Voortgangsrapportage Innovatie Sociaal Domein, maart 2016

1. Kadernota, innovatieagenda en ontwikkelprogramma









Eind 2014 is de kadernota sociaal domein vastgesteld. Daarin is in grote lijnen een ideaalbeeld voor Rijswijk
geschetst, waarin iedereen meedoet.
In de loop van 2015 is dit ideaalbeeld verder uitgewerkt in, onder meer, de 'Innovatieagenda sociaal
domein'.
In augustus 2015 is begonnen met het opstellen van een ontwikkelprogramma, waarin staat wat we de
komende tijd gaan dóen om dit ideaalbeeld werkelijkheid te laten worden.
Op 6 oktober 2015 zijn in een goed bezochte stadsbijeenkomst ideeën verzameld voor verbetering van
zorg en welzijn. Dit heeft veel waardevolle input opgeleverd die uiteraard in het ontwikkelprogramma zijn
opgenomen.
Met het realiseren van de quick wins zijn we gelijk aan de slag gegaan. Er is intensief gewerkt aan het
opstellen van een Hulpwijzer Rijswijk, een digitale wegwijzer in het sociale domein, die naar verwachting in
mei online gaat.
In november en december is het ontwikkelprogramma verder uitgewerkt. In februari 2016 is het
ontwikkelprogramma voor advies voorgelegd aan de adviesraden. Hierna gaat het ontwikkelprogramma
ter kennisname naar de gemeenteraad.

2. Innovatie projecten




In 2015 is een breed Innovatieproject sociaal domein gestart: ca. 90 professionals afkomstig van ruim 30
maatschappelijke organisaties werken samen aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten.
Ook is er verbinding tussen het sociaal en het medisch domein, door bijeenkomsten en afspraken met
wijkverpleegkundigen en huisartsen.
Vanaf september 2015 bundelt de website www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl alle informatie over de
innovatie, verbindt de betrokkenen bij het innovatieplatform met elkaar en maakt het mogelijk kennis en
ervaring met elkaar te delen.

2.1. Samen tegen eenzaamheid
Het in oktober 2015 gestarte project heeft als doelstelling: het bevorderen van een intensieve samenwerking
tussen verschillende organisaties. Een gezamenlijke ketenaanpak, op het gebied van signalering, preventie en
activering van eenzaamheidsbestrijding, met aandacht voor de verbinding tussen ‘sterke’ en ‘kwetsbare’
inwoners.
Voor de speciale doelgroep; mensen met een lichte GGZ achtergrond, licht dementerenden, jongeren en jonge
gezinnen, worden 25 maatjes gezocht om deze mensen uit hun isolement te halen. En voor mensen met een
chronische ziekte worden 16 buddy trajecten gestart.
Tussen november 2015 en februari 2016 zijn er 3 pop up Resto’s VanHarte georganiseerd, waar in totaal 510
inwoners gebruik gemaakt hebben van een gezellige avond en een heerlijk diner. Evaluatie wijst uit dat er
zeker belangstelling is voor deze vorm van ontmoeting. Dit goed lopende initiatief verdient voortzetting.
Paulien van Stijn (Rotary) en Ben Lachhab (Resto VanHarte) zoeken uit wat de mogelijkheden zijn.

Op 1 maart organiseerde Projectcoördinator Hanni van Waasdijk de conferentie ‘Eenzaamheid’. Samen met
een twintigtal organisaties heeft dit de volgende aandachtspunten opgeleverd:






meer aandacht voor eenzaamheid,
creëren van een breder draagvlak onder instellingen,
opzetten van activiteiten voor jonge gezinnen,
behoefte aan een goede sociale kaart waarin alle zorg/hulp/coach aanbieders snel te vinden zijn.
instellen van een kerngroep die samenwerking waarborgt.

2.2 Vrijwilligersacademie
September 2015 is de Vrijwilligersacademie gestart. Doelstelling is om een levendig instituut te ontwikkelen
waar bestaand cursusaanbod wordt gebundeld, versterkt en aangevuld met nieuw cursusaanbod. De academie
is toegankelijk voor alle vrijwilligers en actieve burgers in Rijswijk: dé plek waar de vrijwilliger/actieve burger
zich schoolt, ontwikkelt en talenten kan ontplooien. Door ontschotting van het cursusaanbod van de
deelnemende organisaties kan een breed palet van trainingen en cursussen worden aangeboden.
Op 9 maart was de officiële lancering van de website Vrijwilligersacademie Rijswijk. Projectleider John
Mahboeb heeft gezorgd voor een goed bezochte bijeenkomst, met interessante bijdragen van Humanitas, het
Rijswijkse bedrijfsleven en wethouder Lugthart.
Het cursusaanbod is te vinden op www.vrijwilligersacademierijswijk.nl Enkele interessante cursussen zijn:
autisme bij kinderen en jongeren, schulden, meerjarenramingen en schrijven van een persbericht.
2.3 Problematische scheiding
In oktober 2015 is het project ‘Samen sterk bij scheiding’ gestart. Doelstelling is te komen tot een sluitende
ketenaanpak rond echtscheiding, met gerichte activiteiten voor ouders, jongeren en professionals. Inmiddels is
er al een concept webpagina ontwikkeld, met veel informatie over de aanpak bij echtscheiding. De pagina zal
binnenkort voor iedereen toegankelijk zijn; er is hiervoor ruimte gereserveerd op de CJG pagina
www.cjgrijswijk.nl

Ook zijn er drie trainingen ontwikkeld voor kinderen van gescheiden ouders. De trainingen richten
zich op verschillende leeftijdsgroepen. Aan één van de trainingen kunnen ook de ouders
deelnemen. Zie voor meer informatie www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl
Scholen en andere professionals krijgen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden voor de
ontwikkelde themabijeenkomst over scheiding.
Er is veel belangstelling voor dit innovatieproject vanuit andere steden. Vooral de brede samenwerking,
tussen schoolmaatschappelijk werk, scholen, jeugd-GGZ, jeugdhulpverlening, welzijn, maatschappelijk werk en
een LVB organisatie is een vernieuwend aspect.
2.4 Welzijn op recept
Vanaf januari 2016 biedt Stichting Welzijn Rijswijk huisartsen welzijnsarrangementen aan onder de naam
‘Welzijn op recept’. De huisarts verwijst een patiënt naar een welzijnscoach, die samen met de deelnemer kijkt
wat de wensen zijn, waar de mogelijkheden liggen en wat past bij de leefsituatie van de deelnemer. Dat kan
variëren van een individueel traject, een maatje, of een groepstraject op het gebied van samen/ontmoeting,
bewegen, ontdekken/doen en ontwikkeling. De nadruk ligt de eerste tijd vooral op inventarisatie van de vragen
bij huisartsenpraktijk Bakker en de doorverwijzingsmogelijkheden naar de Rijswijkse
arrangementen/activiteiten.

2.5 Flatcoach
Vanaf januari 2016 is gestart met het project flatcoach. Nu ouderen langer zelfstandig moeten wonen, is het
belangrijk om goed na te denken over aantrekkelijke woonvormen en woonwijken in Rijswijk. De flatcoach gaat
uitzoeken op welke manier ouderen prettig en veilig thuis blijven wonen; in dit project zal op creatieve manier
worden samen gewerkt met studenten en vrijwilligers. Daarnaast zal de link worden gelegd met de
wijkvoorzieningen, het welzijnswerk, de zorginstellingen en het Sociaal wijkteam. De werving en selectie van
de flatcoach lijkt zich in de eindfase te bevinden. Ook het bepalen in welke twee flats het project zal worden
uitgevoerd, bevindt zich in een vergevorderd stadium.
2.6 Nieuwe initiatieven
De subwerkgroepen werken hard aan nieuwe projectvoorstellen. Om een gezonde leefstijl voor de jeugd te
stimuleren is het projectplan ‘Happy fit’ ontwikkeld. Op korte termijn verwachten we het projectvoorstel
‘Begeleid wonen voor jongeren’. Er is ook goede vooruitgang geboekt in de voorbereiding van ‘financiële
keten’, ‘informele zorg’,’ cyberpesten/ social media’ en ‘dagbesteding voor ouderen’. Informatie over de
innovatieprojecten is te vinden op onze website www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/innovatieprojecten
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