Overzicht activiteiten Wmo en Jeugd

Dit overzicht geeft een beeld van alle activiteiten die plaatsvinden op het gebied van Wmo en Jeugd en bijdragen aan de doelstellingen van het beleidsplan. De activiteiten zijn weergegeven in een assenstelsel,
waarbij de verticale as aangeeft of de activiteiten bijdragen aan het algemeen belang of aan een specifiek doel. De horizontale as geeft weer op welke leeftijdsgroep de activiteit zich richt.

Kernpunten – Sociaal team – preventieteam – Backoffice
Onafhankelijke cliëntondersteuning, Wmo raad, jongerenraad, cliëntenraden en klachtenregeling
(regionale werkgroep) ketensamenwerking met inwoners, vrijwilligers, bedrijven, zorgaanbieders, scholen, huisartsen etc.
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Wmo: Begeleiding, dagbesteding, dagopvang, kortdurend verblijf volwassenen en woonvoorzieningen
Individuele begeleiding jongeren en hun ouders/opvoeders
Bijstand
Jeugdzorg: Jeugd ambulant, pleegzorg, GGZ, residentieel
Trajecten naar Sociale activering en werk
Save teams
Beschermd wonen
Verwijsindex
Schuldhulpverlening / schuldhulpmaatje
Leerlingenvervoer
Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (TCGZ)
Zorgadviesteams scholen
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Toelichting overzicht activiteiten Wmo en Jeugd

Backoffice: De backoffice handelt de Wmo-aanvragen,
niet zijnde begeleiding, af en maakt beschikkingen voor
het sociaal team en betaalt facturen.
Basismobiliteit: Een verzameling van een groot deel van
voorzieningen waarmee een inwoner zich kan verplaatsen,
ook als hij of zij geen auto bezit.
Beschermd wonen: Beschermd wonen is voor inwoners
met een psychiatrische stoornis die niet zelfstandig
kunnen wonen. Dit gaat nu nog via de centrumgemeente
Nijmegen.
Bibliotheek: Kijk op www.bibliotheekrivierenland.nl.
Bijstand: Een uitkering die de gemeente verstrekt aan
inwoners die geen andere inkomsten (meer) hebben en
ook geen groot eigen vermogen (in geld of goederen)
hebben. De gemeente Buren voert deze voor ons uit.
Cliëntenraad: Een groep mensen die de
gemeenschappelijke belangen van cliënten van een
zorginstelling behartigen.
Collectief aanbod: Algemene voorzieningen om
(preventief) inwoners te ondersteunen door bijvoorbeeld
trainingen in weerbaarheid te geven en kinderen te
ondersteunen bij een scheiding of door meeleefgezinnen.
Cultuurcoaches en buurtsportcoaches: De
Cultuurcoaches en buurtsportcoaches ondersteunen
en bemiddelen tussen scholen, lokale verenigingen,
welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg in de gemeente
Neder-Betuwe en organiseren diverse activiteiten.
Individuele begeleiding jongeren en hun ouders/
opvoeders: Dit gebeurt vrijwillig en professioneel door
onder andere het jongerenwerk, reisbuddy’s, Patch en
bijvoorbeeld de Begeleide omgangsregeling van Humanitas
(www.humanitas.nl).
Jeugdgezondheidszorg 0-4: Consultatiebureau’s,
Boekstart en activiteiten als Peuter in zicht cursus en
prenatale voorlichting. Uitgevoerd door de GGD (www.ggd.
nl) en partners (bijvoorbeeld de verloskundige).
Jeugdgezondheidszorg 4-19: De gezondheid en
ontwikkeling van kinderen van vier tot negentien jaar:
dat is waar Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar zich mee
bezighoudt. De JGZ wordt uitgevoerd door de Jeugdarts
en de Jeugdverpleegkundige van de GGD (www.ggd.nl) die
langskomen op de scholen.
Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds: Het
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en
jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te
worden van een sportvereniging.
Jeugdzorg Jeugdambulant: gericht op gezinnen met
kinderen die problemen hebben zoals spijbelen, ruzie met
ouders of een lichte depressiviteit. De hulp wordt thuis of
op locatie geboden.
Jeugdzorg Pleegzorg: Hulpverlening aan jeugdigen
en hun ouders/gezin waarbij tijdelijke of permanente
verzorging en opvoeding worden verleend binnen een
gezinsverband door één of meer personen, zijnde niet de
ouders, stief- of adoptieouders op grond van een indicatie
en onder begeleiding van een hulpverleningsinstantie.
Jeugdzorg GGZ: Dit betreft: Generalistisch Basis JGGZ,
Specialistische JGGZ, Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en

GGZ-zorg door kinderartsen.
Jeugdzorg residentieel: Dit is ter vervanging van de
gezinssituatie en wordt ingezet als de oorspronkelijke
leefsituatie niet meer acceptabel is of intensieve jeugdhulp
aan de Cliënt verblijf noodzakelijk maakt.
Jongerenraad: Levert vooraf over afgestemde
onderwerpen een inhoudelijke en creatieve bijdrage aan de
politieke discussie in gemeente Neder-Betuwe.
Jongerenwerk: Het aanwezig zijn van professionals op
straat om contacten te onderhouden met jongeren. Hen
voorzien van informatie en advies, betrekken bij activiteiten
en ze waar nodig door te verwijzen. Het jongerenwerk
wordt uitgevoerd door Mozaïek (www.mozaiekwelzijn.nl).
Kamers met Kansen: Helpt jongeren van 18 t/m 25 jaar,
met de laatste stap naar zelfstandigheid. Kijk ook op www.
mozaiekwelzijn.nl/kamers-met-kansen.
Ketensamenwerking (regionale werkgroep): Samen
met partners in de keten werken aan de transformatie
door goed te communiceren, op- en af te schalen, aanbod
op elkaar af te stemmen en processen te optimaliseren.
Kernpunten: de frontoffice voor het sociaal domein.
Cliënten kunnen zich daar melden bij het inloopspreekuur,
telefonisch of digitaal.
Leerplicht: Dit is de wettelijke verplichting voor kinderen
van 5-16 jaar om onderwijs te laten volgen. Kijk ook
op www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurdedienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebiedvan-leerplichtRMC.
Klachtenregeling: Mogelijkheid tot het indienen van
een klacht bij de klachtencoördinator. Kijk ook op www.
kernpuntnederbetuwe.nl/is/kernpunten-2/vragen-ofklachten.
Leerlingenvervoer: Voor kinderen die niet zelfstandig of
alleen onder begeleiding naar school kunnen.
Netwerk Geriatrie: Een platform voor de uitwisseling van
kennis en ervaring, die landelijke ontwikkelingen bijhoudt
die relevant zijn voor de samenhang in de ouderenzorg.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: De
cliëntondersteuner helpt inwoners bij het zoeken naar
oplossingen voor problemen en helpt ook bij gesprekken
over het regelen van hulp. Inwoners kunnen kiezen uit drie
organisaties: Zorgbelang Gelderland, Helpende Handen
en MEE. Kijk ook op www.kernpuntnederbetuwe.nl/is/
begrippen/keukentafelgesprek/clientondersteuning.
Onderwijs en voorschoolse voorzieningen: Voor- en
vroegschoolse educatie, peuterspeelzalen, kinderopvang
en scholen.
Onderwijshuisvesting: Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding van scholen.
Passend onderwijs: Het bieden van een zo passend
mogelijke plek aan kinderen in het onderwijs.
Patch: Voor individuele begeleiding van jongeren tussen
18-25 jaar met problemen op meerdere levensgebieden.
Preventief huisbezoek: Huisbezoeken aan inwoners van
75 jaar of ouder door vrijwilligers om het gesprek aan te
gaan over het welzijn van de bewoners en te luisteren naar
de (hulp)vragen die bij hen leven. De vrijwilligers geven hen

informatie en waar nodig verwijzen zij de inwoners naar de
Kernpunten of andere instanties.
Preventie team: Dit team ondersteunt en/of
ontwikkelt collectieve preventieve voorzieningen en
bewonersinitiatieven.
Programmamanagement ouderenzorg: Verbinding
tussen het zorg- en medisch domein met het gemeentelijke
socialedomein door projecten als verbinding huisarts,
wijkverpleegkundige en gemeente, transmurale zorgbrug,
ketenzorg dementie en samenwerking huisarts en
specialist ouderengeneeskunde.
RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Voortijdig Schoolverlaten (www.regiorivierenland.nl/
rmcregiorivierenland). De gemeente heeft als taak zoveel
mogelijk voortijdig schoolverlaters weer terug te leiden
naar een opleiding of hen te helpen op een andere manier
een startkwalificatie te behalen.
Save Teams: SAVE biedt gebiedsgerichte
jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Van
advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van
gerechtelijke maatregelen, inclusief de beschermingstaken
en het onafhankelijke onderzoek van de Raad voor de
Kinderbescherming. Zij valt onder Jeugdbescherming
Gelderland (www.jbgld.nl).
Schuldhulpverlening: Omvat alle mogelijkheden die
onze gemeente biedt om inwoners met problematische
schulden te helpen. De gemeente Buren voert dit uit.
Schuldhulpmaatje: Bestaat uit vrijwilligers en probeert
inwoners met financiële problemen in een zo vroeg
mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen.
SMW: Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een
preventieve, laagdrempelige vorm van hulp- en
dienstverlening die zich vanuit school richt op de driehoek
school - ouder - leerling. De Kernpunten en de Vluchtheuvel
(www.vluchtheuvel.nl) bieden het SMW aan.
Sociale werkvoorziening: Biedt mensen met een
arbeidshandicap een passende werkplek in een zo
regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste,
werkomgeving. Voor gemeente Neder-Betuwe voert
Werkzaak (www.werkzaak.nl) deze voorziening uit.
Speelvoorzieningen: Voorzieningen om te spelen of te
verblijven in de openbare ruimte. Voorzieningen zijn per
leeftijdsgroep verschillend en op maat.
Traject Sociale activering of werk: Traject werk is
een traject richting bemiddeling naar werk en traject
sociale activering is voor mensen die nog niet toe zijn
aan deze bemiddeling, maar wel aan andere vormen van
participatie. De gemeente Buren voert deze voor ons uit.
Veilig Thuis: Dit is een samenvoeging van het Advies– en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Advies en
Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Hier kunnen inwoners
gratis bellen naar 0800-2000 (24/7 bereikbaar) voor
advies of hulp als het gaat om geweld in huiselijke kring.
Kijk ook op: www.vooreenveiligthuis.nl.
Veiligheidshuis: Dit is een netwerksamenwerkingsverband die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen,
gemeentelijke partners en bestuur verbindt in de aanpak
van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Belangrijke

partner hierin is de politie.
Ondersteuning Vluchtelingen: Zorgen voor huisvesting
door gemeenten en samen met vrijwilligers, Welzijnswerk
en Vluchtelingenwerk ondersteunen van statushouders bij
hun integratie in de samenleving.
TCGZ: Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
Gehandicapten. Tegemoetkoming voor inwoners met een
beperkt inkomen die chronisch ziek en/of gehandicapt.
Verwijsindex: De Verwijsindex is een systeem
waarin hulpverleners en andere professionals de
persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar)
waarover zij zich zorgen maken. Het zorgt ervoor dat de
hulpverleners elkaar snel weten te vinden.
Volwasseneneducatie: Dit bevat: cursussen inburgering,
cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale
vaardigheden en opleidingen voortgezet algemeen
volwassenen onderwijs.
Wmo ambulant: Ondersteuning voor mensen vanaf 18
jaar (volwassenen). Deze ondersteuning is bedoeld voor
cliënten die matige of zware beperkingen hebben op het
terrein van sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen,
psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of
probleemgedrag.
Wmo begeleiding: Bij deze ondersteuningsvorm gaat
het om individuele begeleiding die wordt ingezet in de
thuissituatie en activiteiten omvat voor en met de cliënt die
matige tot zware beperkingen of stoornissen heeft.
Wmo dagbesteding: Bij deze ondersteuningsvorm gaat
het om begeleiding in groepsvorm namelijk dagbesteding.
Dagbesteding (in een groep) is een structurele
tijdsbesteding met een vaste regelmaat.
Wmo kortdurend verblijf: Kortdurend verblijf betreft de
mogelijkheid voor de cliënt om ergens te logeren waar
permanent (24-uurs) toezicht wordt geboden met zorg en
ondersteuning.
Wmo Vervoer: Het vervoer heeft uitsluitend betrekking op
noodzakelijk vervoer van en naar de dagbesteding.
Woningaanbod: Afstemming en uitvoeren van (regionale)
afspraken woningaanbod. Belangrijke partner hierin is de
woningcorporatie Stichting Woningbeheer Betuwe (www.
swb-lienden.nl).
Welzijnsactiviteiten: Activiteiten ter bevordering van het
welzijn van onze inwoners, uitgevoerd en ondersteunt door
de Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe (SWAN) en
Welzijn Rivierstroom in samenwerking met vrijwilligers,
kerken en verenigingen.
Woonvoorzieningen: Als inwoners vanwege een handicap
beperkingen in huis ondervinden bij het normale gebruik
van hun woning, dan kunnen zij bij de gemeente een
woningaanpassing aanvragen.
Wmo raad: Komt op voor de belangen van alle inwoners,
zowel jong als oud, in de gemeente Neder-Betuwe. Zij
geven gevraagd én ongevraagd advies en denken mee
over samenlevingsvraagstukken aan het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Zorgadviesteams scholen: Casusoverleg op voortgezet
onderwijs scholen met diverse partners als leerplicht en
politie.

