Preventie Gemeente Langedijk

Integraal
Van -9 mnd tot 100+

PREVENTIE

Missie

Visie
Geen indicatie en geen dossier

zo
snel

zo
kort

zo
dichtbij

als
mogelijk

Wij stellen de mens centraal
Met als uitgangspunt:
Regie over je eigen leven, meedoen en
tot je recht kunnen komen;
Voorkomen dat kleine vragen
uitmonden tot grote problemen.

Definitie

De interventies en activiteiten zijn
gericht op:

Een preventieve activiteit is waardevol
als je adequaat inspeelt op een vraag of
behoefte van een inwoner en als dit
direct effect heeft

1. Informeren, signaleren en wegwijzen
2. Investeren in relaties (professionals onderling;
tussen professionals en bewoners en bewoners
onderling)
3. Versterken van beschermende factoren en
terugdringen van risicofactoren

We willen inzetten op zo licht mogelijke hulp

Gewenste situatie

BETER GEZOND

Gezonde leefstijl
fysiek

Mentaal welbevinden

UNIVERSEEL

REGIE

GELD

Buurtsportcoach (Meedoen)

Marina

€ 100.000

EHBO/AED verenigingen
Lessen, bij evenementen

Ria

€ 1.785

Bewegingsactiviteiten ouderen
(WPW)

Ria

€ 17.145

Collectieve preventie GGZ
Ria
Spreekuren, deskundigh
bevordering, infobijeenkomsten
voor cliënten en familie, dag
psych gezondheid
ZAT ROC deelname, slaapcursus
ouderen, psycho-educatie naast
betrokkenen, ondersteunen
mantelzorg, preventieve
zelfhulpmodules

€ 10.114

Onderzoek en diagnostiek MEE
de Wering

Ria

€ 7.921

Valpreventie (act. Subs 2019)

Ria

€ 4.750

Veilig financieel ouder worden
(eenmalige bijdrage uit
Innovatiefonds 2017-18)

Ria

€ 15.535

SELECTIEF

REGIE

GELD

Probleem/risico

Obesitas, Overgewicht
Ziekte

Openbare geestelijke
gezondheidszorg (vangnet en
Advies) o.a. bij personen met
verward gedrag (GGD)

Ria

Budget regio Alkmaar

GGZ-problematiek, angst,
depressie, isolement,
eenzaamheid, verslaving

Alzheimercafé

Ria

€ 850 (2018)
eenmalige bijdrage

Gezond ouder
worden,

Ouderenmishandeling
Huiselijk geweld
Dementie
Ongevallen thuis

Gewenste situatie

MEEDOEN

Iedereen doet mee,
voldoende
vrijwilligerswerk

REGIE

UNIVERSEEL

GELD

REGIE

GELD

Drie trajecten werkwinkel

Ria

€ 6.591

Dagbesteding GGZ

Ria

€ 47.205

St. Present: inzet van vrijwilligers Ria
voor 1 dag bij kwetsbare mensen

€ 3.054

-Vinden en koppelen van
vrijwilligers;
-Ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties;
-Informatie en advies mbt
vrijwilligerswerk;
-organisatie week ‘Vrijwilligers
bedankt’ (Vrijwilligerscentrale)

Ria

€ 15.271

Formulierenpunt Bieb
Humanitas (formulierenpunt)

Jos
Jos

€ 2.500 (struct)
Taalcafé (Bieb)
€ 5.000 (incidenteel)

Activiteitensubsidies (4.500 per
activiteit)
Sociale winkel

Team sociaal
domein

€ 120.000

Probleem/risico

Sociaal isolement

Zelfmanagement, eigen
regie, taal en
ontwikkelingskansen

Leven met voldoende
materiele middelen

Zingeving

SELECTIEF

WEB info-taalaanbod (Bieb)
Aanbod voor laaggeletterden
Digisterker (Bieb)
Taaltrainingen (Bieb)

Nelly

€ 7.500 (wet
inburgering)

Frieda/Nelly

€ 13.000 (uit
Alkmaar)
€ 26.000 (uit
Alkmaar)

Volwasseneneducatie ROC (kop Nelly
noordholland)

(totaal WEB 56,500
in 2019)

Herstel, ervaringsdeskundigheid Ria
en empowerment voor en door
mensen met GGZ problematiek
(RCO de Hoofdzaak)

€ 4.086 structureel

De factorie

Ria

€ 15.000

Humanitas thuisadministratie

Marjan

€ 30.000

Meedoenpas
Budgetcursussen WPW, HtW
Inkomensbeheer Halte Werk

Marjan
Ria
Marjan

€ 130.000
€ 500 per cursus
€ 13.000

Beperkte zelfredzaamheid

Leven in armoede

WPW:
Educatieve en culturele
activiteiten, activiteitencafé’s,
vrouwenwerk

Ria

€ 11.436

Gevoel van zinloosheid
Depressie, suïcide

Gewenste situatie

UNIVERSEEL

REGIE

GELD

SELECTIEF

KVO, keurmerk veilig
ondernemen
(Broekerveiling en Breekland)

Maartje

€ 2.500
Iedere drie jaar
certificering

€ 2.333

WhatsApp buurtpreventie

Maartje

CTER (signaleren en wegen van Maartje
signalen contra terrorisme,
extremisme, groepspsyche en
radicalisering) VHNHN
Geld bedoeld voor samenbrengen
netwerk

RIEC, regionaal informatie en
Maartje
expertise centrum, (ondermijning
aanpak tijdig delen van signalen,
bewustwording)

€ 6.664 (regionaal
project)

€ geen kosten

REGIE

GELD

WONEN WELZIJN ZORG

Leefbare omgeving fysiek

Leefbare omgeving sociale cohesie
samenleven

Art. 1 Anti-discriminatiebureau
(bewustwording, voorlichting)

Jos

€ 7.000,-

Mantelzorgondersteuning,
informatiebijeenkomsten
Individuele ondersteuning WpW

Ria

€ 28.810

Wonen Plus Welzijn
Welzijnsadvies en vrijwillig
onafhankelijk adviseur /
informatief huisbezoek

Ria

€ 54.320

Mantelzorgwaardering (wpw)

Ria

€ 50.000 inkoop

Ondersteunen burgerinitiatieven Ria

€ 2.859

Servicepunt, maaltijdservice,
thuisabonnement,
contact(telefoon) cirkels

Ria

€ 47.173

Buurtbemiddeling (WpW)

Maartje

€ 30.000 inkoop

Doet en ontmoet WpW (zie
meedoen)

Ria

Inloop GGZ

Ria

Aanpak woon- en adresfraude
Maartje
Signaleren, in kaart brengen, kan
als input dienen toekomstig project

Passend
woningaanbod voor
alle doelgroepen

€ 17.484

Probleem/risico

onveiligheid, overlast,
verloedering
onvoldoende
voorzieningen in de buu
onbereikbaarheid OVbu
niet-dementievriendelijk
beweegonvriendelijke
omgeving
radicalisering

zorgmijders, isolement,
eenzaamheid, schulden
overbelasting en uitval
mantelzorgers
burenruzies

Geen kosten

tekort huisvesting
scheef wonen
ongeschikte woning
recreatieparken
dakloze jongeren

Gewenste situatie

UNIVERSEEL

REGIE

GELD

SELECTIEF

REGIE

GELD

Baliepreventiemedewerker +
overige kosten

Madelon

€ 45.000
€ 2.500

Convenant veilige school

Frieda

Geen kosten

Bureau Halt

Maartje

10.880

Z-11/ trajecten BOR

Madelon

€ 9.000

Voorzorg

Madelon

€ 14.000

KOPP/KVO (7 groepen)
Piep zei de muis (2 groepen)
15 uur individuele begeleiding
(regionale afspraak)

Ria

€ 9.000

€ 2.400

Website CJG

Veilgheid: hechting /
thuis/ buurt / school

Kansrijk Jong

overlapt met positief opvoedklimaat)

Positief opvoedklimaat in
alle leefomgevingen van
het kind
een stimulerende
leefomgeving

Optimale
ontwikkelingskansen:
schoolloopbaan,
talentontwikkeling
Educatie

JAD, jeugd, alcohol en Drugs
(regionaal project)
GGD

Probleem/risico

Nelly/Guus

€ 13.500

Verwijsindex
Jos/Marjan
Relatiemanagers en multisignaal

€ 14.000

Oudercursussen

Madelon

€ 34.800

Homestart/ spel aan huis

Madelon

€ 57.000

Video home training

Madelon

€ 3.000

Maatwerk GGD en
opvoedadviseur

Madelon

€ 30.000

Guus

€ 35.000 subsidie
€ 15.000 inkoop

Alcohol en drugs (informatie
Guus
Brijder, politie en jongerenwerk op
basisscholen)

€ 6.000

Algemene KOV (kinderen niet
vallend onder wet KO)

Marjan

€ 72.200

Jongerencoaching

1 keer per jaar met
schoolkinderen naar het Anne
Frankhuis

Frieda

€ 500

Passend onderwijs/ VO coaches Frieda

€ 7.500

Speciaal onderwijs/ Spinnaker

Marina/Frieda

€ 4.425 geregeld via
regionale subsidie

VVE

Marjan/Frieda

€ 131.400

SMI

Marjan/Frieda

€ 201.500

Onderwijsachterstand:
NT2 coördinator
Verteltassen
Zomerschool
Toeleiding ggd- VVE
Voorleesproject

Frieda

€ 80.000
rijksmiddelen

Coördinatie integrale vroeghulp

Ria

€ 6.754

kindermishandeling, huiselijk
geweld, vechtscheidingen,
pesten, criminaliteit,

sociale uitsluiting ,
psychische problematiek
eenzaamheid, depressie,
verslaving

schooluitval, sociale
uitsluiting,
werkloosheid, opgroeien in
armoede
beperkte zelfredzaamheid

de budgetten van de matrix

Matrix

beter gezond

meedoen

wonen welzijn zorg

kansrijk jong

besteding 2019

€ 158.100

€ 454.143

€ 249.143

€ 805.359

VERVOLG
• 1e korte scan van de activiteiten: Wat zijn de
doelen en de resultaten?
• Wat is nog steeds een probleem? Analyse van
mogelijke aanpassingen in het aanbod
• Gebruik van onderzoeken (monitors)
• De matrix doorontwikkelen als sturingsinstrument

