




 Preventie en voorliggende 
    voorzieningen Jeugd en Wmo

Deel 1



Introductie

a. Visie op preventie en voorliggende 
voorzieningen

b. Gesprek over ‘Get Stronger’

c. Gesprek over ‘De Bron’



Doel
• voorkomen
• passende ondersteuning
• eigen regie inwoner
• beheersbaarheid kosten

Werkwijze
• samenwerking

Visie op preventie en voorliggende voorzieningen

Praktijkvoorbeelden
• Kansrijke Start
• Peuteropvang en VVE
• Interventies

HomeStart
Homies
Get Stronger
Gezinsparaplu
Jeugdhulp op basisscholen (o.a. training Hier ben ik!)

• Sport- en beweegakkoord, Leefstijlakkoord
• Wijk- en buurtverenigingen (LeusdenZet, DAVA, 
     Buurtkamer Alandsbeek, de Deel
• Huiskamer van Leusden
• Interventie Welzijn op Recept





















Algemene voorziening ‘de Bron’

• Toegankelijk voor alle 
Leusdenaren;

• Voorliggende voorziening 
gericht op ontmoeting, 
versterken van het netwerk, 
zingeving, dag invulling en 
het ontmoeten van 
gelijkgestemden;

• 5 dagen per week geopend 
op wisselende tijden.

Doelstelling
Voorkomen van eenzaamheid, sociaal isolement
En versterken van de sociale cohesie en bieden van dagstructuur/ritme.



Activiteiten

• Gecoördineerde activiteiten onder leiding van de Bron: 

- Inloop 3 keer per week (10 tot 15 pers) 

- Kleurrijke vrouwen (15 pers)

- Eetgroep voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
(15pers)

- Eetgroep Bon Appetit (15 pers)

- Mamacafe (15- 20 pers) 

- Creamiddag (15 pers)

- Bronnendag (mensen met licht geheugenverlies) 

- Cafe Chantant (40 pers) 

- Werkervaringsplek voor vrouwen met een migratieachtergrond 
(schoonmaak) 



Zelfstandige Activiteiten in de Bron
• Klaverjassen (50-60 pers)

• Eetgroep Hollandse pot  (15 pers) en eetgroep Eetavonturen (60 pers)

• Gastvrij Leusden (15 pers)

• Vrouwencentrum (20 pers)

• Biljartgroep (12 pers) 

• Breiclub (20 pers)

• Wandelgroep (15 pers)

Rol van coördinator

• Coördinatie voor ondersteuning/

• aansturing van vrijwilligers en continuering van vrijwilligers waarborgen

• Signaleren en verwijzen indien nodig



Quote 

Ik ben zo blij dat de vrouwenochtend weer is begonnen. Ik heb het de 
afgelopen weken zo gemist om met andere vrouwen te praten. Ik woon allen 
en het is zo fijn om af en toe de deur uit te kunnen en onder te mensen te 
zijn. Het vrijwilligerswerk in de Bron geeft me een weekritme.
(Els vrijwilliger de Bron)



Incidentele activiteiten in de Bron 

• Incidentele activiteiten zoals dag van de mantelzorg, burendag, week 
tegen de eenzaamheid, WereldAlzheimerdag;

• Opzetten van buurtcontactpersonennetwerk;

• Onderhouden van contact met LeusdenZet, Buurtkamer Alandsbeek, 
DAVA, de Deel en de Huiskamer van Leusden, Platform Leusden voor 
Elkaar;

• Zorgdragen dat activiteiten zelfstandig worden voorgezet.

Ontwikkelingen

• Ontwikkelen van nieuwe activiteiten zoals de inloop uitbreiden naar 5 
ochtenden per week

• Uitbreiden eetgroepen



‘25 duurste casussen Jeugd en Wmo’

“Waar kunnen we op sturen
en

 wat hebben we ervan geleerd”

Deel 2
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