Netwerk
Belangrijke samenwerkingspartners:
Sociaal Loket en Sociaal Teams Molenlanden,
Stichting Jeugdteams ZHZ,
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ,
Dienst Gezondheid & Jeugd,
zorgaanbieders,
zorgverzekeraars,
Avres,
zorgboeren,
scholen,
kinderopvang,
Peuterspeelzaalwerk, Samenwerkingsverbanden
Onderwijs,
Jeugd- en Jongerenwerk,
Stichting Welzijn en welzijnsorganisaties, Huizen
van de Waard en Dorpskamers, GiGa/Molenwaard
Actief,
betrokken inwoners,
dorps- en adviesraden,
bibliotheken,
maatschappelijke organisaties en kerken,
regiogemeenten,
woningbouwcorporaties en bedrijfsleven,
regio(gemeenten)

Inspanningen

In de periode 2019-2022 worden de volgende inspanningen in en met het netwerk opgepakt en
uitgerold:
Onderzoeken van (oorzaken van) hulpvragen en de ondersteuningsbehoefte van inwoners
(eerste onderzoeksopdracht in 2019).
Organiseren van preventief aanbod voor de doelgroep -9 maanden tot 4 jaar, start programma
Kansrijke start.
Beter ontsluiten en versterken van hulp en ondersteuning.
Met regionale samenwerking verbeteren samenwerking met huisartsen en andere
(professionele) verwijzers en ontschotting van budgetten en regels in hulp en ondersteuning.
Optimaliseren samenwerking rondom preventie en vroegsignalering (12+ jeugd of grotere
doelgroep).
In regionaal verband versterken van overgang jeugdhulp naar Wmo voor de groep 16-23 jaar.
Inzet, door activiteiten op ontwikkelen van gezonde leefstijl, onder andere gezonde scholen en
gezonde kantines en door gesprekken met scholen en sportverenigingen en aanbieden
ondersteuningsaanbod.
Inzet op gezonde leefomgeving, aanhaken op de Omgevingswet.
Verminderen van sociaal isolement en eenzaamheid door het versterken van activerings- en
ontmoetingsmogelijkheden, het faciliteren van welzijnsverenigingen en welzijnsactiviteiten en
Huizen van de Waard/ Dorpskamers.
Vergroten van het bereik van lokale participatieprojecten (zoals Jij bent in beeld en taalaanbod
o.a. voor laaggeletterden, kletsbus).
In regionaal verband organiseren van betere ondersteuning voor mantelzorgers en inzetten op
voorkomen van overbelasting.
Huisbezoeken brengen aan ouderen door onderzoek en pilot in twee kernen in 2019 en
aanpak in 2020.
Stimuleren burgerinitiatieven die bijdragen aan een zelfredzame samenleving.
Met woningbouwverenigingen onderzoeken of nieuwe alternatieve woonvormen (zoals
kleinschalig wonen met begeleiding en ondersteuning) kunnen bijdragen aan de behoefte om
langer thuis te kunnen blijven.
Initiatiefnemers (ontwikkelaars en inwoners) actief ondersteunen bij het ontwikkelen van
geschikte woonvormen.
Stimuleringsregelingen (bijvoorbeeld de rijksregeling Samen Langer Thuis) onder de aandacht
brengen van partners en initiatiefnemers.
Opstellen van een startdocument uitvoering VN-verdrag in 2019 gericht op Molenlanden als
inclusieve gemeente en implementatie daarvan met lokale partners.

