
Context
We werken samen aan een 
samenleving waar iedereen kan 
meedoen en omkijkt naar elkaar. Dat 
is nodig in onze complexe samenleving, 
waarin niet iedereen zonder 
ondersteuning kan meedoen. Er is een 
spanning tussen wat we willen en soms 
moeten in de zorg voor elkaar, en de 
mogelijkheden die we hebben, ervaren 
en aankunnen.

Gemeente, regionale en lokale partners 
werken daarom samen aan opvoeden 
en opgroeien, participatie en 
integratie, wonen en zorg, welzijn en 
samenleving, gezondheid en veiligheid. 
Aandacht voor preventie, want 
voorkomen is beter dan genezen, én 
adequate passende hulp en 
ondersteuning is belangrijk. Er is 
daarbij aandacht voor betaalbaarheid, 
een extra reden om in te zetten op 
preventie. De gemeente is een partner 
in de dorpen, de stad en de regio. 

Samen zorgen is wat we doen; voor 
familie, vrienden en buurtgenoten die 
dat nodig hebben. In het Sociaal 
Domein is inmiddels de werkwijze dat 
de netwerkpartners met elkaar de 
vraagstukken aanpakken. 
Ontmoetingen zijn van belang geweest 
en zullen dat blijven voor een verdere 
verdieping op de vraagstukken. De 
100Waard gesprekken zijn een bewijs 
van de waardering voor en betekenis 
van de ontmoeting.

Samenleven in 
Molenlanden

PITTIG THEMA

Goed samenleven in 

Molenlanden.

Nu en in de toekomst daar 

werken we aan. 

Lees het hier!

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden
https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden


DOEL
Inwoners van Molenlanden ontmoeten en zien om naar elkaar. Alle inwoners 
nemen volwaardig deel aan de samenleving en er zijn geschikte woonvormen 
aanwezig voor inwoners die nabijheid of ondersteuning nodig hebben. De 
gemeente werkt integraal en zonder schotten; de wetten, regels en geldstromen 
binnen het sociaal domein zijn geen belemmering in de ondersteuning naar onze 
inwoners en naar elkaar. In Molenlanden groeien kinderen veilig en gezond op, 
krijgen passende hulp en ondersteuning voor jeugd en gezin is geoptimaliseerd. 
We werken samen actief aan een gezonde leefstijl en het zinvol mee kunnen 
doen in de samenleving. We willen eenzaamheid en armoede voorkomen. 
Inwoners met een beperking kunnen volwaardig deelnemen aan de 
samenleving. We zorgen samen voor onze familie, vrienden en buurtgenoten die 
dat nodig hebben. Concreet:

Is er meer inzicht in hulpvragen en  ondersteuningsbehoefte van   
inwoners.

Is er meer inzet op preventieve hulp met het streven naar minder   
zware (jeugd)hulp.

Wordt (jeugd)hulp zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd.
 
Hebben meer inwoners een gezonde leefstijl waarbij     
gezondheidsverschillen op sociaal, fysiek en emotioneel gebied    
tussen inwonergroepen zijn verkleind.

Zijn minder inwoners eenzaam of leven onder de armoedegrens.
 
Hebben meer inwoners goede sociale contacten, werk of zinvolle   
daginvulling.

Zijn er geschikte woonvormen voor verschillende doelgroepen    
inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Passen we het VN-verdrag voor mensen met een beperking toe.

Kansrijke Start

 
Kansrijke Start is ondergebracht in de 

projectaanpak ‘Onze Kinderen Nabij’. We 

werken hierin nauw samen met 

gemeente Gorinchem en we delen kennis 

met de gemeenten in de regio 

Zuid-Holland Zuid. 

Met behulp van een klantroute is het 

zorgaanbod voor, tijdens 

en na de zwangerschap 

in beeld gebracht. 

Continu onderzoeken van 
ondersteuningsbehoefte
 inwoners

Samen met partners heeft de gemeente 
continu aandacht voor wat onze inwoners 
(extra) nodig hebben. Monitoring en 
onderzoek helpen ons hierbij. Concreet 
hebben we een cliëntervaringsonderzoek 
en een enquête via TipMolenlanden 
ingezet. Een onderzoeksopdracht 
staat ook gepland voor 2021. 

Informatie over Participatie-projecten en hulpaanbod 

Op verschillende manieren schenken we samen met de Stichting Welzijn aandacht aan de toegang tot hulp en ondersteuning. Dit doen we voor bijvoorbeeld  mantelzorgers en op de thema’s eenzaamheid en schulden. Het ‘steunpunt mantelzorg’ is vanaf januari 2021 in werking. Er is een Sociale Educatieve Kaart Molenlanden gemaakt; een kaart met het sociale en educatieve hulpaanbod in onze gemeente.
De ontwikkeling van een bus (Rijdende Ruimte) die met kennis- en hulpaanbod door het gebied rijdt, heeft vanwege corona-maatregelen vertraging opgelopen. 

Samen tegen eenzaamheid
Ontmoetingen vonden vanwege 
Corona helaas niet fysiek plaats maar zijn op een andere manier (digitaal) ingevuld. Met diverse projecten zijn we samen aan de slag gegaan tegen eenzaamheid. Zo is er aandacht geweest tijdens de week tegen de eenzaamheid. Ook is er een werkgroep gevormd onder leiding van de L.&N. Smit’s Stichting.

Gezonder leven

Specifieke aandacht hebben de scholen en 

sportverenigingen gekregen.

GGD heeft een enquête uitgezet onder de scholen 

over een gezonde leefstijl. Met die kennis gaat de 

GGD gericht aan de slag. 

Ook hebben we meer aandacht voor een rookvrije 

omgeving. Zo hangen er inmiddels bordjes bij 

speeltuinen en is hierover een filmpje van de 

wethouder gedeeld op social media. Bekijk hier de originele kaart!

VN-verdrag handicap
Een Inclusieagenda is in de maak. Dit is de opvolging van ons eerdere actieprogramma. In 2021 komt 
het college met een inclusie-
agenda met concrete plannen 
zodat iedereen mee kan doen. 
De burgemeester is bestuurlijk 
ambassadeur. Daarnaast kent 
Molenlanden twee vrijwilligers die VN-ambassadeur zijn. 

Lees ook dit artikel over de  
VN-ambassadeurs* of bekijk 
de boodschap* van Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink 
aan college Molenlanden.  

* klik voor meer informatie

https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden
https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/225239/vn-ambassadeurs-maken-zich-sterk-voor-molenlanders-met-beperking
https://www.youtube.com/watch?v=ScvPtWW6EIw


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.

InspanningenNetwerk
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)

Bekijk hier de originele kaart!

Samen optrekken met huisartsen en 

andere zorgverwijzers

Met andere gemeenten, zorgaanbieders, 

huisartsen en de zorgverzekeraars zijn we in 

gesprek om de samenwerking te verbeteren. 

Concreet hebben de zorgaanbieders een 

visie op ouderenzorg opgesteld en samen 

met VGZ zijn de gemeenten in onze 

regio bezig met het opstellen van een 

samenwerkingsagenda.

Betere overgang van Jeugdhulp naar 

Wmo voor de groep 16-23 jaar

Deskundigheid is vergroot bij het sociaal 

team om beter zicht te krijgen op de 

overgang jeugdhulp-Wmo en wat er nodig is. 

Een mooi voorbeeld is het project Kamers 

met Kansen. Dit is een woonproject dat een 

veilig thuis biedt aan jongvolwassenen. 

Huisbezoeken starten wanneer het weer kan

Huisbezoeken vinden vanwege Corona niet meer 

plaats. Vrijwilligers zijn er klaar voor; ze zijn opgeleid 

om deze gesprekken te voeren. Nu is het wachten 

tot de coronamaatregelen dit toestaan.

Preventie en vroegsignalering (12+ jeugd 

of grotere doelgroep)

https://molenlanden.hetinformatiepunt.nl *

www.welzijnmolenlanden.nl *

* klik voor meer informatie

https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden
https://www.molenlanden.nl/strategiekaart-samenleven-molenlanden
https://molenlanden.hetinformatiepunt.nl 
http://www.welzijnmolenlanden.nl
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