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lichte problematiek/ondersteuning                                                                                                                                                                                                        zware problematiek/zorg 

 In Leiderdorp is dit, ook voor 

jeugd, via een aanbesteding 

belegd bij Incluzio.

 Incluzio heeft als opdracht om 

een 

ondersteuningsaanbod 
te organiseren bestaand 
uit een breed pallet van 
preventieve activiteiten 
en algemene 
voorzieningen voor het 
Sociaal Domein als 
geheel. Voor alle 
inwoners in elke fase van 
hun leven. Gericht op 
het vergroten van 
zelfredzaamheid, 
participatie en 
samenredzaamheid.

 Speerpunt hierbij is om tot 
integrale oplossingen te 
komen en samen te 
werken in de keten aan 
de ontwikkeling van een 
gezamenlijk aanbod. 
Denk hierbij aan 

samenwerking met het CJG 

(JGZ en de Jeugd-en 

Gezinsteams), 

leerplichtambtenaar en de 

huisartsen.

 Inkoop bij beperkt aantal 

aanbieders op Holland 

Rijnlandniveau (m.u.v. 

Voorschoten).

 Per 1 januari 2022 nieuwe, 

gesegmenteerde 

inkoopstructuur, per segment 

nieuwe contracten 

 Momenteel 

accountmanagement door 

TWO, per 1 januari 2022 

contractmanagement door 

nieuwe ServiceOrganisatie 

Zorg (nieuwe Bedrijfsvoerings 

GR).

 Per 1 januari 2022 grotere rol 

voor gemeenten in 

inhoudelijk 

accountmanagement.

 Inkoop bij diverse aanbieders 

op Holland Rijnlandniveau 

(m.u.v. Alphen a/d Rijn, Kaag 

en Braassem & Voorschoten).

 Per 1 januari 2022 nieuwe, 

gesegmenteerde 

inkoopstructuur, per segment 

nieuwe contracten 

 Momenteel 

accountmanagement door 

TWO, per 1 januari 2022 

contractmanagement door 

nieuwe ServiceOrganisatie 

Zorg (nieuwe Bedrijfsvoerings 

GR).

 Per 1 januari 2022 grotere rol 

voor gemeenten in 

inhoudelijk 

accountmanagement.

 Stichting Jeugdteams Leidse 

Regio biedt zorg, 

ondersteuning en advies voor 

de jeugd en het gezin binnen 

de gemeenten Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude. Er zijn 9 

Jeugdteams, waarvan 1 in 

Leiderdorp.

 De Jeugdteams Leidse regio 

zijn per 1 juli 2021 de 

vervanger van de voorheen 

regionaal opererende Jeugd- 

en Gezinsteams met extra 

focus op normaliseren, hulp 

dichtbij en het kind en gezin 

centraal.

 In het Centrum voor Jeugd en 

Gezin werken professionals 

zoals jeugdartsen, 

verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers en 

pedagogen samen onder één 

dak. Zij komen van 

verschillende 

partnerorganisaties en zorgen 

waar nodig voor een 

zorgvuldige doorverwijzing.

 Ook de Jeugdteams Leidse 

Regio zijn onderdeel van de 

CJG’s.
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