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Geachte leden van de raad,

ln het Herontwerp Sociaal Domein heeft u opdracht gegeven aan ons college om op zoek te gaan naar 
nieuwe vormen van participatie in de wijk. in deze brief informeren wij u over de stand van zaken met 
betrekking tot deze opdracht.

De opdracht is opgepakt in de Leids/Leiderdorpse werkgroep “nieuwe vormen van participatie, die dit 
heeft vertaald in: het arrangeren van (nieuwe) vormen van participatie voor mensen met een uitkering 
die niet aan het werk kunnen, maar wel actief willen meedoen en/of invulling zoeken voor de 
tegenprestatief 

Bij de start van het project is geconstateerd dat er nog geen volledig aanbod was van maatschappelijke 
nuttige plekken om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen. Ook zagen we kansen op het gebied 
van het bij elkaar brengen van “vraag en aanbod* (verbinden van vrijwillige inzet aan individuele zorg-
en ondersteuningsvragen) en het ieggen van logische verbindingen hierbij op buurt~ en wijkniveau.

Om het bovenstaande te realiseren hebben we voorafgaand de volgende doelstellingen beschreven:

Het organiseren van voldoende plekken waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen.
Leiderdorpse organisaties hebben een aanvuilend aanbod aan vrijwilligerswerk voor de 
doelgroep van de Participatiewet ontwikkeld;
het aanbod aan vrijwiiiigerswerk is gevarieerd: verschillende soorten activiteiten, kortdurend of 
structureel, individueel of groepsgewijs;

v er is inzicht in de individuele ondersteuningsvragen van mensen uit de wijk;

Het organiseren van een goede toeleiding naar en toegang tot plekken waar mensen 
vrijwilligerswerk kunnen doen.

0 het volledige aanbod aan vrijwilligerswerk is te vinden op een vrijwiiligerevacaturebank;
0 er is toegang tot individuele ondersteuningsvragen van mensen uit de wijk (door middel van 

een digitaal en fysiek platform);
Werk en inkomen, iDOE en STL werken samen in de toeleiding naar vrijwiiligerswerk 
vrijwillige activiteiten;
er is een voortraject beschikbaar voor mensen die de stap naar vrijwiiligerswerk niet op eigen 
kracht kunnen maken.

1 
De gemeente heeft er voor gekozen de tegenprestatie te benutten om de maatschappelijke participatie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit betekent dat klantmanagers mensen motiveren en stirnuieren orn op zoek te gaan 

naar vrijwilligersactiviteiten waarmee ze zelf invulling kunnen geven aan de tegenprestatie.
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Er is ondersteuning tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
v er is ondersteuning voor mensen met een grote afstand tot tvrijwiiligersjwerkt coaching door 

hbo studenten en krachtige vrijwilligers gedurende hun vrijwillige inzet.
er is informatie en ondersteuning voor organisaties die mensen met een grote afstand tot 
ivrijwiiligersjwerk een plek willen bieden.

ln de tussentijd zijn diverse acties uitgezet om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Hieronder 
geven we u een impressie van de vorderingen op het gebied van nieuwe vormen van participatie.

Makeiaarsfunciie :DOE 
Om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen, is het van belang dat er voldoende plekken 
worden gerealiseerd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen doen.
Bovendien moet de toeleiding naar het vrijwilligerswerk goed worden georganiseerd. Tevens moet er 
adequate ondersteuning worden geboden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk, voor zowel de 
vrijwilliger als de organisaties die mensen met een afstand tot (vrijwilligerswerk een plek willen bieden.

Het college heeft de uitvoering hiervan bij iDOE belegd. iDOE verbreeclt haar diensten voor dit project 
met uitvoering van de makelaarsfunctie, door een extra focus op de doelgroep met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te leggen. Zij staat hierbij in nauw contact met onze lokale partners. iDOE zet haar 
expertise in voor begeleiding, educatie en toelelding van de 'lerende' vrijwilliger en werkt hierbij samen 
met krachtige vrijwilligers en hbo studenten. Ook biedt iDOE informatie en ondersteuning aan 
organisaties die deze groep mensen een plek kunnen bieden. Dit betreft het gericht adviseren van 
organisaties op het gebied van begeleiding van deze doelgroep, het trainen van de klantmanagers van 
werk en inkomen, het organiseren van een startbijeenkomst voor organisaties met uitleg over de 
invulling van de Partioipatiewet door de gemeente Leiderdorp en het ophalen en beantwoorden van 
vragen die bij de organisaties over de realisatie van deze invulling leven.

Contactpunt 
iDOE heeft in januari een contactpunt geopend aan de Karoiusgulden op de locatie van het CJG en het 
STL. Hier kunnen inwoners en organisaties langskomen voor informatie en advies op het gebied van 
vrijwillige inzet en de tegenprestatie. Wij zijn enthousiast over de inloop bij het contactpunt. Ondanks 
dat de openstelling van een contactpunt vaak een aanloopperiode nodig heeft, wordt het Contactpunt 
goed bezocht. Vanaf de opening van het contactpunt komen mensen hier langs, al dan niet uit eigen 
beweging, bijvoorbeeld doordat ze er via de pers over hebben gelezen, of via doorverwijzing via het 
STL, of omdat ze vanuit de klantmanager van werk en inkomen zijn doorverwezen. Vanwege de locatie 
van het Contactpunt zijn er korte lijntjes met het CJG, JGT en STL.

Relatiebeheer en snuffelstages 
iDOE steekt daarnaast veel tijd in relatiebeheer met organisaties. Hierdoor heeft iDOE-E een goed beeld 
van beschikbare vacatures, de behoefte van organisaties en begeleidingsmogelijkheden. Onze lokale 
partners worden veelvuldig uitgenodigd om hun wensen en behoeften aan ondersteuning kenbaar te 
maken. De input van maatschappelijke organisaties dient als leidraad voor het ondersteuningsaanbod 
van EDOE. De input gebruiken we ook bij de invulling van netwerkbijeenkornsten, die 3 keer per jaar 
worden georganiseerd.
iDOE heeft snuffelstages geintroduceerd. Mensen kunnen via een snuffelstage kennismaken met de 
organisatie en de werkzaamheden die bij een vacature horen. ln dit kader is ook een samenwerking 
opgezet met het Sportservicepunt. Voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan en meer 
ondersteuning (dan alleen van de organisatie) zouden willen, kan er via het Sportservicepunt extra 
begeleiding worden geboden.

Training klantrnanagers werk en inkomen 
in maart heeft ii)OE de klantmanagers werk en inkomen van Leiderdorp ontmoet, iDOE heeft hen 
geinformeerd over de werkzaamheden van iDOE in Leiderdorp. Bij deze gelegenheid is de 
samenwerking tussen iDOE en de klantmanagers besproken en zijn afspraken gemaakt over de 
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informatieverstrekking over en de doorverwijzing naar het contactpunt. Daarnaast zijn ervaringen 
uitgewisseld, opdat een passende begeleiding kan worden geboden.

Startbijeenkomst 
Op dinsdag 5 april heeft de eerste interactieve en informerende bijeenkomst voor maatschappelijke 
organisaties plaatsgevonden, waarbij organisaties uitleg kregen over de invulling van de tegenprestatie 
en waar we vragen hebben opgehaald die bij de organisaties leven over de realisatie hiervan. De input 
van deze bijeenkomst vormt de basis voor de inhoud van de vervolgbijeenkomsten in de loop van het 
jaar, waarin we verder met elkaar in gesprek gaan.

Buurtplatform BUUV 
Om participatie te bevorderen is besloten om inwoners een digitaal platform te bieden voor het bij 
elkaar brengen van de individuele hulpvraag en vrijwillige inzet in de wijk. Samen met Leiden is hier een 
aanbestedingstraject voor doorlopen, met de BUUV als resultaat. BUUV is de buunrnarktplaats voor en 
door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. Hierbij gaat het om diensten die je als bewoners 
voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Het hoofddoel van het digitaal platform is 
ervoor te zorgen dat buurtbewoners met een hulpvraag, buurtbewoners vinden met een passend 
huipaanbod. Door het matchen van vraag en aanbod wordt de (verdere) opbouw van sociale netwerken 
in wijken en/of buurten versterkt, waardoor duurzame contacten tussen bewoners ontstaan. Hiermee 
scheppen we de voorwaarden voor een samenleving waarin mensen weer meer voor zichzelf en voor 
elkaar gaan zorgen. Daarnaast biedt het mensen met een uitkering kansen om in hun eigen omgeving 
en op hun eigen manier invulling te geven aan de tegenprestatie.

Het beheer en de implementatie van BUUV in Leiden en Leiderdorp is belegd bij Libertas Leiden. Voor 
de implementatie is een projectbegeleider aangetrokken. Bij de implementatie en het beheer van BUUV 
wordt door Libertas Leiden nauw samengewerkt met Radius, Pluspunt, Sociaal Cultureel werk, iDOE,

de sociale wijkteams (in Leiderdorp: bewonersorganisaties en wijkbewoners.

Bij BUUV Leiden-Leiderdorp kun je op BUUV prikborden vraag en aanbod plaatsen. Dat kan zowel op 
fysieke plekken, als telefonisch of online. Daar kunnen anderen op reageren. Op het prikbord van 
BUUV is een overzicht te vinden van vraag en aanbod in de buurt. De locaties van de BUUV-
prikborden, de BUUV-locaties, zijn per wijk verschillend. Het kunnen buurthuizen of bestaande 
ontmoetingsplaatsen zijn. Per BUUV-locatie is een vrijwilliger (BUUV-ambassadeur), die regelmatig op 

de ontmoetingsplek aanwezig is en vraag en aanbod in de wijk samenbrengt. De BUUV-ambassadeur 
zorgt ervoor dat de oproepen op het prikbord ook op de website te vinden zijn. Bovendien bemiddelt hij 

of zij actief tussen vragers en aanbieders. Momenteel worden de locaties van BUUV-punten bepaald en 
worden BUUV-ambassadeurs gevvorven. Op 14 april is de lancering van BUUV. Hierna zal BUUV 
verder groeien, doordat er meer locaties aanhaken en meer ambassadeurs meedoen.

Financien 
l-let project Nieuwe vormen van participatie is in 2015 uit het WMO budget “samenleven in buurt of wijk'

bekostigd. Voor 2016 zijn er extra middelen, ad aangevraagd in de kadernota 2016. De 
aanvraag is toegekend en verwerkt in de begroting.

Netwerktafel 
Mocht u geinteresseerd zijn om hier met ons en betrokkenen over te spreken en/of heeft u behoefte 

aan meer informatie dan kunt u het initiatief nemen om een netwerktafel aan dit onderwerp te wijden.

Hoßsaßhiend,
burgemeester en wethouders,

„i/far 
W 

burgemeester 
i 

R sijn 
ris/

„Xi 



Z/16/029189/55826


