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1. Aandacht voor mensen in een kwetsbare positie(zie ook de bijlage) : Benodigde 

ondersteuning die laagdrempelig toegankelijk is en uitgaat van de individuele wensen, 

(on)mogelijkheden en vermogens. Dit kan door ten minste te investeren in een 

zorgvuldig (keukentafel)gesprek waarbij de gehele (financiële) situatie en het sociale 

netwerk van iemand in kaart wordt gebracht en het waarborgen van onafhankelijke 

cliëntondersteuning (zie hieronder punt 2). 

 

2. Waarborgen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wanneer deze ondersteuning 

goed op de rails staat, kunnen daarmee veel zaken ondervangen worden, denk 

daarbij aan makkelijke toegang tot de zorg en het in kaart brengen van de situatie 

van de cliënt.  

 

3. Inclusief beleid: implementatie in de gemeente Leiden van het in juli 2016 in werking 

getreden VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit 

betekent ook o.a. digitale toegankelijkheid van de gemeente en andere organisaties 

in de publieke sector, leesbare brieven en folders voor laaggeletterden.  

 

4. Langer zelfstandig wonen. Aandacht voor een integrale aanpak op de 

beleidsterreinen wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte. Met name geldt dit voor 

mensen in een kwetsbare positie die door gewijzigd overheidsbeleid  steeds langer 

met beperkingen zelfstandig blijven wonen. We denken hierbij aan ouderen, mensen 

met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en gehandicapten, mensen met 

lichamelijke en zintuigelijke beperkingen en mensen uit de OGGZ. 

 

5. Volwaardige cliënt – en burgerparticipatie in het sociale domein. Praat met de 

burger en cliënt over de uitvoering van het beleid alvorens het te ontwikkelen. 

Luister naar signalen van buurt-en wijkbewoners, faciliteer burgerinitiatieven.  

 

6. Samenwerking tussen en afstemmen van organisaties/instellingen die zich in het 

sociale domein begeven en bewegen: o.a. Sociaal wijkteam en Jeugd- en gezinsteams, 

eerste lijnszorg, het voorveld(waaronder welzijnswerk, initiatieven in wijken en 

buurten, levensbeschouwelijke organisaties, sportclubs), scholen en 

woningbouwcorporaties. Wanneer deze organisaties dan ook outreachend werken 

kunnen mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en kan er gezamenlijk 

preventief gewerkt worden.  

 



 

 

 

Bijlage 

We denken bij mensen in een kwetsbare positie met name aan aandacht voor:  

• Mantelzorgers in het algemeen en van (vroeg) dementerenden in het 

bijzonder.  Zorg dat mantelzorgers de ondersteuning kunnen vinden en dat 

ze adequaat geholpen worden door iemand die deskundig is, zoals 

bijvoorbeeld een  casemanager dementie. 

• Jongeren die ondersteuning, zorg en/of hulp ontvangen. Wanneer deze 

jongeren 18 jaar worden krijgen ze te maken met wet- en regelgeving voor 

volwassenen. Hierdoor kunnen ze een eigen bijdrage moeten gaan betalen of 

stopt hun benodigde ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat de jongere 

tijdig voorbereid wordt en er eventueel een soepele overgang naar de 

volwassen zorg en ondersteuning mogelijk is. 

• Mensen en gezinnen met een inkomen rond het sociaal minimum. Voor hun 

is efficiënte en effectieve armoedebestrijding nodig. Voorkomen moet 

worden dat Leidenaren, jong en oud, maatschappelijk niet mee kunnen doen 

doordat ze daar simpelweg de middelen niet voor hebben.  
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