
Wat 
zie jij?



Beste Raadslid:

Als raadslid behartig je de belangen van 
álle inwoners in je gemeente. Je moet 
het grote plaatje zien, maar soms is het 
belangrijk heel goed te kijken naar een 
klein stukje, om kwetsbare inwoners te 
zien die anders buiten beeld verdwijnen. 
Denk aan geweld achter de voordeur of 
het vroegtijdig signaleren van financiële 
problemen, om erger te voorkomen. 
Want dat grote plaatje is opgebouwd uit 
allemaal kleine stukjes en unieke 
mensen.

Het grote plaatje, dat betekent ook 
buiten portefeuilles kijken. Besparing op 
het ene punt levert elders iets moois op. 
Wees er wel op bedacht om zorggeld te 
besteden aan waar het voor bedoeld is: 
zorg voor de inwoners van Leiderdorp.

is lid van

En het vraagt om langetermijndenken; 
het is niet in vier jaar geregeld, dat 
weten wij ook. Maar jij kunt wel degelijk 
het verschil maken in het leven van 
mensen.
Als laatste: denk in maatwerk, niet in 
regels. Zorg voor de inwoners in 
Leiderdorp, in het bijzonder de meest 
kwetsbaren. Want ieder mens telt!
We hopen je terug te zien na de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Met vriendelijke groet,
Emmy Klooster
Directeur-bestuurder

De Binnenvest is lid van Valente, de 
landelijke branchevereniging die zich 
inzet voor deze kwetsbare groep. 
In het meegezonden pamflet vind je  
onze speerpunten bij de verkiezingen.



 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Ieder mens telt 
De Binnenvest roept alle politieke partijen in Leiderdorp op om in hun 

verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan inwoners die dak- en 

thuisloos zijn, mensen in beschermd en begeleid wonen, in de vrouwenopvang 

en andere inwoners in kwetsbare situaties  in deze gemeente. 

1: Het recht op wonen is een mensenrecht 

Wonen is een mensenrecht, zo simpel is het. We weten ook dat herstel van 

mensen met psycho-sociale kwetsbaarheden eigenlijk pas kan beginnen als ze 

een thuis hebben. Maak van wonen in Leiderdorp daarom een prioriteit. 

• Maak in Leiderdorp duidelijke en meetbare samenwerkings- en 

prestatieafspraken met woningcorporaties én zorgorganisaties. 

• Maak afspraken over een minimumaandeel van 30% sociale woningen 

bij nieuwbouw, waarvan 30% voor kwetsbare groepen. 

• Realiseer woonruimte met flexibele/tijdelijke woonvoorzieningen, om 

hiermee dak- en thuisloosheid te voorkomen. Zet in op realisatie 

binnen twee jaar. 

• Zorg voor voldoende middelen voor begeleiding op alle 

levensdomeinen van kwetsbare bewoners in deze woningen. 

• Maak samenwonen eenvoudiger voor niet-partners. Maak gebruik 

van maatwerk dat al mogelijk is m.b.t. bijvoorbeeld de 

kostendelersnorm en friendscontracten. Kijk daarbij naar het hele 

plaatje; maatwerk op het ene punt levert elders iets moois op. 

• Voorkom erger door stevig in te zetten op vroegtijdige herkenning van 

problemen (zoals huurachterstanden of ggz-problematiek). Zo kun je 

dak- en thuisloosheid of een opname in een instelling voorkomen. 

Werk daarbij samen met zorginstellingen zoals De Binnenvest, 

woningcorporaties maar ook met partijen als buurtteams en anderen 

die signalen kunnen opvangen. 

2: Versterk de aanpak van huiselijk geweld 

Huiselijk geweld en de gevolgen ervan worden van generatie op generatie 

doorgegeven. De Binnenvest heeft de ambitie om een verschil te maken bij 

het doorbreken van deze complexe cirkel. Om dat te doen, is preventie nodig 

en aandacht voor kinderen in huiselijk geweld en opvang. 

• Meer begeleiding aan huis in risicogezinnen. 

• Voorkom dat kinderen in de opvang komen! Lukt dat niet, bied dan 

goede, snelle en gerichte hulpverlening aan kinderen in de opvang. 

• Directe toegang tot de vrouwenopvang voor complexe 

geweldssituaties op geleide van politie en Veilig Thuis.  

• Neem slachtoffers van huiselijk geweld op in de urgentieregeling voor 

huisvesting. 

• Erken dat de aanpak van huiselijk geweld een langetermijnaanpak 

vraagt – langer dan vier jaar. 

Over De Binnenvest 

De Binnenvest bestaat sinds 

1993 en is een stichting voor 

maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen in de 

wijk, in de regio Zuid-

Holland Noord. 

Bij (dreigende) dak- of 

thuisloosheid bieden wij de 

helpende hand. De 

Binnenvest ondersteunt 

mensen om hun kracht te 

(her)vinden en onder 

andere via zinvolle 

dagbesteding hun leven 

weer op te bouwen.  

Meerdere gezichten,  

één geluid 

De Binnenvest is lid van 

Valente, de 

branchevereniging voor 

begeleiding, participatie en 

veilige opvang. Valente 

verbindt duizenden 

professionals en zorgt voor 

een continue dialoog tussen 

branche, politiek en 

maatschappij. 

Dat doet zij onder meer 

door organisaties te 

adviseren, kennisdeling en 

ervaringsdeskundigheid te 

faciliteren en 

belanghebbenden te 

raadplegen en informeren.  

Kijk voor meer info op 

www.valente.nl  

 

 

http://www.valente.nl/


 

3: Voorkom dakloosheid en psychische problemen door schulden 

Veel mensen in opvang en beschermd wonen hebben schulden. Andersom weten we dat schulden niet 

zelden leiden tot dakloosheid en psychische problemen. Hierbij is preventie essentieel. 

• Meer ruimte voor preventie en schuldhulp. Maak hierbij gebruik van partijen die vroegtijdig 

signalen kunnen opvangen. 

• Voorkom uithuisplaatsingen door afspraken te maken met woningcorporaties. 

• Maak prioriteit van schuldsanering in plaats van langdurige ineffectieve trajecten. 

• Zorg voor inkomen voor jongeren tussen 18 en 21 jaar die niet op ouders kunnen rekenen. 

• Wees kritisch op de rol van de gemeente als schuldeiser. 

4: Zorg voor hulp over gemeentegrenzen en systeemgrenzen heen 

Voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent samenwerken tussen organisaties 

stimuleren in plaats van concurreren. Durf op te schalen (naar regionaal of landelijk) als dat nodig is 

maar neem verantwoordelijkheid in de eigen regio. 

• Ga uit van wat de mensen (nog) wel kunnen, maar ‘zelfredzaamheid’ is geen reden om hulp te 

ontzeggen. 

• Maak afspraken in de regio over uniformiteit in de aanpak op gebieden als huisvesting, 

schuldenaanpak enz. Zorg er ook voor dat mensen kunnen verhuizen naar of uit Leiderdorp en 

hun traject of rechten kunnen meenemen. Pas het principe van ‘geld volgt client’ toe. 

• Overgangen in het stelsel leiden tot problemen: zorg voor vloeiende overgangen. Dit geldt 

allereerst voor jongeren vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen die vanuit een 

forensische instelling in de Wmo komen. Continuïteit van hulp is onontbeerlijk voor duurzame 

resultaten. 

• Stel de inwoner van Leiderdorp centraal en maak maatwerk de standaard. Zet 

ervaringsdeskundigheid in en zorg voor goede cliëntondersteuning. 

• Geld dat Leiderdorp van het Rijk krijgt voor de uitvoering van haar zorgtaken moeten worden 

besteed aan deze taken.  

5: Voor iedereen een plek in de samenleving 
De coronacrisis heeft de kloof in de samenleving sterk zichtbaar gemaakt, en soms ook vergroot. Het 

is nu des te belangrijker om te zorgen voor een plek in de samenleving, voor iedereen maar zeker voor 

kwetsbare inwoners. Dat vraagt soms van gemeenten om verder te kijken dan de landelijke 

regelgeving, en gebruik te maken van maatwerk en lokale mogelijkheden. 

• Zorg voor voldoende gespecialiseerde begeleiding door vakbekwame professionals in wijken. 

• Ondersteun ook informele netwerken van inwoners. 

• Betrek ervaringsdeskundigen op alle niveaus bij het realiseren van een inclusieve samenleving. 

Op cliëntniveau, maar ook bij het opstellen van beleid, de uitvoering en de monitoring.  

• Kijk naar wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen; zet in op een samenhangend 

integraal zorg- en ondersteuningsaanbod en ambulantisering. Ga uit van het herstelvermogen 

van mensen. 

• Mensen willen werken. Faciliteer beschut werk, vrijwilligerswerk en begeleiding naar betaald 

werk, waar nodig met vangnetvoorzieningen. Zorg dat mensen er niet op achteruit gaan als ze 

werk aanvaarden. 

• Versimpel de regels rond bijstand en (vrijwilligers)werk. 

• Zorg voor een goed systeem met briefadressen zodat mensen in beeld blijven. 



 
 


	Ansicht De Binnenvest gemeenteraadsverkiezingen 2022 Leiderdorp
	Pamflet De Binnenvest gemeenteraadsverkiezingen 2022 Leiderdorp

