mensen die levenslang intensieve GGZ 
ondersteuning nodig hebben, vallen 
per 1 januari 2021 onder de Wlz. 

Huishoudelijke hulp en financiële 
draagkracht

Per april 2021 worden financiële 
draagkracht en zelfredzaamheid 
meegewogen in het toekennen van 
huishoudelijke hulp. Voor inwoners 
met een minimuminkomen is de hulp 
gratis. 

In voorbereiding op deze aange-
paste werkwijze zijn de werkproces-
sen aangepast en zijn consulenten 
getraind. De nieuwe benadering is in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente actief gecommuniceerd. Ook 
zijn in de communicatie uitspraken 
van de Cliëntenraad meegenomen; 
zij steunen de beleidskeuze. Naast 
Leusden nemen ook enkele andere 
gemeenten de financiële draagkracht 
mee in de toekenning van huishou-
delijke hulp. 

Mensen die het nodig hebben, 
helpen we graag! 

Jonjon Blom en José Huurdeman van 
Lariks spreken dagelijks inwoners 
om te onderzoeken of hulp via de 

Wmo passend is. José: “Als je langer 
zelfstandig wilt kunnen wonen, is een 
leefbaar huis belangrijk. Kwetsbare 
mensen kunnen dat niet altijd zelf 
regelen. Het is fijn dat we dan de 

mogelijkheid hebben om huishou-
delijke hulp in te zetten via de Wmo. 

Zo kunnen we mensen helpen die 
het nodig hebben.” “En dat blijven we 
doen”, vult Jonjon aan. “Maar ik krijg 
ook aanvragen van mensen die hun 
particuliere hulp opzeggen en voor 

€19,- per maand een schoon huis wil-
len hebben. Dat is niet de bedoeling 
van de Wmo. Daarom staan we ook 

achter de keuze van de gemeente om 
iemands financiële draagkracht mee 

te nemen in het wel of niet toekennen 
van huishoudelijke hulp.”

Resultaten nieuwe werkwijze 
huishoudelijke hulp
Periode 1 april - 31 december 

• Aantal vragen over huishoudelij-
ke hulp: 334

• Informatie en advies: 62 (18%) 
• Behandeld door Triage: 272 
• Afgewezen na financiële toets: 

142 (52%)
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Movisie: “In de frontlinie van het sociaal 
domein is triage het antwoord op 
verbetering van de toegang.”
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Klantroute 2

Met inzet van algemene voorzieningen

Een sterke sociale basis bestaat uit actieve inwoners die zich 
vrijwillig inzetten voor elkaar, de buurt, het dorp. Plus een 
sociale basisinfrastructuur die daarop op aansluit. Oftewel 
voorzieningen die volwassenen, jongeren en kinderen hel-
pen stevig in het leven te staan. 

Rol Lariks
Lariks zet zich in voor een sterke sociale basisinfrastructuur 
met een passend aanbod algemene voorzieningen. Dat doen 
we vraaggericht en in samenwerking met vrijwilligers, wijk- 
en buurtverenigingen, het onderwijs en zorgprofessionals. 
Voorbeelden zijn het Maatjesproject, het Beweegloket, onder-
steuning van mantelzorgers, activiteiten gericht op het vermin-
deren van eenzaamheid, het jongerenwerk en Lariks’ aanbod 
trainingen en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. In 
lijn met de ‘beweging naar voren’ is in 2021 door consulen-
ten sterk ingezet op het benutten van het aanbod algemene 
voorzieningen. 

Invloed corona
Bij alle activiteiten zijn de geldende coronmaatregelen na-
geleefd. Tijdens de lockdown zijn activiteiten geannuleerd of 
online doorgegaan. Uit angst voor besmetting zagen we bij de 
oudere en/of kwetsbare doelgroepen minder deelnemers. Dit 
gold bijvoorbeeld voor het koffiedrinken voor mantelzorgers. 
Ook bij een aantal activiteiten voor jongeren is er een effect. 
Zo heeft het regelmatig noodgedwongen annuleren van Girls 
Only gezorgd voor minder actieve deelname aan de groep. 
Een vaste groep van vier meiden is te beperkt. Daarom is er 
gestart met inventarisatie van behoeften en mogelijkheden. 
Past het concept nog bij de behoefte? Is er een manier van 
ontmoeten en ervaringen delen die passend is voor 2022? 
Onder invloed van corona en de maatregelen kwamen er meer 
hulpvragen vanuit school over groepscohesie en samenwer-
king. Dit leidde onder meer in een toename van aanvragen 
voor bijvoorbeeld de klassikale Hier Zijn Wij training.

Voor kinderen en jongeren
Opmerking vooraf: De aantallen deelnemers per activiteit 
lijken wellicht beperkt. Deze moeten echter worden afgezet te-
gen het alternatief: individuele ondersteuning. En dan zeggen 
de aantallen ineens iets heel anders. Want zet 15 deelnemers 
aan de Hier ben ik! eens af tegen 15 individuele begeleiding-
strajecten. Bovendien biedt de groepsgewijze aanpak bijko-
mende positieve effecten als: ervaringen delen, contact met 
lotgenoten en normaliseren.

Bij de Kameleon Thuis 
8 kinderen volgden Bij de Kameleon Thuis
1 training van 9 bijeenkomsten (incl. ouderbijeenkomst). Lariks 
organiseert de training in samenwerking met Welzin.
Doel: Leren omgaan met lastige thuissituatie (ziekte, ruzies)
Redenen voor deelname: 
• Echtscheiding van ouders en de gevolgen hiervan
• Jonge mantelzorger zijn van zowel ouders als broertjes en 

zusjes
• Ziekte van een ouder
• Stress in het gezin
• Moeite met eigen emoties

Hier ben ik! 
15 kinderen volgden de Hier ben ik! training
2 trainingen van 8 bijeenkomsten 
Doel: Weerbaarheid, beter in je vel, meer plezier op school
Redenen voor deelname: 
• Moeite met grenzen aangeven
• Moeite met samenwerken
• Grenzen aan leren geven en opkomen voor zichzelf
• Meer emoties leren herkennen en tonen
• Leren omgaan met boosheid van anderen en zichzelf

Hier zijn wij!
3 klassen (twee groepen 8, een groep 7) volgden de Hier zijn 
wij! training. Aanleiding/hulpvraag van school
• Verminderen en voorkomen conflictsituaties in de klas
• Van de klas een veilige groep maken waarin pestgedrag 

niet meer voor komt. 
• Groepscohesie vergroten en leren samenwerken
• Onveiligheid in de klas door groepsvorming in coronatijd

Reacties leerkrachten na Hier zijn wij!
• “Wat een fijne samenwerking hebben we achter de rug. 

Kinderen hebben de afgelopen tijd een hoop geleerd en 
passen dit ook echt in de praktijk toe. Ze zijn liever en dui-
delijker naar elkaar toe. Meer direct in de communicatie en 
niet meer achter elkaars rug. Het buitensluiten is veel min-
der/eigenlijk niet meer. Je ziet wel meer kleinere groepjes, 
maar dat is niet erg omdat ik juist wil dat ze hun eigen IK 
gaan ontwikkelen.”

• “Kinderen zeggen tegen elkaar ‘je doet als een leeuw’, daar-
na wordt er een spelletje van gemaakt. Anderen moeten 
dan raden welke rol jij aanneemt.”

• “Ik krijg positieve reacties van de ouders op de training”

Get Stronger 
13  jongeren volgden de Get Stronger training die bestaat uit 
8 bijeenkomsten voor jongeren 13 - 17 jaar. Doel: Voor jezelf 
opkomen, praten over emoties, sociale vaardigheden verster-
ken en aanleren. Lariks organiseert de training met Kyoco. 
Redenen voor deelname: 
• Weerbaarheid bij pestgedrag
• Vergroten zelfvertrouwen
• Leren bij gevoel en emotie te (durven) komen 
• Omgaan met leeftijdsgenoten

Het effect van Get Stronger
“De doorstroom is heel waardevol. Deelnemers vanuit Get 
Stronger doen onder andere mee aan de bouw van de BMX 
baan en zien we regelmatig bij de inloop (JIL) in Fort33. Dit 

is ook een mooie manier om de vinger aan de pols te kunnen 
houden. Je zwaait jongeren na een behandeltraject vaak uit, 
terwijl we ze nu nog wekelijk even zien voor een potje pool of 

een andere activiteit.”
Trainer en buurtsportcoach Roel Brinkman (Lariks)

KIES-groep
Voor kinderen die een echtscheiding meemaken is er de KIES 
groep. Een succesvolle preventieve interventie die in 2020 
goed is ontvangen door kinderen, ouders en professionals. In 
2021 is de groep niet doorgegaan vanwege te weinig deelne-
mers. De reden hiervoor lijkt te liggen bij de ouders. Daarom 
is de communicatie over de groep aangepast. Dit heeft effect. 
Eind 2021 zijn er voldoende aanmeldingen voor een groep in 
2022.

“Ik zag op tegen de brugklas, 
maar heb er zin in na ‘Hier ben ik’!”
• Leren in een groep, voorkomen en/of 
• minder individuele ondersteuning

• Nieuw: Hier zijn wij! voor schoolgroepen  
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BMX baan
• ± 30 jongeren namen deel aan de ontwerpsessies en 

hebben geholpen bij de aanleg. Meer dan 410 leerlingen 
uit groep 7/8 namen deel aan de clinics

• De aangeschafte fietsen zijn meer dan 300 keer uitge-
leend. 

• 10 vrijwilligers hebben bijgedragen in het begeleiden van 
de bouw en de aanleg van regelborden. Daarnaast is al 
het communicatiemateriaal waaronder een logo, huisstijl, 
lettertype, regleborden, spandoeken, facebookpagina, 
instagram en website gemaakt door een vrijwilliger. 

• Via de verschillende online kanalen zijn berichten meer 
dan 3000 keer geliked en krijgt de baan ook buiten Leus-
den veel aandacht. 

De organisatie is een samenwerking tussen Fort33, Lariks, 
de gemeente en vrijwilligers en financieel ondersteund door 
het Jeugd aan Zet project via de gemeente, Fonds Samenle-
vingsinitiatieven, Platform Sport en Bewegen, LeusdenFit en 
het jongerenwerk en daarnaast gesponsord door Heijmans 
Vastgoed en Bunnik Houthandel.
Reacties van alle betrokken partijen zijn ontzettend positief. 
Het is een succesvol voorbeeld van cocreatie en het benutten 
van buitenruimte voor sportieve activiteiten voor jongeren. 
Door de projectleiding te beleggen bij de buurtsportcoach 
van Lariks is er een professionele kartrekker en is het project 
geborgd. 

Kick-Ass
Ontmoetingsgroep voor jongeren (13- 17 jaar) met ASS of 
ADHD met behoefte aan prikkelarm ontmoeten. Gemiddeld 6 
deelnemers. 
Gezien de behoefte aan prikkelarme ontmoetingsgroepen 
voor oudere jongeren, worden de mogelijkheden hiervoor 
onderzocht.

“We wilden een project waarbij jongeren zelf 
aan het stuur zitten. En dat hébben ze ge-
daan. Van meedenken tot meegraven. Met 
zo’n 30 jongeren hebben we dagen achter 

elkaar gegraven” 
Roel Brinkman, buurtsportcoach jongerenwerk 

Lariks

Klantroute 2

Voor ouders en opvoeders

Thema-avond Ouders van Nix - online
Webinar voor ouders over alcohol, roken en drugs waarin 
verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Van vragen 
over de verschillende soorten drugs tot hoe je roken, alcohol- 
en drugsgebruik bespreekbaar kunt maken. Ouders kregen 
tips en ideeën aangereikt. 
Aantal deelnemers: 28

“Ouders van Nix was voor ons heel herkenbaar, we hebben 
veel informatie gekregen en zijn ons bewuster geworden van 

het belang van blijven praten met onze kinderen.” 

Opvoeden met autisme
In samenwerking met Authentique Autisme Coach een trai-
ning voor ouders/opvoeders van kinderen in de basisschool-
leeftijd met autisme. 
Redenen voor deelname: 
• Ervaringen uitwisselen met andere ouders
• Tips en adviezen aangereikt krijgen die helpen bij de 

opvoeding
• Meer inzicht in het effect op het hele gezin en advies hoe 

hier mee om te gaan.
6 deelnemers

Thema-avond Pubers en autisme 
Kinderen met autisme ontwikkelen zich vaak anders dan 
anders. De puberteit kan voor extra vragen zorgen. Avond in 
samenwerking met Authentique Autisme Coach.
Redenen voor deelname: 
• Ervaringen uitwisselen met andere ouders
• Tips en adviezen aangereikt krijgen die helpen bij de 

opvoeding
10 deelnemers

Training Omgaan met faalangst
Tijdens dit webinar werd ingezoomd op faalangst: wat houdt 
het in en wat kun je doen om het kind te begeleiden.  Webi-
nar in samenwerking met Charlotte Buys van Flink kindercoa-
ching
4 deelnemers

Voor volwassenen

Vitaal ouder worden
Normaliter organiseert Lariks twee keer per jaar een bijeen-
komst voor 75 jarigen in gemeente Leusden. In 2021 was dit 
niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daarom ontvingen 
140 inwoners een informatiepakket met informatie en tips 
van onder andere een diëtist, ouderenconsulent, mantelzor-
gondersteuner en buurtsportcoach 

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

Presentatie over vrijwilligersverzekering
Uit de enquête onder vrijwilligersorganisaties (pagina 13) 
bleek een behoefte aan informatie over de vrijwilligersverze-
kering. In recatie hierop werd een bijeenkomst aangeboden. 
Een afgevaardigde van Vrijwilligersnet Nederland verzorgde 

een presentatie over de vrijwilligersverzekering die collectief 
voor vrijwilligers in gemeente Leusden is afgesloten. Er waren 
6 deelnemers.

De kunst van het luisteren
Wat is er nodig om een goed gesprek te kunnen voeren. Wat 
zijn luistervaardigheden en hoe ontwikkel je die? In samen-
werking met de Luisterlijn organiseerde Lariks een 
online training voor vrijwilligers. Er waren 9 deelnemers.

Eenzaamheid in het licht
Een lezing met Jeanette Rijks van Faktor5 over wat een-
zaamheid inhoudt en wat een effectieve aanpak kan zijn. 12 
deelnemers
Met meer vertrouwen verlies bespreekbaar maken
Omdat je als vrijwilliger te maken kunt krijgen met mensen 
die verlies (van een dierbare, van gezondheid, van levens-
verwachting) te verwerken hebben, organiseerden we deze 
workshop. Er waren 12 deelnemers

Fietstour - Vergroten kennis sociale kaart
Een nieuw initiatief: Onder begeleiding van een consulent van 
Lariks op de fiets langs ontmoetingsplekken, wijkkamers en 
andere belangrijke plekken van de sociale kaart. 
In 2021 werd de tour twee keer georganiseerd. Er waren 20 
deelnemers.

NB de fietstour wordt ook ingezet om nieuwe medewerkers 
van Lariks wegwijs te maken. In 2022 zal de nieuwe gemeen-
teraad worden uitgenodigd, evenals de medewerkers sociaal 
domein van gemeente Leusden.
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Klantroute 3 en 4

Doen wat nodig is
Blijkt na triage dat de inwoner passende 
ondersteuning of een maatwerkvoorzie-
ning nodig heeft dan worden collega’s 
van het Wmo Team of het Lokaal Team 
ingezet. 
De begeleiding wordt afgestemd op 
de mate waarin de inwoner in staat 
is zelf regie te voeren en op de com-
plexiteit van de problematiek. In een 
plan van aanpak wordt vastgelegd wat 
er nodig is om de situatie op te lossen 
of te verbeteren. Uitgangspunt daarbij 
is inzetten op tijdelijke ondersteuning 
gericht op het vergroten van de zelfred-
zaamheid. Zorg zo licht als mogelijk en 
zo zwaar als nodig. Waar het kan wordt 
er afgeschaald naar voorliggende en/of 
algemene voorzieningen.
De ondersteuning kan bestaan uit het 
inzetten van een voorziening zoals een 
woningaanpassing of aangepast ver-
voersmiddel, of uit persoonlijke onder-
steuning. In het laatste geval kan dat 
begeleiding zijn door een consulent 
van Lariks en/of inzet van specialistische 
hulpverlening of hulp binnen het ge-
dwongen kader (SAVE en Veilig Thuis). 

Wlz-check
Om te voorkomen dat inwoners onder-
steuning krijgen via zowel de Wmo als 
via de Wlz (Wet langdurige zorg) is er 
scherp ingezet op de Wlz-check. De Wlz 
is namelijk voorliggend op de Wmo. 
De check op de juiste wet leidde ertoe 
dat in 2021 in totaal 32 inwoners (waar-
van 2 jeugdigen en 30 volwassenen/
ouderen) zijn overgegaan van Wmo 
naar Wlz. 

Naast de scherpe blik van Lariks, heeft 
ook de gewijzigde wetgeving ervoor 
gezorgd dat inwoners zijn overgegaan. 
Mensen die levenslang intensieve GGZ 
ondersteuning nodig hebben, vallen per 
1 januari 2021 onder de Wlz. 

Effecten van corona en langer zelf-
standig wonen
In 2021 was er een afname van 
Wmo-voorzieningen. Hier tegenover 
staat een toename van de ambulante 
begeleiding. Corona is hiervoor een 
verklaring, maar ook de toenemende 
vergrijzing en het langer zelfstandig 
wonen van zowel ouderen als kwetsbare 
mensen en mensen met een beperking. 

Wmo aanvragen binnen wettelijke 
termijn 
De aanvragen zijn grotendeels binnen 
de wettelijke termijn die geldt voor de 
Wmo afgehandeld. Bij overschrijding is 
dit in overleg met de inwoner gegaan. 
In uitzonderlijke gevallen, als de situatie 
vroeg om een langere onderzoekspe-
riode, is de termijn in overleg met de 
inwoner verlengd.  

Onafhankelijke clïentondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuning is 
er voor iedereen maar vooral kwetsbare 
inwoners die minder zelfredzaam zijn 
en niet goed voor zichzelf op kunnen 
komen, hebben baat bij een onafhanke-
lijke en professionele cliëntondersteuner. 
Lariks’ consulenten wijzen inwoners op 
deze dienstverlening. In 2021 maakten 
28 inwoners gebruik van onafhankelijke 
cliëntondersteuning van MEE (31 keer in 
2020). 

Uit de praktijk van de Wmo 
consulent

Paul van ‘t Klooster (consulent bij 
Lariks) en zijn collega’s van het Wmo 
team krijgen veel vragen over wonin-
gaanpassingen. “Wij geven advies 
en tips. Kijken mee met de inwoner 
en denken ook vooruit. Ik was net 
bij een meneer die al jaren met een 
rollator loopt. Hij heeft een nieuw 
huis gekocht waar hij beneden een 
slaap- en badkamer laat maken. Heel 
slim. Hij liet plaatjes zien van prachtig 
sanitair. Aan voldoende ruimte om 
straks eventueel met een rolstoel te 
kunnen manoeuvreren had hij echter 
niet gedacht…”

“Wij letten op de toekomstbesten-
digheid”, vult collega Marije Wiltink 
(indicatie-adviseur) aan. “Een dou-
chegordijn is toekomstbestendiger 
dan een muurtje wat de bewegings-
ruimte beperkt. Dat zorgt nog wel 
eens voor discussies bij badkame-
raanpassingen die door de gemeente 
worden vergoed. Als je in aanmerking 
komt voor een vergoeding vanuit de 
Wmo, dan telt wat de best passende, 
praktische oplossing is.”

Hoe bepalen jullie wat nodig is?
Paul: “We gaan op huisbezoek en be-
spreken de vraag en situatie. Wat is er 
aan de hand? Wat kan iemand zelf re-
gelen? Wat is er nodig? Gisteren wa-
ren we bij iemand die van de ene op 
de andere dag gedeeltelijk verlamd 
is. Dan is het zo fijn dat we kunnen 
helpen, dat de gemeente financiële 
middelen heeft om de woning aan te 
passen zodat deze meneer zelfstan-
dig kan blijven wonen. Dan bied je 
echt zorg waar het nodig is en waar 
de Wmo voor bedoeld is.”

Ons advies: Denk vooruit
Paul: “Langer zelfstandig thuis wonen 
willen velen en is ook wat de over-
heid stimuleert. Als het nodig is, 
kunnen voorzieningen via de Wmo 
daarbij helpen. Maar iedereen heeft 
ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Een belangrijke vraag is: Wat kun je 
voorzien? Wat kun je verwachten als 
je ouder wordt? Ons advies: Denk 
vooruit en onderneem op tijd actie.”

Zorg en/of voorzieningen via 
Wmo

Totaal aantal voorzieningen Wmo: 
929
(alle voorzieningen m.u.v. servicecon-
tract en onderhoud en reparatie). 
• Ten opzichte 2020:  - 4,7%

Unieke cliënten Wmo: 550 
(alle unieke cliënten m.u.v. servicecon-
tract en onderhoud en reparatie)
• Ten opzichte van de tweede helft 

van 2020: -7,6%

Over de voorzieningen
Er zijn beschikkingen afgegeven voor 
31 typen voorzieningen. Over de 
gehele linie is er een afname van het 
aantal voorzieningen. Opvallend zijn:
Afname huishoudelijke hulp (HH1): 95 
t.o.v. 140 in 2020. 
Afname scootmobielen: 31 t.o.v. 44 in 
2020.
Afname trap/tilliften: 19 t.o.v. 30 in 
2020.

Klantroute 3 en 4

Effect van corona op jeugdzorg
In 2021 was er een toenemende hulp-
vraag van en voor jeugd, vaak direct 
of indirect als gevolg van corona en 
de daarbijhorende maatregelen. De 
problematiek varieert van mentale 
klachten tot fysiek minder fit voelen, 
verminderde motivatie voor school, fi-
nanciële zorgen door verlies van bijbaan 
of baanverlies bij ouders, toename van 
spanning in het gezin die soms resul-
teert in onveiligheid. 
Specifiek voor jongeren geldt dat het 
naleven van de coronamaatregelen om 
een mate van flexibiliteit vraagt die je 
juist als jongere leert ontwikkelen in 
contact met anderen. Door de sociale 
afstand en constante veranderingen 
ging deze ontwikkeling niet op een 
natuurlijke wijze. 

Preventieve inzet voor jongeren
Voor zover de maatregelen dat toe-
lieten, is met een afgestemd aanbod 
activiteiten geanticipeerd op deze hulp-
vragen. Zo is de training Hier zijn wij! 
ontwikkeld voor basisschoolkinderen en 
zijn er diverse activiteiten georganiseerd 
onder de noemer Jongeren aan Zet, 
bekostigd vanuit Rijkssubsidies. 

Toename voorzieningen en cliënten
Landelijk en regionaal is er in 2021 een 
toename van de inzet van jeugdzorg. 
Aanmeldingen stijgen en het aantal be-
geleidingen dat wordt afgerond daalt. 
Ook in gemeente Leusden is er ondanks 
de sterke focus op preventie een stij-
ging van het aantal unieke cliënten en 
voorzieningen. Dat de toename niet in 
2020, maar vooral in 2021 kwantitatief 
zichtbaar wordt, is als volgt te verklaren: 
• Zorg is uitgesteld
• De uitgestelde zorg (of bijvoorbeeld 

telefonische begeleiding in plaats 
van face-to-face) heeft bestaande 
problematiek verergerd, waardoor 
(meer) inzet van behandeling en/of 
begeleiding nodig was.

• De coronapandemie heeft voor 
nieuwe problematiek gezorgd, 
waarvoor behandeling en/of bege-
leiding ingezet moest worden.

• De coronapandemie duurde te 
lang, lockdowns volgden elkaar op 
en lange tijd was er geen zicht op 
verbetering. 

Zorg via de Jeugdwet

Totaal aantal voorzieningen Jeugd: 
459
Ten opzichte van 2020: +32,7%

Totaal aantal unieke cliënten 
Jeugd: 240
Ten opzichte van 2020: +23,1%

Over de zorg (voorzieningen)
De toename is met name terug te 
zien in de voorzieningen behandeling 
en begeleiding. Ook is er een ‘stape-
ling’ van zorg zichtbaar; het aantal 
voorzieningen is sterker gestegen 
dan het aantal unieke cliënten. Er is 
hulp nodig voor meerdere proble-
men/leefgebieden.

“Het was een moeilijke tijd voor 
ons gezin, maar we voelden ons 
gesteund door Lariks, hebben sa-
men een plan gemaakt en durven 
weer vooruit te kijken”

• Doeltreffende begeleiding
• Casus- en/of procesregie
• Investering in samenwerking zorgt voor effectieve werkafspraken met o.a: 

• SAVE
• POH’s
• Gezinshuis
• WSL
• GGDrU
• IB-ers onderwijs
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Omgaan met verward gedrag
Goed omgaan met mensen met verward gedrag is een van 
de beleidsdoelen van het Beleidskader Sociaal Domein. De 
gemeente Leusden zet in op een sluitende aanpak, de zoge-
noemde Persoons Gerichte Aanpak (PGA). Gemeente Leus-
den, politie, Woningstichting Leusden (WSL) en Lariks werken 
hierin nauw samen. 

Toename PGA’s 
Het aantal casussen rondom verward gedrag neemt de 
laatste jaren toe. Zowel in gemeente Leusden als landelijk. De 
stijging wordt verklaard door het langer thuis blijven wonen 
van verschillende doelgroepen en door de gevolgen van de 
coronamaatregelen (lockdowns). In gemeente Leusden waren 
er 19 PGA’s in 2021 (11 in 2018). Ook het aantal meldingen 
bij politie is toegenomen, van 103 in 2018 naar 194 in 2021. 
Overigens betreft dit meldingen over álle mensen ‘die niet 
reageren zoals verwacht’, ook kunnen meerdere meldingen 
over één en dezelfde persoon gaan.

Intensieve trajecten, specifieke expertise
De meeste inwoners voor wie een PGA-aanpak noodzakelijk 
is, hebben zelf geen hulpvraag De aanpak is het resultaat van 
meldingen van forse overlast en onveiligheid. Om daadkrach-
tig en overstijgend te kunnen werken, vragen deze trajecten 
van Lariks meer tijd en specifieke expertise dan de reguliere 
casuïstiek. Het gedrag en de situatie van de inwoner die 
wordt begeleid, zijn vaak onvoorspelbaar. Ad hoc interven-
ties en veel overleg zijn dan noodzakelijk. Hierdoor zijn de 
werkzaamheden en de omvang van de inzet van de consulent 
vooraf veelal niet te plannen. De tijdsinvestering loopt op tot 
3 à 4 uur per week per casus.
Ook bij inwoners die niet onder de Wmo vallen, maar onder 
de Zvw en/of Wlz, vervult Lariks op verzoek van het domein 
Openbare orde en Veiligheid vaak de regierol. 

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)
Het Meldpunt 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. Meldingen komen bijvoorbeeld van de politie, 
van familie of van buurtbewoners. 
De meldingen die worden doorgezet naar Lariks worden op-
gepakt door Triage. Afhankelijk van de situatie varieert de in-
zet van een verhelderingsgesprek tot en met een individueel 
ondersteuningstraject door het Lokaal Team omdat er sprake 
is van verminderde regie/regieverlies en/of veiligheidsissues. 

Calamiteiten en/of bedreigingen
De ruimte die mensen zich in onze samenleving permitteren 
om publiekelijk en heel gericht en persoonlijk kritiek te uiten, 
werkt door in de wijze waarop consulenten worden benaderd. 
Dreigen met social media laster, of een vlog neemt toe en/
of men overlaadt de desbetreffende consulent met mails en/
of voice mail berichten. (De toename van dit soort uitingen 
is overigens niet terug te zien in het aantal formele klachten 
en bezwaren). In dit soort situaties werkt Lariks standaard 
volgens een procedure waarbij de consulent haar/zijn team-
manager en de communicatieadviseur betrekt. Op basis van 
een risico-analyse worden vervolgens maatregelen genomen.

Veiligheid vraagt om specifieke expertise, 
daadkracht en flexibiliteit
Blijkt uit de veiligheidscheck die standaard deel uitmaakt van 
het het triage gesprek dat veiligheid in het geding is, dan 
wordt er direct opgeschaald naar route 4 en gewerkt volgens 
de Meldcode.

Veiligheid van het kind staat voorop

Werken volgens de Meldcode
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
een stappenplan waarin is vastgelegd hoe bijvoorbeeld 
een huisarts, leerkracht of hulpverlener moet omgaan 
met signalen en met het melden van (vermoedens) van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle consulenten 
van Lariks werken volgens het stappenplan van de Meld-
code. Professionals zijn verplicht hiermee te werken.

Consulent Lariks: “Wat wij zien is dat het doorlopen van 
de stappen van het Meldcode traject al voldoende kan 
zijn om de zorgen weg te nemen. Wij starten dagelijks dit 
stappenplan, en dat leidt lang niet altijd tot een melding. 
Belangrijk is te weten dat werken volgens de Meldcode 
meestal in overleg met het gezin gebeurt, tenzij dit de 
onveiligheid vergroot. Samen kijken we naar mogelijke 
oplossingen binnen en buiten hun eigen kunnen. Doel 
is de leefsituatie voor zowel slachtoffer als dader weer 
gezond en veilig te maken. De focus ligt op voorkomen en 
oplossen en vooral niet op veroordelen.”
 
In diverse communicatieuitingen is gedurende het jaar 
aandacht besteed aan het belang van signaleren en mel-
den van vermoedens van huiselijk geweld en/of kinder-
mishandeling. 

Meldingen Veilig Thuis
In 2021 zijn er 71 meldingen over gezinssystemen uit 
Leusden binnengekomen bij Veilig Thuis Utrecht. Van 
deze meldingen zijn er 41 doorgezet naar Lariks (54 in 
2020).

“Ze snapten bij Lariks de 
spoed en er werd meteen 
hulp geregeld toen mijn 
dochter ernstig in de pro-
blemen zat” 

• Focus op triage zorgt voor inzicht en daadkracht
• Veiligheid 1e check
• Werken volgens Meldcode Huiselijk geweld 
• Training Meldcode voor ketenpartners  
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Beweging naar voren

De beweging naar voren, die in 2020 versterkt is ingezet als 
resultaat van de reorganisatie van Lariks, zet zich door.

Meer inwoners zelfstandig verder
In 2020 kon 78% van de inwoners na contact met Lariks zelf-
standig of met behulp van netwerk en/of algemene voorzie-
ningen verder. In 2021 is dat 84%.

De beweging naar voren wordt gezien als een indicatie voor 
de transformatie van het Leusdens sociaal domein. Belangrijk 
is te beseffen dat er grenzen zijn aan die beweging en de 
percentages. Er zal altijd een groep mensen zijn die hulp en 
ondersteuning nodig heeft via Jeugdwet en/of Wmo. Daar is 
de wetgeving voor én Lariks is de toegang tot die zorg. Bo-
vendien hebben we te maken met vergrijzing die in Leusden 
± 2% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.. In 2021 was in 
gemeente Leusden 22,7% van de inwoners 65+, in 2025 is dit 
25,5% en in 2030 is het 28,1% (bron CBS). 
Daarnaast spelen effecten van algemene maatschappelijke 
problematiek en crises een rol, denk aan corona. Inzicht in de 
transformatie én in de dienstverlening van Lariks vereist dan 
ook tellen én vertellen.

Effect corona op hulp via Jeugdwet
De toename (32,7%) van het aantal beschikkingen Jeugdwet 
laat het effect zien van de aanhoudende coronamaatregelen 
en het ontbreken van zicht op het einde ervan. Met name in 
de tweede helft van 2021 werd dit zichtbaar in de casuïstiek. 
Voorbeelden zijn: : 
• Ouders die door coronagerelateerde stress hun rol als 

opvoeder niet (voldoende) kunnen vervullen. 
• Kinderen die in de eerste lockdown (scholen gesloten) 

uitvielen, maar waarvoor pas in de tweede lockdown 
door ouders/opvoeders/netwerk hulp is gezocht. 

• Kinderen waarvoor door personeelstekort als gevolg van 
corona niet tijdig passende behandeling kon starten. 
Waar eerder binnen een jaar diagnose en behandeling 
startte, is er nu anderhalf jaar nodig. Uitstel van behande-
ling maakt dat Lariks langer betrokken is. 

Lees meer over hulp via Jeugdwet op pagina 15 - 16.

Effect van corona op hulp via Wmo
Er is een afname van het aantal beschikkingen via de Wmo 
(4,7%). Naast de inzet op zelfredzaamheid en de financiële 
draagkrachttoets voor huishoudelijke hulp speelde Corona 
mogelijk een rol: 
• Ouderen waren huiverig om hulp toe te laten en te vra-

gen. 
• Ten opzichte van 2020 bood de sociale basisinfrastruc-

tuur met name in de tweede helft van 2021 weer meer 
mogelijkheden zoals dagactiviteiten en activiteiten in de 
wijk/buurtcentra. 

Lees meer over hulp via Wmo op pagina 14.

Effect inzet op zelfredzaamheid
De versterking van de triage functie (resultaat van reorgani-
satie in 2020) leidt tot verscherpte inzet op zelfredzaamheid. 
In combinatie met de inzet op financiële draagkracht voor 
de algemene voorziening huishoudelijk hulp (zie ook pag 9) 
draagt dit bij aan de afname van het aantal beschikkingen Wmo. 

Onafhankelijk onderzoek Beweging naar voren

In 2021 is er naar aanleiding van een motie van de ge-
meenteraad onderzoek gedaan naar de mate waarin 
door Lariks de ‘beweging naar voren’ wordt gemaakt. Dit 
onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door Twynstra 
Gudde. Naast documentenstudie zijn voor dit onderzoek 
interviews gedaan met management en medewerkers van 
de gemeente en Lariks en met externe samenwerkingspart-
ners. Zo werd vanuit verschillende perspectieven een beeld 
gevormd van de transformatie (beweging naar voren) en 
de effecten daarvan. 

Twynstra Gudde concludeert dat de beweging naar voren 
wordt gemaakt. Het kostenbewustzijn bij medewerkers is 
toegenomen. Afzonderlijke casuïstiek laat zien dat wordt 
gestuurd op zelfredzaamheid en bij de beoordeling van 
aanvragen wordt gekeken of hulp niet op een andere 
manier kan worden geboden dan via een maatwerkvoor-
ziening. 

Ook stelt het onderzoek dat de beweging naar voren niet 
alleen op het bordje van Lariks ligt. Het vraagt om samen-
spel tussen gemeente en Lariks. 
Tot slot maakt het onderzoek duidelijk dat versterking van 
Lariks noodzakelijk is. De werkdruk is hoog en er is weinig 
ruimte voor ontwikkeling en innovatie.
De resultaten van dit onderzoek zijn in september gepre-
senteerd aan de gemeenteraad. Tijdens deze raadsverga-
dering presenteerde Lariks ook een - in samenwerking met 
de gemeente - opgesteld voorstel voor versterking van 
Lariks.  Op 11 november stemde de gemeenteraad in met 
dit voorstel en de gevraagde financiële uitbreiding. 

“Mijn man gaat naar De Bron, ik heb even 
mijn handen vrij en houd het beter vol. 
Ben blij met het advies en de aandacht van 
Lariks”

• Samenwerking met voorzieningen in wijken en met vrijwilligers(organisaties)
• Vraaggerichte ontwikkeling aanbod voorzieningen
• Beweging naar voren
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Werken bij Lariks in 2021

Werken bij Lariks is werken bij een organisatie waarin 
je echt iets betekent voor de samenleving. Een sterke 
betrokkenheid in combinatie met professionaliteit en 
vakmanschap is kenmerkend voor de medewerkers. 
Deze kernkwaliteiten zorgen ervoor dat Lariks er ook in 
2021 in is geslaagd inwoners (weer) op weg te helpen 
en passende ondersteuning te bieden. En tegelijkertijd 
de ‘beweging naar voren’ verder te versterken. 
Door corona en door de effecten van de reorganisatie 
en eerdere subsidiebeperkende maatregelen nam de 
werkdruk verder toe. Dit zorgde voor een aantal per-
soneelswisselingen. Waaronder het vertrek van mede-
werkers in cruciale functies. Dankzij de flexibiliteit en 
loyaliteit van medewerkers die bijvoorbeeld spontaan 
aanboden taken over te nemen of extra uren te werken 
is deze periode overbrugd. Bovendien werd in novem-
ber duidelijk dat uitbreiding van de formatie nabij was. 
Met als doel een organisatie, die nu en in de toekomst, 
een sleutelrol in de toegang tot welzijn en zorg vervult 
en invulling kan geven aan goed werkgeverschap. Ver-
sterking van Lariks bleek daarvoor noodzakelijk. 

Collegevoorstel versterking van Lariks
Onder leiding van de interim-bestuurder is in samen-
werking met de gemeente Leusden een plan opgesteld 
voor de versterking van Lariks. Hierbij werd geput uit 
de inzichten uit een interne evaluatie van de reorgani-
satie, inclusief een herijking van de formatie, en uit de 
resultaten van het onderzoek van Twynstra Gudde naar 
aanleiding van een motie van de raad uit 2020.  Zowel 
de evaluatie als het onderzoek lieten zien dat ‘de bewe-
ging naar voren’ wordt gemaakt, dat een goed samen-
spel tussen gemeente en Lariks hiervoor noodzakelijk 
is, dat de werkdruk bij Lariks hoog is en er nog weinig 
ruimte rest voor ontwikkeling en innovatie.
In november 2021 stemde de raad in met het voorstel 
tot versterking van Lariks en de gevraagde financiële 
uitbreiding. Hiermee wordt de ingestelde nullijn op de 
subsidie gecorrigeerd, de loonsverhoging als gevolg 
van CAO afspraken gecompenseerd en zijn er reële be-
grotingsposten voor (ziekte)vervanging en onvoorzien.

Samenwerking met gemeente Leusden
In 2021 is door gemeente en Lariks gewerkt aan een 
plan van aanpak gericht op verbetering van de samen-
werking. Belangrijk daarin was de behoefte aan duide-
lijkheid over de aard van de relatie, en de verdeling van 
rollen, taken en verantwoordelijkheden op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. 
Voor zeven thema’s zijn werkgroepen samengesteld 
met medewerkers van de gemeente en Lariks. Fase 1 is 
in juli 2021 afgerond. De inzichten zijn plenair gedeeld 
in aanwezigheid van de wethouders en een verte-
genwoordiging van de Raad van Toezicht van Lariks. 
Tijdens deze bijeenkomst werd tevens het startsein 
gegeven voor fase 2. De implementatie van fase 1 en 
de uitwerking van fase 2 vraagt nog aandacht in 2022.

Consulent bij Lariks

We beschikken over een goed gevul-
de rugzak met algemene en specifieke 
vakkennis die past bij onze opdracht, bij 
Leusden en ons team. Deze kennis hou-
den we actueel en we dragen bij aan de 
ontwikkeling van ons vak.

De relatie met inwoners vormt de ba-
sis van ons werk, we luisteren naar hun 
verhaal. Inventariseren en analyseren hun 
mogelijkheden en de belemmeringen 
die zij ervaren op alle leefgebieden. We 
brengen onze professionele inschatting 
en duiding in, en toetsen die bij onze 
gesprekspartners. Samen beslissen we 
over de benodigde ondersteuning of zorg 
in deze situatie: voor deze mens, dit kind, 
dit gezin, in dit netwerk. We benutten de 
mogelijkheden van de sociale basisinfra-
structuur, bieden zelf ondersteuning en 
zorg, maken gebruik van ervaringsdes-
kundigheid en schakelen de juiste profes-
sionele partners in.

Werken aan versterking
Eind 2021 is gestart met versterking van Lariks. Er zijn vacatu-
res uitgezet voor uitbreiding van Triage en Lokaal Team voor 
een derde teammanager. 

Nieuwe directeur-bestuurder
Na de zomerperiode startte Raad van Toezicht met de wer-
ving van een nieuwe directeur-bestuurder. Uit de organisatie 
werd hiervoor werd een selectiecommissie samengesteld 
bestaande uit de OR, de twee teammanagers en de communi-
catieadviseur. 

- Persbericht -
Nieuwe directeur-bestuurder Lariks
Per 6 december is Marie-José Hermans door de Raad van 
Toezicht van Lariks benoemd als directeur-bestuurder van 
Lariks welzijn en zorg in Leusden. Zij volgt interim-bestuur-
der Thijs Grijpma op die in november 2020 het stokje over-
nam van Hester Frank. 

Marie-José Hermans heeft ruime ervaring in zorg en welzijn. 
Ze vervulde diverse managementfuncties in het sociaal do-
mein en was directeur van Stichting Welzijnsondersteuning 
Montfoort/ Linschoten, kortweg SWOM. Marie-José: “Ik kijk 
ernaar uit om als directeur-bestuurder samen met de team-
managers leiding te mogen geven aan Lariks. Mijn voorgan-
ger vertelde het me en ook de gemeenteraad benoemde het 
onlangs: Lariks is een mooie organisatie, met deskundige 
medewerkers die zich met een grote betrokkenheid inzetten 
voor inwoners van de gemeente Leusden. Mijn eerste in-
druk bevestigt dit beeld. Als leidinggevende zal ik de kaders 
scheppen voor een gezonde werkomgeving waarbij wij de 
inwoner centraal stellen, passende ondersteuning bieden aan 
zij die dat nodig hebben en bijdragen aan een samenleving 
waarin iedereen kan meedoen.” 
De Raad van Toezicht van Lariks is zeer tevreden met de 
benoeming. Wencke Heijblok-Bruno, voorzitter: “Met Ma-
rie-José krijgt Lariks een ervaren en deskundig bestuurder 
met passie voor zorg en welzijn. Zij brengt naast inhoudelijke 
expertise, ook brede kennis en ervaring met politiek be-
stuurlijke en maatschappelijke processen mee. Als Raad van 
Toezicht kijken wij uit naar de samenwerking.”

Inrichting organisatie

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT bestaat uit: Wencke Heijblok (voorzitter), Mariëtte 
Jilderda (secretaris), Jos Korver, Eefje van Rijnsoever en Cint 
Kortmann.

De directeur-bestuurder vormt samen met twee teammana-
gers het Managementteam (MT) en geeft leiding aan het 
Stafteam. Eén teamleider is direct leidinggevende van de 
medewerkers in het Triage Team en Team Samenleving en 
één teamleider geeft leiding aan het Lokaal Team (inclusief 
Midoffice). De directeur-bestuurder is overall leidinggevende 
en direct leidinggevende van het Stafteam. 

Triage Team
• Poortwachtersfunctie, informatie en advies
• Inzetten collectieve en voorliggende voorzieningen 
• Enkelvoudige beschikkingen 

• Diverse checks, o.a. veiligheidscheck, gezagscheck, kind-
check, mantelzorgcheck, toets op woonplaatsbeginsel

• Doorleiden naar Lokaal Team voor complexere vragen  

Lokaal Team
• Complexe, meervoudige vragen 
• Specialistische Wmo vragen 
• Casus- en/of procesregie 
• Begeleiding individueel en/of gezinnen

Team Samenleving
• (Door)ontwikkelen algemene voorzieningen en trainingen
• Welzijnswerk en buurtsportcoaches
• Jongerenwerk
• Vrijwilligersondersteuning
• Uitvoeren van diverse gemeentelijke regelingen

Het Stafteam bestaat uit: 
• Kwaliteitsmedewerkers 
• Communicatieadviseur
• Medewerker financiële administratie
• Receptioniste en telefoniste
• Medewerkers HRM (extern) en ICT (extern) 

Ziekteverzuim
In 2021 is het ziekteverzuim 7,13%. Dit is meer dan in 2020 
(3,7%) en wordt naast corona veroorzaakt door een paar lang-
durige ziekmeldingen.

Ondernemingsraad (OR) 
De OR telt drie leden afkomstig uit verschillende teams. On-
derwerpen waar de OR bij betrokken was zijn o.a.: 
• Werkdruk in verband met reorganisatie en corona
• Samenwerking met de gemeente
• Selectie directeur-bestuurder 

Kwaliteit telt
Kwaliteitsbeheer is een doorlopend proces en is belegd bij de 
kwaliteitsmedewerkers. De werkzaamheden zijn o.a.:
• Maken en beheren van werkinstructies en informatie
• Borging van afspraken met de regio 
• Faciliteren en bewaken van werken volgens gestandaardi-

seerde plannen van aanpak en beschikkingen met behulp 
van Smart Documents

• Afstemmen van het lokale beleid met de betrokken ge-
meenteambtenaren

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

Datalekken: Er zijn 12 datalekken gemeld bij de gemeente 
Leusden. De gemeente beoordeelt of de Autoriteit persoons-
gegevens wordt ingelicht. Voor één geval is dit gebeurd, 
deze is afgehandeld.

Bezwaren: Er zijn 8 bezwaren ingediend (11 in 2020). Hier-
van zijn 2 bezwaren zijn ongegrond verklaard, 1 bezwaar is 
deels gegrond en deels ongegrond verklaard, 3 bezwaren 
zijn niet doorgezet: bij 1 bezwaar was sprake van een mis-
slag, 1 bezwaar is via pre-mediation opgelost en 1 bezwaar 
was ingediend tegen een besluit dat nog niet was genomen 
(tegen een administratieve verlenging). 2 bezwaarprocedures 
zijn in behandeling.
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Thema - Met vrijwilligers 
Via Lariks zijn circa 150 vrijwillligers actief voor de Leus-
dense samenleving (130 in 2020). Zij werken op basis 
van een vrijwilligersovereenkomst en worden zo nodig 
persoonlijk ondersteund. Het afgelopen jaar zijn er met 
name chauffeurs voor AutoMaatje bijgekomen. Daarnaast 
bieden we ondersteuning aan de diverse vrijwilligersorga-
nisaties.

Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties
In lijn met de visie op zorg en ondersteuning zoals vastge-
legd in het beleidskader Sociaal Domein speelt inzet van 
vrijwilligers(organisaties) een belangrijke rol in de hulp aan 
inwoners. Vrijwilligers coördineren en faciliteren diverse 
projecten gericht op preventie, het bevorderen van sociale 
contacten en de maatschappelijke zelfstandigheid van in-
woners. Ze leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan 
de samenleving. In opdracht van gemeente Leusden biedt 
Lariks ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties. Deze 
taak is belegd bij Team Samenleving (met beperkte on-
dersteuning door de communicatieadviseur). De focus ligt 
conform het met de gemeente overeengekomen uitvoe-
ringsplan op het vraaggericht faciliteren en coördineren. 
De ondersteuning door Lariks betreft onder meer: 
• Deskundigheidsbevordering door middel van work-

shops en bijeenkomsten (zie ook pagina 13)
• Werving van vrijwilligers via de online vrijwilligersvaca-

turebank
En informatie en advies over onder andere: 
• Fondsenwerving
• Communicatie
• Coronabeleid
• Programmering van de voorziening 
• Vrijwilligersverzekering 

Proactief behoefte peilen
Vanuit haar taak heeft Lariks regelmatig contact met 
(bestuurs)leden van de vrijwilligersorganisaties. Tijdens 
die contacten is de ondersteuningsbehoefte regelmatig 
onderwerp van gesprek. Als het passend is, worden sig-
nalen verkregen tijdens dergelijke contacten opgepakt en 
verwerkt in de dienstverlening. 
Om het inzicht in de ondersteuningsbehoefte verder te 
vergroten, is in juni 2021 op initiatief van Lariks een enquê-
te uitgezet onder de organisaties. 

Inzichten
• Benutten ondersteuning: Ruim 80% van de respon-

denten weet dat Lariks ondersteuning biedt, 55% heeft 
gebruik gemaakt van ondersteuning door Lariks. 

• Continuïteit waarborgen: Het merendeel van de actie-
ve vrijwilligers heeft de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. Dankzij hun vrijwilligerswerk blijven deze 
inwoners een actieve rol spelen in de samenleving. Dat 
is mooi. Tegelijkertijd geldt het belang van waarbor-
gen van continuïteit. Dit is een aandachtspunt en een 
risico, wat ook wordt onderkend door de gemeente-
raad (Motie 8 juli 2021). Meerdere organisaties zijn 
kwetsbaar en ‘draaien’ op twee of drie vrijwilligers. Dit 
zijn vaak ook organisaties die moeite hebben met het 
werven van vrijwilligers. 

Acties naar aanleiding van enquête (in 2021/2022)
• Meer aandacht voor mogelijkheden ondersteuning 
• Meer aandacht voor de vacaturebank op.lariks-leus-

den.nl en voor de succesvolle matches (vervulde 
vacatures)

• Workshop: Hoe maak ik een aantrekkelijke vacature
• Fietstour sociale kaart (zie pagina 12)
• Gedurende het jaar aandacht voor de Vrijwilligerstro-

fee en aanmoedigingsprijs

Waardering vrijwilligers
Vrijwilligers die zijn verbonden aan Lariks ontvangen een 
verjaardagskaart met cadeaubon, een bloemetje of kaartje 
bij bijzondere gelegenheden en in de contacten is er aan-
dacht voor het welzijn van de vrijwilliger. 
Omdat het eindejaarsfeest wegens corona niet kon door-
gaan, hebben medewerkers van Lariks de kerstpresentjes 
persoonlijk gebracht. Ook is er een online pubquiz voor 
de vrijwilligers georganiseerd waarin ook Lariks’ nieuwe 
directeur bestuurder zich voorstelde. 

Vrijwilligersvacaturebank
Net als in 2020 zijn er in 2021 minder vacatures gemeld 
dan in voorgaande jaren. Dat is niet vreemd, als gevolg van 
de coronamaatregelen gingen veel activiteiten niet door 
en was de behoefte aan vrijwilligers minder. Aantal ge-
plaatste vacatures: 30 (17 in 2020)
Aantal vervulde vacatures: 4 

Vrijwilligerspagina LeusderKrant
Maandelijks vult een aantal vrijwilligersorganisaties een 
pagina die de LeusderKrant kosteloos ter beschikking stelt. 
Lariks neemt aan deze pagina deel met het Maatjesproject 
en maakt deel uit van het redactieteam. 

Geen Matchbeurs in 2021
De organisatie van de jaarlijkse beursvloer was rond, maar 
kort van tevoren werd alsnog besloten te annuleren als 
gevolg van de oplaaiende coronabesmettingen.
Lariks verzorgt jaarlijks de coördinatie van de Matchbeurs. 
De Stuurgroep bestaat uit enthousiaste vrijwillige verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. Founders zijn: gemeente Leusden, Inter-
gamma, Heijmans, Rabobank, Beweging3.0 en ARAG. Een 
aantal founderovereenkomsten liep af in 2021. In 2022 zal 
de stuurgroep dan ook nieuwe founders moeten werven.

Huiskamer van Leusden 
Huiskamer van Leusden is een zelfstandige stichting ge-
worden. In 2021 is de rol van Lariks, vanwege minder uren 
inzet, gewijzigd naar een coachende en verbindende rol. 
Ook zorgt Lariks ervoor dat de vrijwilliger coördinatoren 
geschoold worden en goed hun werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. In 2021 heeft Huiskamer van Leusden 120 vra-
gen van inwoners behandeld (132 in 2020).

VOOM (vrijwillige ondersteuning op maat)
Lariks participeert in deze samenwerking tussen vrijwilli-
gersorganisaties die hulp bieden aan kwetsbare gezinnen 
en volwassenen. Op lariks-leusden.nl is een pagina voor 
het initiatief gemaakt en ook verzorgde Lariks een flyer. 

Thema - Mantelzorg

“Mantelzorgondersteuning draait om herkennen en 
erkennen”

Lariks is in gemeente Leusden de plek voor ondersteuning 
van mantelzorgers. De ondersteuning focust op herkennen 
en erkennen. 

Herkennen: Als mantelzorgers inzien dat zij mantelzorger 
zijn, kunnen zij de kennis vergaren om hier goed mee om 
te gaan. Deze kennis vermindert het risico van overbe-
lasting. 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: Mantelzorgers geven aan dat het krijgen van 
het Mantelzorgcompliment hen voldoening geeft. Daarbij 
gaat het niet om het bedrag, maar om het feit dat ze ge-
zien zijn door de gemeente. De lotgenotencontacten, zoals 
koffieochtenden en wandelingen dragen hier ook aan bij. 
Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij door herkenning en 
erkenning op de korte termijn ondersteuning ervaren. Op 
de lange termijn is de kans op psychische klachten kleiner. 

Dag van de Mantelzorg
Corona maakte een alternatief programma voor de Dag 
van de Mantelzorg noodzakelijk. Geen dag met ontspan-
nende activiteiten voor mantelzorgers, maar een verwen-
tasje af te halen bij de wijk/buurtcentra. In dit tasje zat 
onder meer een tegoedbon voor een maaltijdsoep van 
Qlichef. Er zijn 100 soepbonnen verzilverd.

Koffiedrinken of wandelen voor mantelzorgers
Ook hier speelde corona parten. Vier koffiemomenten 
en wandelingen konden doorgaan. Bij de activiteiten is 
altijd de mantelzorgconsulent van Lariks aanwezig om 
kennis te delen. Verder staan ervaringen uitwisselen en 
even ontspannen centraal. 

Voor Jonge mantelzorgers 
Een middag vol sport, cultuur en creativiteit, in samenwer-
king met Scholen in de Kunst, Fort33 en de buurtsport-
coaches van Lariks, met subsidie van gemeente Leusden. 
De mantelzorgconsulent was erbij en 28 jonge mantelzor-
gers deden mee. 

Welzijnscoach voor mantelzorgers
Onder projectleiding van de Stichting Eerstelijnszorg (SEL) 
is Welzijn op recept gestart in Leusden. Mantelzorgers 
worden doorverwezen naar een welzijnscoach van Lariks. 
Het project startte eind 2021, in die periode zijn 4 mantel-
zorgers gecoacht door Lariks. 

Nieuwsbrieven
Elke 2 maanden ontvangen zo’n 1.000 mantelzorgers een 
nieuwsbrief met achtergrondinformatie en het actuele 
aanbod activiteiten. Onderwerpen waren o.a. respijtzorg, 
zorgverzekering en mantelzorg en balans tussen werk en 
zorgtaak. 

Mantelzorgcompliment 
Lariks verzorgt de coördinatie en uitvoering van het Man-
telzorgcompliment. Het compliment voor volwassenen 
bestaat uit een geldbedrag van €150,-. Dit wordt door de 
inwoner die mantelzorg ontvangt aangevraagd voor zijn/
haar mantelzorger.  Naast de erkenning voor de mantel-
zorger, vervult het compliment een waardevolle signale-
rende functie en zorgt het ervoor dat mantelzorgers in 
beeld komen/zijn. Aanvragers worden ook geattendeerd 
op de mantelzorg nieuwsbrief en uitgenodigd voor speci-
fieke activiteiten. 
Aantal complimenten: 595 (557 in 2020). 

Voor jonge mantelzorgers is er FF tijd voor iets leuks. Dit 
is een cadeaubon die besteed kan worden in winkelcen-
trum Hamershof. FF tijd voor iets leuks wordt persoonlijk 
uitgereikt aan de jonge mantelzorger. Dit gebeurt door 
de consulent die bij het kind en/of gezin betrokken is of 
door Lariks’ mantelzorgconsulent. Zo is de overhandiging 
meteen een moment voor persoonlijk contact en het sig-
naleren van zorgbehoeften.
Aantal FF tijd voor iets leuks: 117 (118 in 2020).
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Thema - Jongerenwerk

Lariks geeft in opdracht van gemeente Leusden uitvoering 
aan het jongerenwerk. Op pagina 10, 11 en 12 staan voor-
beelden van activiteiten en trainingen die we vanuit die 
taak ontwikkelen en organiseren. Deze activiteiten dragen 
bij aan signaleren, normaliseren, zelfredzaamheid, mee-
doen en aan de ‘beweging naar voren’. 

Aan de wijze waarop het jongerenwerk wordt uitgevoerd 
en de vertaling in concrete activiteiten ligt een aantal doe-
len ten grondslag. Deze zijn in lijn met het beleidskader 
sociaal domein van gemeente Leusden. Lariks geeft sinds 
2019 uitvoering aan deze doelen. 
De aanpak is gebaseerd op:
• Kennis en inzichten van hedendaags jongerenwerk en 

het interpreteren van gedrag
• Persoonlijk contact met de jongeren
• Signalen vanuit individuele casuïstiek
• Inzichten uit de samenwerking met onderwijs, GGD, 

politie en andere ketenpartners 
De ontwikkeling van activiteiten is vooral vraaggericht en 
zet in op een actieve rol voor de jongeren (en hun ouders).

Doelgroep en doelen
• Het jongerenwerk richt zich op de leeftijdsgroep 10 – 

23 jaar, met nadruk op 10 – 18-jarigen en hun ouders. 
Binnen de doelgroep vragen meiden om extra aan-
dacht. De doelen zijn: 

• Ontmoeten: helpen opbouwen van sociaal netwerk, 
vinden van positieve vrijetijdsbesteding, bevorderen 
van participatie in de samenleving en vinden van toe-
komstperspectief. 

• Educatie/ontwikkeling: helpen aanpakken van per-
soonlijke of sociale problemen, talentontwikkeling, 
functioneren als rolmodel. 

• Veiligheid: behartigen van belangen (indien nodig), 
grenzen aangeven, overlast beperken.

Veiligheid 
Hinderlijke of overlastgevende groepen zijn in beeld bij het 
ambulant jongerenwerk. In de corona periode was er een 
afname van het aantal meldingen. Ook is er een afname 
in het gebruik van alcohol en drugs. Naast structurele 
aandacht hiervoor in groeps- en individuele contacten en 
communicatie zijn samen met Jellinek thema-avonden 
voor ouders van pubers georganiseerd (zie ook pagina 12)

Jongeren Op Straat (JOS)
In 2021 daalde het aantal meldingen van jeugdoverlast. 
Leusden scoort onder het landelijk gemiddelde. Er was in 
2021 geen STOP-aanpak nodig. (STOP is een preventieve 
aanpak gericht op het voorkomen van structurele overlast 
door jongeren). De samenwerking tussen jongerenwerk en 
politie is goed. 

Effecten van corona 
Er is een toenemende hulpvraag van en voor jeugd, vaak 
door Covid-19. (zie ook pagina 15 en 18) 

• Ouders en jeugd hadden behoefte aan een vervolg op 
de Hier Ben Ik, maar dan voor oudere leeftijd (12-16).

• Meer hulpvragen vanuit school; dit is terug te zien in 
de hoeveelheid aanvragen voor bijvoorbeeld een Hier 
Zijn Wij training, voor steeds jongere kinderen.

• De vraag om hulp bij groepscohesie en samenwerking 
groeit.

Het effect van jongerenwerk

Complimenten van de wethouder en taart van Opgeruimd 
Leusden voor de jeugd. Het vuurwerk dat met oud en nieuw 

de lucht is ingeschoten, is ook weer omlaag gekomen en 
werd door de jongeren opgeruimd.

Thema - Ontmoeten en meedoen

Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Bijvoorbeeld voor ouderen die minder mobiel 
zijn, voor kinderen met een beperking, of voor gezinnen die 
moeite hebben met rondkomen. Lariks en dan met name 
Team Samenleving ontwikkelt, coördineert, ondersteunt en 
verzorgt projecten, initiatieven en activiteiten die maken dat 
meer mensen naar vermogen kunnen meedoen. 

Vervoer maakt meedoen mogelijk 
Voor inwoners die geen eigen vervoer hebben en niet 
gebruik kunnen maken van het OV is er vervoer met hulp 
van vrijwilligers. Lariks werft de vrijwilligers en coördineert 
de inzet. 

AutoMaatje Leusden 
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers 
minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrij-
willige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. 
Sinds 2020 is er een constante toename van het aantal ritten 
per maand. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal 
deelnemers. In totaal zijn er 240 potentiële afnemers van 
AutoMaatje. 
De piek in oktober 2021 is het resultaat van de actie: Gratis 
op pad met AutoMaatje tijdens de Week tegen eenzaam-
heid. Deze actie werd mogelijk gemaakt door gemeente 
Leusden om na het versoepelen van de coronamaatregelen 
vervoer naar een familiebezoek of uitje extra aantrekkelijk te 
maken.  

Lariks (plus)bus
Er zijn circa 250 ritten gereden door een pool van negen 
vrijwillige chauffeurs. Er werd gereden naar de dagbeste-
ding: Wijkkamer Rozengaarde en Ontmoetingscentrum De 
Vallei. Als gevolg van de coronamaatregelen was er geen 
vervoer naar het zwembad. 

Vervoer naar vaccinatielocatie
Vanaf eind januari startte het vaccineren tegen Covid-19. 
Om inwoners vervoer naar de vaccinatielocatie te kunnen 
aanbieden is in overleg met huisartsen, Huiskamer van 
Leusden en de vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje een 
speciaal protocol gemaakt. 

Het succes van de activiteitenfolder
Twee maal per jaar realiseert Lariks een folder met een 
uitgebreid overzicht van de activiteiten en algemene voor-
zieningen. De baliemedewerkers houden een lijst bij van 
mensen die niet kunnen wachten op de volgende editie 
zodat zij ze kan bellen als de folder er is. 

Eenzaamheid verminderen 
De coronatijd heeft eenzaamheid versterkt. De maatrege-
len beperkten de mogelijkheden om te ontmoeten en ac-
tiviteiten te ondernemen. Tegelijkertijd namen de initiatie-
ven om eenzaamheid te beperken en elkaar te helpen toe. 
Het taboe op eenzaamheid is doorbroken: het is normaler 
geworden om eenzaamheid te bespreken.

Buurtcontactpersonen
De buurtcontactpersonen zijn in samenwerking met De 
Bron gefaciliteerd in het ‘omzien naar elkaar’. Hiertoe zijn 
bijeenkomsten georganiseerd en zijn de buurtcontactper-
sonen tijdens een Lariks-fietstour wegwijs gemaakt in het 
aanbod ontmoetingsplekken en activiteiten. Om het con-
tact met buurtbewoners te stimuleren zijn zogenoemde 
contacttasjes samengesteld met handige informatie. Medio 
2021 heeft De Bron de trekkersrol overgenomen. 

Week tegen eenzaamheid
Met diverse organisaties organiseerde Lariks activitei-
ten gericht op meedoen en ontmoeten. Van leesclub tot 
aanschuiftafels en de speciale Gratis op pad met Auto-
Maatje actie (zie ook linkerkolom). Het aanbod werd breed 
gedeeld (LeusderKrant, flyer, social media). 

Kerstwensboom 
Inwoners konden via de ‘online boom’ een opsteker aan-
vragen voor een ander. Er werden 42 wensen geplaatst. De 
opstekers konden door de aanvrager of de voorgestelde 
inwoner worden opgehaald bij een wijkcentrum in de 
buurt. In een kwart van de gevallen gebeurde dit niet. Ook 
niet na een herinneringsbericht.

Nieuwe impuls LeusdenLeeft app 
De in 2018 ontwikkelde LeusdenLeeft app is na een nood-
zakelijke update opnieuw geïntroduceerd. De functionali-
teit is uitgebreid en de gebruiksvriendelijkheid is vergroot. 
De app laat dagelijks ± 15 activiteiten zien. Via een stream 
worden activiteiten van DAVA, LeusdenZet, De Tuin, Fort33, 
VVV Leusden en Lariks automatisch gedeeld. Via een aan-
meldformulier delen inwoners en organisaties hun aanbod.
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Thema - Ontmoeten en meedoen (vervolg)

Maatjesproject
Het Maatjesproject is een succesvolle interventie. Het ver-
groot de mogelijkheid tot meedoen (en vermindert een-
zaamheid) van kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers. 
Lariks coördineert het Maatjesproject en Maatjes Dementie. 

Bij het gewone maatjesproject is er een toename van het 
aantal hulpvragen. Dit is mogelijk te wijten aan de gevol-
gen van corona; veel activiteiten en contacten zijn wegge-
vallen door de maatregelen. Daarnaast is er een toename 
van de zwaarte in de hulpvragen, circa 50% van de vragen 
komt van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 
Voor hen zijn groepsactiviteiten vaak niet mogelijk vanwege 
verstoorde prikkelverwerking en velen hebben een fysieke 
beperking. Ook heeft NAH vaak gevolgen voor de commu-
nicatie. Passende maatjes zijn niet makkelijk te vinden. 
Eens per kwartaal is er een regio-overleg met coördinato-
ren van andere maatjesprojecten. Dit draagt bij aan de ver-
dere professionalisering. Ook in de omliggende gemeentes 
groeien de wachtlijsten en wordt de problematiek zwaarder.
2021 was het laatste jaar waarin Lariks de coördinatie van 
het Maatjesproject Dementie verzorgde. We nemen met 
pijn in het hart afscheid van dit mooie project en de gewel-
dige betrokken club vrijwilligers. Per 1 maart 2022 zal Wel-
zin de coördinatie van het maatjesproject op zich nemen.

Maatjesproject in 2021
43 inwoners hebben een Maatje (42 in 2020)
28 nieuwe matches (21 in 2020)
10 inwoners staan op de wachtlijst voor een Maatje (15 in 
2020)

Maatjes Dementie
7 inwoners hebben een Maatje Dementie (7 in 2020)
6 nieuwe matches (4 in 2020)
3 inwoners staan op de wachtlijst voor een Maatje Dementie 
(4 in 2020)

Leusden Dementievriendelijk
Lariks participeert in de werkgroep Leusden Dementie-
vriendelijk en in de werkgroep ‘De vele gezichten van 
dementie’. De maatjescoördinator van Lariks heeft een vrij-
williger geworven die de uitvoering van dit project op zich 
neemt. Maandelijks komt er een stuk of een portret in de 
Leusderkrant van iemand, of een naaste van iemand, met 
dementie. Rondom de Wereld Alzheimer Dag 2022 wordt 
er een expositie georganiseerd van de gemaakte verhalen 
en portretten.

Fonds Samenlevingsinitiatieven 
Lariks is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven, de administratieve verwerking 
van de aanvragen en de inrichting van de onafhankelijke 
Toetsingscommissie. Deze commisie wordt gevormd door 
vrijwilligers die de aanvragen beoordelen aan de hand van 
de criteria die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Beschikbaar:  € 100.000,-
Uitgekeerd:  € 77.198,61,-
Waarvan  € 62.232,33 voor cultuur/sport en 
  € 14.966,28 voor welzijn.

Coronareserve 2020:  € 28.164,-
Uitgekeerd in 2021:  € 3.645,74

Toegekende aanvragen:
cultuur/sport: 20
welzijn:  19

Afgewezen aanvragen: 
cultuur/sport:  6
welzijn:  1

Er zijn veel sociale en culturele initiatieven ingediend om – 
in aangepaste vorm – toch iets voor de mensen te kunnen 
doen in coronatijd. Gelukkig konden de meeste toegeken-
de initiatieven doorgaan in tegenstelling tot vorig jaar.

Het effect van een Maatje

Sylvia is vanwege een chronische pijnlijke aandoening 
aan de bank gekluisterd. 

Al jaren komt ze het huis niet meer uit. 

“Door de huisarts werd ik gewezen op het maatjesproject. 
Ik was heel benieuwd en zelfs nerveus op de dag van de 
kennismaking. Het was zo’n bijzondere ontmoeting, het 
leek alsof we elkaar al jaren kenden. Ons contact geeft 
veel betekenis aan mijn leven op dit moment. Er is een 
hechte vriendschap ontstaan. Het is een heel mooi ca-

deau, woorden schieten tekort.”

Het samenwerkingsverband VOOM (zie ook pagina 202) liet 
onderstaande illustratie maken om vrijwilligers te werven. Ook 
het Maatjes project gebruikt deze uiting. 

Communicatie

Zorgen dat inwoners weten dat Lariks er is, met welke vragen 
en zorgen Lariks kan helpen en hoe ze in contact komen met 
Lariks. Dit betekent dat Lariks herkenbaar en zichtbaar en 
vindbaar moet zijn. Communicatie is daarvoor onmisbaar. 
Naast de drie bovenstaande doelen, dragen we met commu-
nicatie bij aan de beleidsdoelstellingen van gemeente Leus-
den. We vertellen waarom we doen wat we doen. Wat je als 
inwoner mag verwachten van onze dienstverlening. Maar ook 
waarom we bepaalde dingen niet (meer) doen. Daarbij ge-
bruiken we praktijkvoorbeelden en ervaringen van inwoners 
en professionals en bieden we handelingsperspectief. 

Strategische keuzen
• Ons werk is mensenwerk: inwoners, trainers, consulenten 

krijgen een gezicht.
• We creëren een positieve sfeer, leggen de focus op ge-

wenst gedrag en maken dat zo concreet mogelijk.
• We delen herkenbare verhalen mét effectieve oplossin-

gen (successen) 
• We  bieden handelingsperspectief: doe mee, meld je aan etc.
• We benutten lokale en landelijke initiatieven/ontwikkelin-

gen en bestaande communicatiekanalen om voorzienin-
gen/visie te delen en haken aan bij thema’s als: Dag van 
de mantelzorg, Week tegen kindermishandeling, Autis-
meweek.

• We werken met een beperkt communicatiebudget, we-
gen kosten en baten af en evaluaren de inzet. 

Communicatie focuspunten: 
Naast de algemene communicatie gericht op herkenbaar-
heid, zichtbaarheid en vindbaarheid en promotie van actueel 
aanbod is er in 2021 intern en extern aandacht besteed aan 
de volgende thema’s:
• Normaliseren van gedrag
• Alcohol, roken en drugspreventie
• Eenzaamheid
• Autisme
• Financiële draagkracht en huishoudelijke hulp
• Rondkomen in Leusden
• Opvoeden en opgroeien (rolverdeling GGD - Lariks)
• Woningaanpassingen (anticiperen op ouder worden)
• Mantelzorg
• Betaalbaar houden van de zorg

Activiteiten, middelen en uitingen o.a:
• Naamswijziging ter vergroting van de vindbaarheid en 

herkenbaarheid: sociaalplein-leusden.nl werd lariks-leus-
den.nl 

• Herinrichring homepage lariks-leusden.nl ter vergroting 
van het gebruiksgemak (binnen de beperkte mogelijkhe-
den van de verouderde site)

• Zorgkrant huis-aan-huis
• Larikspagina in de LeusderKrant (8 edities)
• Online nieuwsbrieven gericht op diverse doelgroepen: 

• doorverwijzers en ketenpartners (60 abonnees)
• inwoners (1.635 abonnees)
• mantelzorgers (500 abonnees)

• Social media
• Facebook (670 volgers, bereik: 250 - 2.7 K)
• Twitter (572 volgers)
• Linkedin (434 volgers)
• Instagram (270 volgers)

• Herintroductie LeusdenLeeft app na update en uitbrei-
ding functionaliteit

• Meeliften op nieuwsbrief Voilà en zo onder aandacht bij 
alle ouders van basisschoolkinderen

• Wekelijkse persberichten over actueel aanbod en/of 
dienstverlening Lariks

• Folders ter ondersteuning van actueel aanbod
• Posters op de basisscholen om consulent te introduceren 

en aandacht te geven aan de inloop
• Uitgave In voor Mantelzorg thuis; een boekje met in-

zichten en ervaringen van het project in combinatie met 
praktische tips en informatie over ondersteuningsmoge-
lijkheden in Leusden.

• Tweejaarlijkse activiteitenfolder met overzicht van (voor-
liggende) voorzieningen activiteiten per dag

Effect van communicatie
Start er een nieuwe training, of zijn er extra aanmeldingen 
nodig? De praktijk bewijst: Een informatief artikel in de krant 
of in een nieuwsbrief, in combinatie met socials zorgt vrijwel 
altijd voor respons. Inwoners melden aan en/of professionals 
verwijzen door naar het gepromootte aanbod.

Interne communicatie o.a.
• Maandelijkse (online) personeelsbijeenkomst LariksBreed
• Intranet via SharePoint met nieuws over collega’s, dienst-

verlening en beleid
• Successenregister; voorbeelden van werken volgens 

Lariks2.0 
• Contact en waardering in coronatijd; van bloemzaadjes 

tot chocoladeletters thuisbezorgd
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Thema - Rondkomen in Leusden
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 signale-
ring 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 pro-
fessionals en vrijwilligers. Eén van de resultaten van deze 
werkgroep is Rondkomen in Leusden. Onder deze noemer 
vallen diverse vormen van financiële hulpverlening in de 
gemeente Leusden. Centrale informatiebron is rondkome-
ninleusden.nl die door Lariks wordt beheerd en is gekop-
peld aan lariks-leusden.nl.

Kindpakket
Het Kindpakket is nieuw en aanvullend op het aanbod 
van Jeugdfonds De Boom. Het bestaat uit een aantal 
financiële regelingen voor gezinnen met een minimum 
inkomen (tot 130% bijstandsnorm). Lariks verzorgt de ad-
ministratie en communicatie. De administratieve hande-
lingen zijn van grote signalerende waarde. Inwoners met 
mogelijk financiële zorgen komen in beeld.

Het effect van het Kindpakket
“Heeeel erg bedankt! Samen met de kinderen leuke, nieuwe 
schoolspullen en kleding uitgezocht. Door jullie steun voel 

ik mij gezien en gedragen. Ongelofelijk blij en opgelucht dat 
jullie dichtbij ons zijn nu dat even nodig is.”

Jeugdfonds De Boom
Besteed bedrag in 2021: €38.000,- (€37.414,- in 2020).
Voor: sport, hobby’s, peuterspeelzaal, vakantiekampen 
en schoolkosten voortgezet onderwijs voor kinderen uit 
Leusdense gezinnen met een laag inkomen. Lariks verzorgt 
voor Jeugdfonds De Boom de administratieve uitvoering.

SMS (Sociaal Maatschappelijk Steunpunt)
Vrijwilligers van SMS helpen inwoners (vooral ouderen, an-
derstaligen en minima) bij hun belastingaangifte, thuisad-
ministratie en het regelen/aanvragen van toeslagen en 
invullen van formulieren. Lariks coördineert de werkzaam-
heden. Tijdens de lockdown was er bepaalde weken geen 
SMS spreekuur. Mensen zijn zoveel mogelijk op afstand 
geholpen. In de periode dat SMS niet actief was konden 
inwoners met hun hulpvragen terecht bij het spreekuur van 
de Sociaal Juridische Dienstverlening van Stadsring51. De 
hulp bij thuisadministratie is dit jaar ook weer hervat met 
huisbezoeken door een deel van het team.

Belastingservice
Met de belastingservice zijn 299 aangiftes inkomstenbelas-
ting ingevuld en er is 75 keer hulp geboden bij toeslagen. 
Mensen zijn zoveel mogelijk op afstand geholpen. Het 
merendeel van de aangiftes is met een machtigingscode 
op afstand afgerond. Aangiftes waarbij dit niet mogelijk 
was (bijv. door een taalbarrière) zijn in de zomermaanden 
op afspraak gedaan.

Belastingspreekuur 
61 bezoeken voor hulp bij belastingvragen of toeslagen 
(35 in 2020)

Inloopspreekuur 
182 bezoeken door 98 inwoners (349 bezoeken in 2020). 
Het aantal bezoekers van het inloopspreekuur is het 
afgelopen jaar flink gedaald. Als gevolg van corona zijn 
mensen voorzichtig met het inplannen van afspraken. Ook 
andere instanties zoals Stadsring51 merken dat mensen 
terughoudend zijn met het maken van afspraken. Wat 
opvallend is, is dat van de 98 bezoekers er 66 nieuw waren 
het afgelopen jaar. De vragen van het SMS spreekuur gaan 
voornamelijk over uitkeringen, belastingzaken, GBLT, CAK, 
zorgverzekering, en allerlei problemen met nutsbedrijven. 
Met dank aan financiering van gemeente Leusden is er 
gewerkt aan een nieuw duurzaam klantregistratiesysteem 
dat in 2022 in werking zal treden. 

Thuisadministratie
11 aanvragen (23 in 2020) 
Het aantal aanvragen voor Thuisadministratie was erg laag 
dit jaar. Ook hier geldt het effect van corona.

Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Beperkten 
(TCZB) 
In 2021 is in overleg met de gemeente een zogenoemde 
light procedure ingevoerd. Doel hiervan is de administra-
tieve last voor de inwoner te verminderen en het aanvra-
gen eenvoudiger te maken. 
Mensen die in 2020 de tegemoetkoming hebben ont-
vangen hoeven geen bewijsstukken mee te sturen. Is 
bovendien de AOW-leeftijd bereikt, dan hoeft er zelfs 
geen nieuwe aanvraag te worden gedaan. Wel werd deze 
mensen gevraagd om zich te melden als zij niet meer aan 
de criteria voldeden. 
Aantal aanvragen:  168
Aantal afwijzingen:  0
Aantal afmeldingen:  3
Nieuwe aanvragen:  8 
In 2020 waren er 176 toewijzingen en 9 afwijzingen

Het effect van SMS
Fiona, coördinator SMS vertelt: 

“Laatst belde de buurman van een echtpaar naar Lariks. Het 
is een echtpaar op leeftijd en hij helpt hen bij allerlei zaken. 
Zowel meneer als mevrouw hebben te maken met gezond-

heidsproblemen en een afnemend geheugen. Een vrijwilliger 
van SMS werd ingezet voor de hulp bij de financiële admi-
nistratie. De buurman, de vrijwilliger en een consulent van 
Lariks hebben goed onderling contact. Totdat (meer) pro-

fessionele hulp noodzakelijk is, blijven meneer en mevrouw 
overeind dankzij de geweldige (mantel)zorg van de buur-

man en de inzet van de SMS-vrijwilliger.”

Thema - Vitaliteit en bewegen

Beweegloket
Voor kinderen en volwassenen die niet mee kunnen doen 
met reguliere activiteiten, is er het Beweegloket van Lariks’ 
Buurtsportcoach. In overleg wordt gekeken of er een spor-
tactiviteit is die past en zo nodig wordt de inwoner op weg 
geholpen. In 2021 zijn er 74 beweegvragen gesteld (57 in 
2020).
Doorverwijzing via: consulenten Lariks, Stichting Eerste-
lijnszorg (SEL), Beweegprojecten als: GALM, GLI en dankzij 
aandacht in de lokale en sociale media.

Opvallend: 
• Er is een toename van complexe beweegvragen: chro-

nische aandoeningen, ASS, ADHD, psychische proble-
matiek, jongeren die uit (dreigen te) vallen op school, 
ex-COVID patiënten

• Beweegvragen gaan vaak gepaard met behoefte aan 
sociale contacten (bewegen als middel)

• Toename van mensen met overgewicht (ook kinderen) 
• Passend aanbod met deskundige trainer blijkt erg 

belangrijk. 
• Langere ondersteuning van de buurtsportcoach blijkt 

vaak nodig voor duurzame deelname. Wanneer het om 
kinderen of jongeren gaat, heeft dit deels ook te ma-
ken met overbelasting van de ouders. De begeleiding 
naar de beweegactiviteit wordt hen dan teveel. Met tot 
gevolg dat de deelname stopt, tenzij de buurtsport-
coach langer ondersteuning biedt. 

• Samenwerking is sleutel tot succes, onder andere met: 
Regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten 
(Grenzeloos Actief), Life Goals Amersfoort, Meander, 
Revalidatie centrum De Hoogstraat, Minimacoach, 
SRO, Citytrainer Amersfoort. Maar ook lokale sport- en 
beweegaanbieders zoals Academas en verenigingen 
als LTV en LHV.

 
Passend aanbod dankzij subsidies
Passend aanbod wordt (deels) gerealiseerd met subsidies 
die worden aangevraagd door het Beweegloket in samen-
werking met netwerkpartners. 
• Tennis op maat voor volwassenen met een rugzakje, 

met subsidie Sport- en Beweeg Platform
• Tennis voor kinderen met een rugzakje met Subsidie 

Sport en Beweeg Platform.
• Fietsles en Train de trainer een initiatief van de buurt-

sportcoach passend sporten in samenwerking met De 
Bron, gemeente Leusden, Fietsmeesters Amersfoort 
en lokale fietswinkel(s). Via dit project worden onder 
andere deelnemers aan de groep KleurRijke vrouwen 
opgeleid tot trainer. Subsidie vanuit het Preventieak-
koord. Door corona is de start uitgesteld tot maart 
2022.

• Gezonde leefstijl interventie Move-it voor kinderen 
vanaf 9 jaar met overgewicht, een initiatief van de 
buurtsportcoach passend sporten in samenwerking 
met kinderfysiotherapeuten van Vidialis, Academas en 
de beweegmakelaar, met een subsidie vanuit Sport en 
Beweegakkoord.

• Tegemoetkoming Bewegen, dit is een tijdelijke oplos-
sing tot de gemeentelijke sportpas er is voor mensen 
vanaf 18 jaar met een lage sociaal economische status. 
De tegemoetkoming is een subsidie van het Sport en 
Beweegplatform. De deelnemer betaalt zelf ook een 
(symbolisch) bedrag.

 
Het effect van het Beweegloket

Mirjam (buurtsportcoach passend sporten): 
“Ouders zijn dankbaar voor passend beweegaanbod. Sociaal 
contact speelt daarbij vaak ook een belangrijke rol. Positieve 
ervaringen van kinderen en hun ouders zijn te danken aan 

goede samenwerking en afstemming tussen een deskundige 
trainer, ouders en mijzelf als buurtsportcoach.”

Activiteiten met de buurtsportcoaches Lariks en/of 
LeusdenFit onder andere:
• WandelBeweegFit: Wekelijks wandelen voor mensen 

met chronische aandoeningen.
• Walking football Leusden 
• Walking football Achterveld 
• Wandelgroep op woensdag: Buiningpark 
• Wandelgroep op dinsdag: Huis van Leusden
• Zitgymnastiek 
• Kleurrijke vrouwen 8-10 deelnemers
• LeusdenFit en vakantieweken (58 activiteiten)
• Koningsspelen, alle scholen
• Corona quiz, een quiz over gezonde leefstijl, sport en 

bewegen op de basisscholen. 
• Alternatieve bewegingsonderwijs (lockdown) met ruim 

250 aanmeldingen, verdeeld over drie dagen en twee 
groepen. Er sportten ca 80 kinderen tegelijk op een 
groot voetbalveld, verdeeld in 6 veldjes. 

• Stormbaandagen, subsidie jongeren aan Zet, 6-26 jr
• Lasergamen, 60 jongeren, 12-18 jr
• Lasergame Kick ass en Girls only 
• Clinic racerunning,
• Zwerfafvalbingo en sport en spel- middag ivm World 

Cleanup Day
• Wandelboekjes  
• Promotie corona kilo-challenge en Ommetje

HandbalFit is een van de activiteiten van KleurRijke vrouwen, 
zie ook pagina 28 
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Het effect van KleurRijke vrouwen

KleurRijke vrouwen startte in 2019 als ontmoetingsgroep voor vrouwen uit de gemeente Leusden die 
moeite hebben met rondkomen. Uitgangspunt is dat de deelnemers zich sterker voelen door het delen 
van ervaringen en tips met vrouwen in vergelijkbare situaties. Elke week staat er een ander thema cen-
traal. Het kan gaan over opvoeden, financiën, bewegen of gezond eten. Het programma wordt samen 
met de vrouwen gemaakt. Uit deze groep zijn inmiddels tal van activiteiten ontstaan die bijdragen aan 
de sociaal economische status en kwaliteit van leven van de deelnemers, zoals:
• Wekelijkse ontmoetingsgroep
• App groep
• HandbalFit elke woensdag samen in beweging met trainer van LHV en buurtsportcoach Lariks
• Fietsuitjes naar de Pluktuin
• Met AutoMaatje actie een dagje naar Amsterdam (en zo een lang gekoesterde wens in vervulling laten 

gaan)
• Deelname aan cursus Citytrainer. Het doel van de cursus (9 bijeenkomsten en een stage) is te leren hoe 

je met en voor inwoners activiteiten organiseert en begeleidt. Er wordt gewerkt aan de vaardigheden; 
presenteren, ontwikkelen, organiseren, begeleiden en samenwerken.

• Beweegadvies voor kinderen van deelnemers
• Als vrijwilligers aan de slag bij zeskampen van Lisidunahof.
• Als vrijwilligers actief bij activiteit voor jonge mantelzorgers

De kracht van samenwerking 

Om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden is 
samenwerking cruciaal. Een positief effect van corona is dat 
de samenwerking tussen lokale partners is versterkt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor activiteiten gericht op het voorkomen van 
eenzaamheid, maar ook op het gebied van kinderopvang, 
onderwijs en jeugdzorg. 
Voor de zorg aan kinderen en jongeren werd de samenwer-
king aangejaagd door de situatie rondom corona, waarin 
noodopvang, continuïteit van onderwijs en ondersteuning 
aan kwetsbare kinderen centraal stond. 
Tegelijkertijd zorgden werkdruk en personeelstekort bij 
ketenpartners ervoor dat er niet altijd dichtbij passende hulp 
of opvang kan worden georganiseerd. Net als in 2020 bood 
Lariks ook in 2021 in dergelijke situaties overbruggingszorg. 

Samen zorgen voor de jeugd
Lariks is een van de partners van het convenant ‘Samen zor-
gen voor de jeugd: samenwerkingsafspraken voor de jeugd 
van min 9 maanden tot 12 jaar’. In het convenant staat hoe zij 
elkaar kunnen vinden en hoe zij samen met
ouders werken aan een stabiele basis voor de jeugd.

Samenwerking met POH’s
Naast het deelnemen aan teamoverleggen is er sterk inge-
zet op informatievoorziening via nieuwsbrieven en gerichte 
communicatie over aanbod voor kinderen en jongeren. Dit 
vertaalt zich in een toenemend aantal aanmeldingen voor het 
voorliggende aanbod via de POH’s. 

Welzijn op recept
Eind 2021 is onder projectleiding van de Stichting Eerste-
lijnszorg (SEL) gestart met Welzijn op recept in Leusden. De 
officiële kick-off volgt in 2022. De drie welzijnscoaches van 
Lariks zijn al wel gestart.

Samenwerking met huisartsen 
Vanaf eind 2021 is er twee keer per jaar overleg tussen de 
huisartsen, SESA en Lariks. En twee keer per jaar met huisart-
sen en gemeenten. Elk kwartaal ontvangen de huisartsen-
praktijken een factsheet met actuele contactgegevens van 
Lariks’ consulenten en hun aandachtsgebieden. 

Samenwerking met onderwijs
De triage op scholen is in overleg met de scholen aangepast 
en uitgebreid met een anoniem sparringsmoment met de 
school en SVW De Eem. In dit overleg wordt gekeken welke 
hulp passend is. Deze aanpak heeft een aantal voordelen:
• een positief effect op normaliseren 
• de expertise van de leerkracht wordt beter benut (meer 

in kracht gezet)
• biedt ruimte voor hulpvragen van leerkrachten 
• monitoringsmogelijkheden; wel/niet inzetten MDO, JIJ 

onderwijsadvies etc. 
SVW De Eem oordeelt heel positief over de aanpak en be-
schouwt Lariks als koploper.  

Nieuwe impuls time-out woning volwassenen
In gemeente Leusden zijn twee algemene voorzieningen 
voor inwoners die tijdelijk geen dak boven hun hoofd heb-
ben. De Time-out woning voor gezinnen in Achterveld en de 
time-outwoning voor volwassenen in Leusden.

De time-outwoning voor volwassenen is een initiatief van 
Raad van Kerken. Voor beide woningen verzorgt Wo-
ningstichting Leusden (WSL) het beheer en Lariks de coördi-
natie. In 2021 liep de bezetting van de time-out woning voor 
volwassenen terug. Er was wel behoefte aan tijdelijke woon-
ruimte, maar veelal ging het dan om moeders met kind(eren) 
en de woning is uitsluitend voor 18 jaar of ouder. Eind 2021/
begin 2022 is in samenwerking een pr-offensief gestart. Lariks 
en Raad van Kertken verzorgden onder meer persberichten, 
een interview in de LeusderKrant en een folder over de voor-
ziening. Eind 2021 waren twee van de drie kamers in gebruik.   

Ontwikkelingen en nieuwe wetgeving

Wet woonplaatsbeginsel 2022 (Wwb)
Lariks nam deel aan de regionale werkgroep die de wetge-
ving implementeert. Geïnventariseerd is wat de gevolgen 
voor de in- en uitstroom van cliënten zijn. In lijn met de nieu-
we wet worden er 21 cliënten overgenomen van een andere 
gemeente, er zijn 27 uitgaande cliënten. Waarbij opgemerkt 
dat eind 2021 nog niet alle gemeenten hun gegevens hebben 
aangeleverd. 

Minder beschikken, meer begeleiden 
Eind 2021 is gestart met het in kaart brengen van de kansen 
en mogelijkheden voor de uitbreiding van de dienstverlening 
en de personele consequenties van de aangepaste werkwijze. 

Algemene voorziening dagactiviteiten ouderen 
De wijziging die per april 2022 ingaat, is voorbereid. De 
werkzaamheden bestonden uit voorlichting aan consulenten, 
communicatie richting doorverwijzers/ketenpartners, cliënten 
en pers (in samenwerking met gemeente) en aanpassingen 
van de werkprocessen. 

Transformatie inkoop dagactiviteiten jeugd
Vooruitlopend op de wijziging van de inkoop verzocht de 
gemeente Leusden alle beschikkingen voor dagactiviteiten 
af te laten lopen op 31 december 2021. De aanbesteding 
leverde echter niet het gewenste resultaat op, waardoor van 
de 22 beschikkingen er 19 administratief zijn verlengd. Veelal 
door het Lokaal team. Bij drie kinderen is de verwachting dat 
zij in september 2022 over kunnen naar het nieuwe product 
van Bizzonder.
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