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Dé uitdagingen uit de Transformatieagenda en 
Hart voor de Jeugd:

• Uitgaan van wat mensen kunnen
• Ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben
• Zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te

vinden
• De jeugd groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en

kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de
maatschappij.

• 1 jeugdige, 1 gezin, 1 plan en 1 contactpersoon voor ondersteuning en
hulp op maat



Wat is onze ambitie?

• Integraal werken (alle leeftijden, werk-inkomen-zorg-welzijn, 
1Gezin1Plan1Regisseur, een team)

• Eén toegang voor alle hulpvragen (via diverse vindplaatsen in de 
gemeente en digitaal), met maatwerk per gemeente. 

• Medewerkers de ruimte geven om te ‘Doen wat nodig is’.

• Versimpelen processen en werkwijzen 

hulp- en ondersteuning dicht bij inwoners
in integrale teams, lokaal en op maat



Visie Integrale Toegang

• De inwoner, zijn gezinssituatie en hulpvraag staan centraal

• We weten wat er lokaal speelt

• Gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk

• Ondersteuning en hulp wordt lokaal, snel en doeltreffend georganiseerd 

• Schakelpunt tussen professionele hulp en algemene voorzieningen 

• Aanbieden juiste hulp en ondersteuning op een toegankelijke wijze

• Voor complexere problematiek is expertise lokaal aanwezig 

• We hebben een integrale benadering 

• De kosten blijven beheersbaar



Werkwijze Integrale Toegang

• Eigen kracht inwoner en zijn omgeving maximaal benutten;

• Regierol bij de inwoner die dit nodig heeft:
• Monitoren ingeschakelde hulp en ingrijpen wanneer de hulp niet werkt. 

• Afstemming hulp en vinger aan de pols houden.

• Efficiency-slag: 
• Minder of gerichter specialistische zorg 

en meer algemene voorzieningen.

• Integraal werken bij meervoudige vragen.



Organisatie Integrale Toegang

• 1 organisatie voor de 4 gemeenten Bollenstreek

• Zelfstandig en onafhankelijk: stichting

• 6 teams (Lisse/ Hillegom/ Sassenheim/Warmond/ Voorhout/ 
Noordwijk/ Noordwijkerhout)

• Lokale accenten per team mogelijk

• In Hillegom gaat het Lokaal loket, sociaal team en JGT op 

in de Integrale Toegang

• Continuïteit

• Generalisten met een specialisme



Toekomstmodel hulp- en ondersteuning

De in het figuur genoemde organisaties zijn voorbeelden, dit is geen volledige lijst van betrokken organisaties.



Meerwaarde Integrale Toegang

• Nieuwe werkwijze i.p.v. de oude werkwijze
• Inzet aan de voorkant (Integrale Toegang) door een professional vervangt de inzet van 

maatwerk/specialistische voorzieningen 

• Nulde lijn (sociaal netwerk en algemene voorzieningen)
• Inzet professional in combinatie met eigen kracht inwoner en zijn/ haar gezin en benutten netwerk zorgt voor 

lagere caseload in de tweede lijn
• De ontwikkeling van maatwerkvoorziening naar dagbesteding als algemene voorziening

• Regie
• Opdracht voor regie beleggen bij de Integrale Toegang: voorkomen van escalatie, snel optreden, inzet 

ongeacht leefgebied 

• Jeugd
• Filterfunctie bij de huisarts vangen met gezinsspecialisten op scholen groot deel van de problematiek op

• Overlegstructuren
• Door de komst van de Integrale Toegang verschuiven de overlegstructuren. Deze kunnen efficiënter en 

effectiever worden ingericht.





Huisvesting Integrale Toegang

• Voor de huisvesting van Integrale Toegang gaan we gebruik maken 
van Dienstencentrum Elsbroek

• Hier werken al partijen als: CJG, JGT, Kwadraad, Welzijnskompas



Stappen bouwjaar 2020

• Bestuurlijke besluitvorming – april 2020

• Kaders governance en personeel – 1-4

• In beeld werkprocessen en dienstverleningskanalen en producten – 1-6

• Oprichten stichting – 1-7

• Kaders voor monitoring en sturing – 1-8

• Ingeregeld ICT en Huisvesting – 1-12

• Communicatie naar inwoners en inrichten werkplekken – 1-1-2021

• Privacy leertuin – 1-1-2021

• Bouwen met de teams gedurende 2020

Het bouwjaar kent 2 fasen: 

• Tot 1 juli, uitwerken kaders  

• Tussen 1-7 en 1-1-2021 Integrale Toegang ingericht


