ADDENDUM Uitvoeringsplan 2021 Subsidietafel
Opgroeien en Opvoeden
bij Uitvoeringsplan 2020 Subsidietafel Opgroeien en Opvoeden

Inleiding
Met het rondwarende coronavirus zijn we als maatschappelijke, zorg- en
onderwijspartners voor andere uitdagingen komen te staan, die niemand heeft
voorzien. Het inspelen op nieuwe ondersteuningsvragen en het gedwongen loslaten
of aanpassen van de uitvoering van onze activiteiten heeft gevolgen. Gelukkig niet
allemaal negatief, want noodgedwongen zijn met de nodige inzet en creativiteit
nieuwe werkwijzen ontdekt en toegepast, die ook in de toekomst hun nut zullen
bewijzen.
De spelregels voor de subsidietafels zijn zodanig aangepast dat het uitvoeringsplan
2020 met één jaar wordt verlengd, waarbij in dit addendum eventuele aanpassingen
kunnen worden gerealiseerd om een passend aanbod aan de inwoners te bieden.

Initiatiefvraag 2021, doel en activiteiten
De initiatiefvraag 2021 is minimaal aangepast, en leidt niet tot wijzigingen in het
uitvoeringsplan 2021 ten opzichte van 2020. In de initiatiefvraag is een paragraaf over
de (gevolgen van de) coronacrisis toegevoegd, een verwijzing naar de
Jongerenpeiling GGD 2019 opgenomen en een aantal bedragen geactualiseerd.
Het doel van de tafel Opgroeien en Opvoeden blijft in 2021:
Meer jeugd in Leidschendam-Voorburg groeit op met een gezonde leefstijl in
een veilige omgeving!
Met onze inzet willen we in Leidschendam-Voorburg:
•
•

Opvoed- en opgroeiproblematiek voorkomen,
Opvoed- en opgroeiproblemen en stoornissen vroeg signaleren en oppakken,

•

Een effectief hulpaanbod gericht laten bestaan en waar nodig creëren op het
versterken van probleemoplossend vermogen en laten opgroeien van
kinderen in de thuissituatie,
Zorgen dat ouders en kinderen gezonde keuzes maken.

•

De partners aan tafel dragen in 2021 bij aan dit doel door onze activiteiten, die
grotendeels gelijk zijn aan de activiteiten in 2020, maar waarbij veelal nieuwe
werkwijzen zijn geïntroduceerd, zoals digitale contacten en avondspreekuren. Daarbij
is duidelijke winst dat we met elkaar doorontwikkelen, steeds meer samenwerken en
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van elkaar leren. Verder staat voor 2021 het verbeteren van monitoren,
resultaatmeting én impactmeting hoog op onze “things to do” lijst.
Toegetreden is MBO-Rijnland als nieuwe partner; met Woej (jonge mantelzorgers)
wordt een korte lijn onderhouden.
Op twee punten signaleren we dat door de coronacrisis minder voortvarend vorm is
gegeven aan de voornemens dan beoogd. Dat geldt voor de regie (casus en proces),
ook in relatie tot andere ontwikkelingen op dit thema, zoals van de Lokaal Educatieve
Agenda en van afdeling WIJZ van de gemeente. Daarnaast is het school- en
wijkgericht werken nog niet helemaal van de grond gekomen. Wel is er veel
voorbereidend werk verricht in gegevensverzameling bij de scholen, zodat we in 2021
zeker kunnen doorpakken!

Nieuwe activiteiten in 2021
Wat wél aanleiding geeft voor een aantal aanpassingen ten opzichte van het
uitvoeringsplan 2020, zijn de volgende aspecten:
•

•

•

JGZ heeft geschoven in het Programma op Maat om de activiteiten beter op
de praktijk toe te snijden. Zo zijn de activiteiten m.b.t. netwerken verstevigd
en is casusregie niet meer apart aangevraagd, maar samengevoegd met
andere activiteiten waardoor er meer flexibiliteit in de inzet ontstaat.
Voor Kansrijke Start (De eerste duizend dagen) wordt de regie opgepakt door
Vlietkinderen. De gemeente heeft bij de septembercirculaire een aanvullende
rijksbijdrage voor 2020, 2021 en 2022 ontvangen. Op dit moment zijn we
volop bezig met de gedachtevorming over dit onderwerp. Er wordt een
separaat collegevoorstel gedaan om deze meerjarige aanvullende middelen
te bestemmen.
De partners aan tafel hebben nieuwe ideeën voor vraaggericht aanbod en
betere samenwerking ontwikkeld. Voor 2021 zijn de volgende activiteiten
aangevraagd:

Pilot Hoogbegaafdheid

Kwadraad i.s.m. SPPOH

€ 2.507; zelfde bedrag
wordt door SPPOH betaald

Extra Thuisbegeleiding
Bureaudienst ism Sociaal
Servicepunt
Ondersteuning Jonge
Mantelzorgers

Kwadraad
Schoolformaat

€45.315 (15 trajecten)
€ 21.216

Woej

€ 15.060; zelfde bedrag
wordt bij tafel ZI
aangevraagd

Innovatiebudget
Alle tafelpartners
n.t.b.
N.B. Er is ook 1/3 fte extra ambulant jongerenwerk aangevraagd door S en W. Deze
vraag vanuit de Lokale Kamer/politie is nu niet meegenomen door de subsidietafel. In
de initiatiefvraag is immers een afbakening opgenomen: buiten de subsidievraag valt
“zorgen voor rust en veiligheid in de wijken”. Wel zal het gesprek hierover worden
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aangegaan met de Lokale Kamer, mogelijk voor een volgende initiatiefvraag of
alternatieve bekostiging.
Met tafel ZI (Zelfredzame Inwoners) wordt gezamenlijk een subsidiebedrag voor de
jonge mantelzorgers beschikbaar gesteld. Verder zullen we ons inspannen om aan
deze waardevolle activiteit een bijdrage binnen onze uren te leveren.
Gezien het grote beroep op de thuisbegeleiding, dat we ook voor 2021 voorzien,
stellen we hier een aanvullend bedrag voor beschikbaar.
Er wordt een klein innovatiebudget gereserveerd, waar we in de loop van het jaar
over kunnen beschikken. Om hier een beroep op te kunnen doen gelden de volgende
voorwaarden:
•

minimaal twee partijen werken samen bij de activiteit,

•

er is over nagedacht hoe, bij succes, de activiteit structureel belegd kan
worden,
de activiteit is vraaggericht of speelt in op onvoorziene omstandigheden.

•

Dit resulteert in het volgende financiële overzicht van nieuwe activiteiten:
Woej jonge mantelzorgers
€ 10.727,28
Innovatiebudget incl. facilitering tafel

€ 10.727,28

Extra thuisbegeleiding
Totaal

€ 5.363,64
€ 26.818,20

Aan de overige aangevraagde nieuwe activiteiten is op dit moment geen prioriteit
gegeven.
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Regionale afspraken over bekostiging van activiteiten
Een specifiek aandachtspunt voor deze subsidietafel zijn de regionale afspraken over
bekostiging van activiteiten, die voor de tafel een gegeven zijn waarop geen invloed is
uit te oefenen, maar waardoor het budget niet toereikend is. De gevraagde bedragen
zijn hoger dan de geoormerkte bedragen in de initiatiefvraag.
De jeugdgezondheidszorg kent een samenwerkingsconvenant van acht gemeenten
met JGZ ZHW; in het financieel kader staan afspraken over kind aantallen en
indexering. De stijging van de kosten van de JGZ is een autonome ontwikkeling en
wordt daarom in de 1ste turap 2021 gemeld.
Voor het regionale Kenniscentrum Kind en Scheiding en Villa Pinedo bestaat een
afspraak in de H10 jeugdzorg. Een deel van deze kosten ligt geoormerkt op de
subsidietafel, een ander deel wordt in 2020 betaald uit jeugdzorgbudget, maar is voor
2021 bij de tafel aangevraagd. Dit hogere bedrag zal ook in de 1e turap 2021 worden
verwerkt. Resumerend nemen we in de tafelbegroting 2021 de totaalbedragen op,
zoals geoormerkt in de initiatiefvraag en straks aangevuld in de turap.
Organisatie

Benoemd bedrag
initiatiefvraag,
dus budget vanuit
O&O

Aanvraag 2021

Verschil, dus
bedrag voor 1ste
turap

JGZ (BTP, RVP,
huisvestingskosten
en epidemioloog)

€ 1.809.979

€ 1.841.485

€ 31.506

Kenniscentrum Kind
en Scheiding

€ 8.790

€ 19.288,66

€ 10.498,66

Villa Pinedo

€ 2.522

€ 3.306,50

€ 785,50

Voor de initiatiefvraag 2022-2023 wordt nog bezien op welke wijze deze onderdelen
worden beschreven, om de discussie hierover de volgende keer te voorkomen.

Invloed van het coronavirus
Aan onze tafel hebben we uitvoerig gesproken over de invloed van het coronavirus
op onze uitdagingen. De effecten hiervan op het laatste kwartaal van 2020 en 2021
zijn nog erg onzeker. Alle partners hebben maatregelen genomen om de
dienstverlening ‘corona-proof’, innovatief en zo efficiënt mogelijk voort te zetten zodat
we de doelgroepen blijven bereiken en kunnen bedienen. Dit betreft bijvoorbeeld het
aanbieden van digitale dienstverlening, van contactmomenten op nieuwe tijdstippen
(in de avond) en het kleiner maken van groepen. Zowel de partners als de
ouders/jeugdigen vinden dat verschillende aspecten zo goed werken dat hier lering
uit wordt getrokken, ook na deze periode.
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De omvang van de problematiek c.q. groei van de vraag is lastig te voorspellen. De
gevraagde subsidiebedragen zijn, conform kaderstelling van de gemeente,
gebaseerd op de bedragen van 2020 plus indexatie. Dit betekent dat hier niet veel rek
in zit. Per kwartaal zullen we monitoren, bespreken en besluiten waar eventueel moet
worden bijgesteld. Indien we echter te maken krijgen met een echte ‘hausse’ aan
aanvragen zullen we met elkaar en de gemeente moeten overleggen hoe hiermee om
te gaan.
In 2021 zal het ’nieuwe normaal’ nog steeds de realiteit zijn. Dit heeft impact op
aantallen, organisatie en benodigde vaardigheden, bijvoorbeeld kleinere groepen,
minder of andere activiteiten, meer benodigde (digitaal vaardige) vrijwilligers. Veel
leerpunten ontstaan nu in de tweede helft van 2020. Deze delen we met elkaar en we
kijken waar we samen de benodigde flexibiliteit in de aanpak kunnen bereiken.
Nadrukkelijk willen we wel stellen dat voor wat betreft de doelen (bereik/ aantallen)
gesteld in de beschrijving van de activiteiten, we ons uiterste best zullen doen om
deze te behalen. Tegelijk zijn we zeer afhankelijk van de verdere ontwikkelingen met
betrekking tot de corona-maatregelen en de effecten van corona op de samenleving.

Deelgroepen
De tafel is onderverdeeld in drie leeftijdsgebonden deelgroepen om de werkbaarheid
te borgen, uiteraard zonder “harde knip” en met samenwerking op thema’s die de
leeftijdsgroep overstijgen. Alle deelgroepen hebben een korte terugblik, stand van
zaken en vooruitblik geformuleerd.

Deelgroep -10 maanden - 4 jaar
Verbeteren informatievoorziening Kansrijke Start
Doel: Kennis en informatie die ondersteunend zijn aan onze missie verzamelen we
actief en vertalen we naar praktisch handelen. Wetenschappelijke inzichten zijn
daarbij de basis en contacten met Pharos over good practices zijn daarbij
ondersteunend.
Missie en visie: We werken samen in de deskundigheidsbevordering van managers
en uitvoerende medewerkers, maar ook voor ouders en voor andere professionals die
werken met jeugdigen en hun ouders, zoals huisartsen en verloskundigen.
We zien daarbij drie opgaven in het actief gebruik van elkaars kennis en expertise:
• Het creëren van een gezamenlijke taal over en perspectief op de natuurlijke
ontwikkeling van het kind. Om elkaar goed te verstaan is het nodig om een
aantal gezamenlijke, algemene uitgangspunten te hebben van waaruit we
naar de (natuurlijke) ontwikkeling een kind kijken. Zo kunnen we
misverstanden voorkomen, waardoor we veel beter dan nu gebruik kunnen
maken van elkaars deskundigheid.
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•

Het vergroten van het kennisniveau, waarbij we veel meer gebruik willen
maken van bestaande wetenschappelijke kennis én van elkaars kennis
(Webinar en presentaties).

•

Het versterken van een houding van persoonlijk leiderschap. We willen
werken vanuit een open en onbevooroordeelde houding jegens ouders,
kinderen/jongeren en elkaar. Hier hoort bij het uitspreken van verwachtingen,
transparant zijn over de grenzen van het eigen kunnen en het respecteren
van die van de ander (uitwerken bevindingen open bespreekcultuur).

Activiteiten voor 2021:
•

Informatievoorziening en kennisoverdracht aan burgers en professionals
versterken en verbeteren door optimaal gebruik te maken van reeds
bestaande kanalen.

•

Kennisoverdracht via de community van professionals Kansrijke Start/De
eerste duizend dagen; werken aan de online communities.

•

Webinar organiseren over een onderwerp uit het thema opvoeding en
veiligheid dat een relatie heeft met de eerste 1000 dagen van het kind.

•

Activiteiten voor versterking van samenwerking van prenatale zorg en het
reguliere aanbod van zorg & onderwijs dienen nog vorm te krijgen

•

Activiteiten in relatie tot Voorschools schoolmaatschappelijk werk zal naar
verwachting begin 2021 plaatsvinden.

Deelgroep 4-12 jaar
Ontwikkelingen en kansen 2020 en 2021 voor de deelgroep 4-12 jaar
Afgelopen jaar gaat nu al de boeken in als een turbulent en bewogen jaar. We waren
net op stoom om nieuwe initiatieven binnen onze werkgroep gezamenlijk op te
pakken toen COVID-19 ineens om de hoek kwam kijken. Ik denk dat we er met alle
leden binnen onze werkgroep enorm trots op mogen zijn hoe wendbaar wij vanaf dag
1 zijn geweest in de continuering van de ondersteuning van de inwoners binnen de
doelgroep 4-12 jaar en het netwerk daaromheen. Prachtige voorbeelden zijn hiervan:
•
•

De online lessen, positiviteit post, creatieve workshops en thuisopdrachten
voor kinderen uit groep 7 en 8 door Follow your Sun
Het direct starten met spreekuren per school in de ochtenden door SMW

•

Het in de avonduren geven van opvoedadvies

•

Het samen met de leerplicht optrekken van SMW in het bereiken van
kinderen die niet in de online lesomgeving in beeld kwamen
Het organiseren van laptops/computers voor gezinnen die dat niet hadden
door SMW in samenwerking met Woej
Vitalis kon haar werkzaamheden snel naar online diensten omvormen.
Trainingen en bijeenkomsten werden online aangeboden en de
maatjeskoppels werden ondersteund in het online vormgeven van hun
maatjescontact!

•
•

•
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Het zorgen voor huiswerkbegeleiding in kwetsbare gezinnen die hun kinderen
niet of onvoldoende konden bereiken.

Vanaf het moment dat de scholen weer open zijn gegaan, bleek dat er ook nog
behoorlijk wat “uitgestelde” vragen lagen bij gezinnen. De periode tot de zomer is
enorm druk geweest voor alle partijen en nu nog steeds merken we dat er voor veel
gezinnen nog extra ondersteuning nodig is. Vooral op thuisbegeleiding wordt een
groot beroep gedaan.
Het mooie dat COVID-19 heeft gebracht, is dat juist die kwetsbare gezinnen die nog
niet in beeld waren, ineens ook “boven kwamen drijven”. Daardoor hebben we veel
nieuwe cliënten en kunnen we nog preventiever aan het werk gaan.
Verder hebben we geleerd dat in sommige situaties het “blended” werken ook zeker
heel goed werkt, wellicht zelfs beter. We gaan hier dus ook (deels) mee verder in ons
ondersteuningsaanbod.
Het 2e deel van 2020 en 2021 moet wat ons betreft in het teken staan van ons nog
verder focussen op onze verbinding met elkaar en juist de ondersteuning op
kwetsbare scholen en wijken als een sluitende keten vormgeven. We zijn trots op wat
we hebben bereikt en gaan vol vertrouwen in 2021 samen verder om ervoor te
zorgen dat kinderen in Leidschendam-Voorburg gezond en veilig kunnen opgroeien.

Deelgroep 12-18+ jaar
In 2020 is extra ingestoken op de Preventiemakelaar voor de VMBO scholen
(Schoolformaat) en de jongeren buiten school (MEE). Er is tot nu toe een aantal
stappen gezet en er zijn inventarisaties per school gemaakt, maar het is nu nog niet
ver genoeg uitgevoerd om van een succes te spreken. De tijd (corona-periode)
werkte niet mee. De JGZ is betrokken bij de inventarisatie van de problematiek op de
scholen en bij verdere uitvoering en de GGD heeft een belangrijke adviserende rol.
Daarnaast wordt dit jaar nog het MBO betrokken in het geheel.
In 2021 moeten de oplossing, de aanpak en de keuzes die gemaakt worden ‘Out of
the Box’ zijn. Waarbij vooral alle betrokken partijen vernieuwend en outreachend
moeten gaan denken. Denk bijvoorbeeld aan pilots, testen in praktijk, vernieuwing en
ook aanpak via andere partners als dat nodig is. Een gezamenlijke aanpak met de
scholen om de jongeren te ondersteunen om te bevorderen dat zij een diploma halen
en een baan vinden die bij hen past. Vanuit het werkveld (politie en lokale kamer) is
extra vraag gekomen voor ambulant jongerenwerk. Het zou zonde zijn om andere
activiteiten hierdoor niet of minder door te laten gaan.
Voor de community staan voor het najaar enkele gezamenlijke activiteiten gepland.
Ook in 2021 wordt doorlopend de samenwerking gestimuleerd en de gezamenlijke
kennis verhoogd. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en in de samenwerking van
deze partners met elkaar!
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Financieel overzicht 2021 en activiteitenoverzicht
Onderstaand is het nieuwe financieel overzicht 2021 opgenomen met het actuele
activiteitenoverzicht per aanbieder, gerangschikt naar deeltafel.
Financieel overzicht subsidietafel Opgroeien en Opvoeden 2021
Deeltafel -10 maand-4 jaar
Organisatie
Kwadraad
Vlietkinderen
Vlietkinderen
JGZ
JGZ

Activiteit
SMW 0-4
Spel- en Opvoed Punt
Regiefunctie Kansrijke Start
Voorzorg
Stevig ouderschap

budget 2021
€ 17.016,77
€ 115.349,00
€ 4.387,00
€ 28.000,00
€ 44.400,00

JGZ
SIFRA
Totaal

Homestart
Centering Pregnancy

€ 56.082,00
€ 9.671,42
€ 274.906,19

Deeltafel 4 jaar-12 jaar
Organisatie
S en W
S en W
YOUZ
YOUZ
MEE
JGZ
JGZ
JGZ
JGZ
JGZ
JGZ
JGZ
JGZ
Kwadraad

Activiteit
Ouders van de wijk
Jongeren Op Gezond Gewicht
GGZ preventie jeugd
POWERKIDZZZ
Clientond, Int vroeghulp,gedragsdesk.
Basis Takenpakket (BTP)
Rijks Vaccinatie programma (RVP)
Epidemioloog
Huisvestingskosten
Bemoeizorg
Onderzoek Ziekteverzuim
Participatie netwerken
Groepsvoorlichting
SMW Primair Onderwijs

budget 2021
€ 43.742,30
€ 38.191,21
€ 19.076,55
€ 6.800,30
€ 137.772,13
€ 1.488.621,00
€ 145.426,00
€ 13.939,00
€ 193.499,00
€ 10.270,00
€ 21.500,00
€ 34.680,00
€ 13.472,00
€ 238.831,82

Kwadraad
Kwadraad
Kwadraad
Kwadraad
Kwadraad
Kwadraad
Vitalis
FYS

SMW Primair Onderwijs extra
SMW Primair Onderwijs SPPOH
Opvoedadvies en trainingen
Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding
Casusregie
Maatjes Project
Lessenreeksen

€ 23.219,99
€ 31.050,00
€ 64.524,79
€ 60.386,46
€ 5.363,64
€ 28.504,12
€ 28.583,70
€ 35.451,34

Kenniscentrum Kind en scheiding
Kenniscentrum Kind en scheiding

Scheiden samen sta je sterk
Villa Pinedo

€ 51.372,11
€ 3.307,50

Kenniscentrum Kind en scheiding
Totaal

Regiokosten centrum

€ 19.288,66
€ 2.756.873,62
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Deeltafel 12 jaar-18 jaar
Organisatie
Schoolformaat
Schoolformaat
Schoolformaat

Activiteit
SMW Voortgezet Onderwijs
Er op af
Preventiewerkgroep 12-18+

budget 2021
€ 143.801,80
€ 20.238,67
€ 7.560,42

S en W
S en W
S en W
S en W
Indigo
Indigo

Accommodatie Gebonden JW
Jongerenwerk Ambulant
JAP, Coaching en Traj beg
Systeemgericht jongerenwerk
Bureau Basiszorg
Alcohol & drugspreventie

€ 117.707,93
€ 113.238,00
€ 183.740,73
€ 45.129,91
€ 13.049,64
€ 10.442,77

MEE
MEE
Woej
Totaal

Regiehouders 12-18
Toekomstcoach
Jonge mantelzorgers

€ 5.428,00
€ 8.360,33
€ 10.727,28
€ 679.425,48

community aanpak

€ 11.287,58

Deeltafeloverstijgend
Jeugdformaat (KKS)
Innovatiebudget (incl. € 1.000
reservering facilitering tafel)
Totaal

€ 10.727,28
€ 22.014,86

Totaal aanvraag 2021
-10mnd-4jr
4jr-12jr
12jr-18jr
Deeltafeloverstijgend
Totaal
Budget initiatiefvraag
Totaal aanvragen

€ 274.906,19
€ 2.756.873,62
€ 679.425,48
€ 22.014,86
€ 3.733.220,15
€ 3.690.430,00
€ 3.733.220,15

Teveel aangevraagd tov initiatief
vraag
€ 42.790,15
Hogere regiokosten dan voorzien (oormerken):

Organisatie

Bedrag oormerk
in initiatiefvraag

Verschil
Aanvraag 2021 (opvoeren
1ste turap)

JGZ (BTP, RVP, huisvesting en epidemioloog)

€ 1.809.979,00

€ 1.841.485,00

€ 31.506,00

Regiokosten Kenniscentrum Kind en Scheiding

€ 8.790,00

€ 19.288,66

€ 10.498,66

Villa Pinedo (KKS)

€ 2.522,00

€ 3.306,50

€ 785,50

Totaal
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€ 42.790,16

