Uitvoeringsagenda

Alphen Kerk en Zanen
2019-2020

Uitvoeringsagenda 2019-2020

2

Kerk en Zanen
OUDSHOORN

RIDDERVELD

KOUDEKERK
AAN DEN RIJN

AARLANDERVEEN
HOORN

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

CENTRUM

RIETVELD
KERK & ZANEN

ZWAMMERDAM
HAZERSWOUDE-DORP

BENTHUIZEN

BOSKOOP

Uitvoeringsagenda 2019-2020

3

UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 KERK EN ZANEN
Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie
A: Dementie
vriendelijke
wijk

Naast ondersteuning en
begeleiding, die zowel indi
vidueel als groepsgericht
aangeboden wordt, inventa
riseren waar welke vraag
en/of behoefte ligt. Het
Dementieproject heeft de
verschillende lopende voor
zieningen en initiatieven op
het gebied van dementie
samengebracht en op een
aantal plekken aangevuld
met nieuwe algemene voor
zieningen. De komende tijd
moet dit verder geborgd
worden in de Tom in de
buurt structuur.

Eerder (h)erkennen met/
van dementie. Het demen
tiewerk-veld van Tom pro
fessionals bestaat uit
(vroeg)signalering, onder
steuning en begeleiding
van mensen met dementie
en hun naasten c.q. mantel
zorgers; dit mede door
middel van het bevorderen
van een dementievriende
lijke buurt, maar vooral
ook door het verbinden van
welzijn en zorg.

Doorlo
pend in
2019 en
2020.

TOM-professionals
doen wat nodig is
voor inwoners met
(een vermoeden
van) dementie in
een dementie
vriendelijke
gemeente; waarbij
over- en onder-be
handeling wordt
voorkomen en de
kracht van de
inwoner, zijn net
werk en de buurt
leidend is.

Professionals
daar waar
nodig en/of
gewenst. Ook
willen we de
samenwerking
met huisartsen
in dit project
verstevigen.
Wmo-adviseurs
van Participe
kunnen moge
lijk een rol ver
vullen qua sig
nalering.

Tom in de
buurt

Niet van
toepas
sing

B: Talentcoaching

Laagdrempelige coaching
voor jongeren van 12-27
jaar die ondersteuning
nodig hebben of vastlopen.

Het ondersteunen van
jongeren in een kwetsbare
positie.

2019

Schooluitval
voorkomen.

Professionals
vanuit het Ser
viceplein, GO!
Voor jeugd en
politie.

BOOST

Niet van
toepas
sing

B: Assertiviteitstraining

Tijdens de training komen
thema’s als zelfvertrouwen,
zelfbeeld, kritiek uiten en
grenzen aangeven aan bod.

De assertiviteit van burgers
die hier moeite mee heb
ben vergroten.

Okt t/m
nov 2019

Inwoners worden
assertiever en ont
wikkelen meer
zelfvertrouwen.

Niet van
toepassing.

Tom in de
buurt

Niet van
toepas
sing
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 KERK EN ZANEN
Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

B: Assertivi
teitstraining
voor mensen
met psychische
problemen of
een verstande
lijke beperking

Tijdens de training komen
thema’s als zelfvertrouwen,
zelfbeeld, kritiek uiten en
grenzen aangeven aan bod.

Mensen met psychische
problemen en/of een ver
standelijke beperking, die
moeite hebben voor zich
zelf op te komen, assertie
ver maken.

Start bij
vol
doende
animo 2019

Inwoners met psy
chische problemen
en/of een verstan
delijke beperking
worden assertie
ver.

Rijnvicus

Tom in de
buurt.

Niet van
toepas
sing

B: Met alle
geweld een
relatie

Training (10 bijeenkom
sten) waarbij vrouwen die
in een afhankelijke of
gewelddadige relatie zitten
assertiever en weerbaarder
leren worden, en grenzen
leren stellen.

Burgers in een afhanke
lijke/ gewelddadige relatie
worden assertiever en
weerbaarder.

Start bij
vol
doende
animo –
2019

Er worden 10 trai
ningen gegeven.

Niet van
toepassing

Tom in de
buurt en
GGZ Rivier
duinen.

Niet van
toepas
sing

B: Training
uitkomen met
inkomen

Inwoners in financiële pro
blemen of die moeite heb
ben hun financiën op orde
te houden leren in 3 bijeen
komsten een kasboek te
maken, een overzichtelijk
maandbudget en jaarbegro
ting te hebben, ontvangen
informatie over onderwer
pen zoals toeslagen, hoe
om te gaan met schulden
en maken een plan voor de
toekomst.

Financiële problemen in de
wijk verminderen

Bij vol
doende
animo
nog een
2e en 3e
ronde in
2019.

Vermindering
financiële
problemen.

Niet van
toepassing

Tom in de
buurt.

Niet van
toepas
sing
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 KERK EN ZANEN
Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

B. Wens vanuit
de buurt/wijk

Welzijnsbezoek ouderen
o.a. voor toegankelijk(er)
wonen.

Preventie en (vroeg)
signalering.

20192020

Meer en breder
informatie bieden
waarbij eigen
kracht toeneemt.

Activite, Tom
in de buurt,
Woonforte.

Gemeente

Niet van
toepas
sing

A. Wens vanuit
de buurt/wijk

Bereikbaarheid van (hulp)
instanties en meer en
betere opvolging o.b.v. sig
nalen m.b.t. verwarde per
sonen en/of (bege-leiding)
statushouders bv. via
spreekuur.

Kortere lijnen, preventie en
(vroeg)signalering.

20192020

Toename kennis
en samenwerking;
evalueren of
spreekuur werkt
in dit kader.

Overige pro
fessionals daar
waar aanlei
ding is; kun
nen ook aan
sluiten bij
spreekuur Alp
hen Beweegt.

Gemeente
en Alphen
Beweegt

Niet van
toepas
sing

B. Wens vanuit
de buurt/wijk

Meer en gerichtere activitei
ten voor kwetsbare mensen
en meer bekendheid over
activiteiten wijkcentrum bv.
via matrixbord Europapark.

Meer en wellicht beter aan
sluiten bij de behoefte.

20192020

Activiteiten
worden meer en
beter bezocht en
sociale samen
hang neemt toe.

Professionals
en gebrui
kende partijen
en inwoners.

Gemeente

Nader te
bepalen

B: Voorlichting
en uitleg geven
mb.t. (buurt)
preventie

Op basis van actualiteit/
meldingen, bv. babbeltrucs,
over gaan tot het geven
van voorlichting door aan
te sluiten bij lopende
activiteiten.

Voorkomen van incidenten
en/of schade bij kwetsbare
mensen.

20192020

Toename kennis
en weerbaarheid.

Overige pro
fessionals daar
waar aanlei
ding is.

Politie en
gemeente

Niet van
toepas
sing
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 KERK EN ZANEN
Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

B: Ervarings
groep angst,
dwang en
stemmingspro
blematiek

Ervaringsgroep voor meer
derjarige inwoners van Alp
hen aan den Rijn die vallen
onder de postcodegebieden
van Tom in de buurt team
Centrum en team West en
die bekend zijn met angst,
dwang en/of stemmings
problematiek.

Dit initiatief heeft als doel
een veilige omgeving te
creëren waarin deelnemers
zich vrij voelen om erva
ring met elkaar te delen en
onderlinge steun te bieden.

Start
2019
doorlo
pend (om
de week)

Deelnemers voelen
zich (h)erkend in
hun problematiek,
moedigen elkaar
aan en doen
betekenisvolle
contacten op.

Tom in de
buurt

Tom in de
buurt

Niet van
toepas
sing

Stimuleren van ontmoeting en sociale samenhang
B: Activiteiten

Jongerenactiviteiten in de
wijk zoals zaalvoetbal op
zaterdagavond in Kerk en
Zanen.

Zelfredzaam maken van de
jongeren.

2019

Ontmoetingen
tussen jongeren
stimuleren en
indien nodig start
vervolgtraject op
specifieke onder
delen.

BOOST, wijk
centra en
scholen.

BOOST

Niet van
toepas
sing

B: Inlopen

Diverse inlopen in het wijk
centrum Kerk en Zanen (bv.
koffie inloop, samen eten,
creatieve inloop, spelletjes
middag).

Mensen kunnen elkaar ont
moeten op een ontspannen
manier waarbij ze iets doen
wat ze leuk vinden.

Doorlo
pend
2019

Verbreden sociale
contacten, vergro
ten zelfwaarde
ring, vermindering
eenzaamheid.

Activite (voor
dagbesteding)

Tom in de
buurt

Gratis
en soms
eigen
bijdrage
voor
maaltijd
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Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

B: Buurtkanjers

Initiatieven vanuit huurders
van Woonforte. Woonforte
ondersteunt dit financieel
leefbaarheidsbudgetten.

Organiseren van activitei
ten door huurders ter
bevordering van sociale
cohesie in wooncomplex.

Door
lopend

Vergroten van de
leefbaarheid

Overige profs
daar waar aan
leiding is en
o.b.v. aan
vraag van
huurders.

Woonforte

Nader te
bepalen

A: LHBTi

Het gesprek aangaan
met LHBTi.

Dialoog op gang brengen
en kijken naar behoefte.

20192020

Platform bieden
voor LHBTi.

Tom in de
buurt

Tom in de
buurt

Niet van
toepas
sing

A. Wens vanuit
de buurt/wijk

Wijkcentrum kan uitnodi
gender met bijvoorbeeld
inloopfunctie, digitaal
scherm, flyer en stimuleren
gebruik wijkcentrum.

Meer en betere bruikbaar
heid van het wijkcentrum.

20192020

Activiteiten wor
den meer en beter
bezocht en sociale
samenhang neemt
toe.

Professionals
en gebrui
kende partijen
en inwoners.

Gemeente

Nader te
bepalen

B. Wens vanuit
de buurt/wijk

Ga in gesprek met inwo
ners, ondernemers en/of
organisaties en communi
ceer gericht op papier en/
of via (community)platform.

Weet wat er leeft in de
buurt/wijk.

20192020

Meer inspelen op
behoefte vanuit
buurt/wijk.

Overige pro
fessionals daar
waar aanlei
ding is.

Gemeente

Niet van
toepas
sing

Kinderen in echtscheidings
situaties ondersteunen om
lange termijn schade te
voorkomen.

20192020

Schade bij
kinderen op
lange termijn
voorkomen.

GO! Voor
jeugd.

GO! Voor
jeugd, Tom
in de buurt
en Centrum
Jeugd en
Gezin

Niet van
toepas
sing

Jeugd als uitgangspunt
A: Preventie
m.b.t. (v)echt
scheidingen

Via professionalsoverleg
onderzoeken wat de profes
sionals nodig hebben
om kinderen in een echt
scheidingssituatie te onder
steunen.
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 KERK EN ZANEN
Kerk
en
Zanen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

A: LHBTi

Bij jongeren tot 23 jaar
onderzoeken of er een
vraag ligt voor activiteiten
voor deze doelgroep in
Alphen.

Ondersteuning van de
LHBTI doelgroep voor
activiteiten in Alphen.

20192020

Platform bieden
voor LHBTi.

GO! Voor
jeugd, Tom in
de buurt en
CJG

GO! Voor
jeugd, Tom
in de buurt
en CJG

Niet van
toepas
sing

B: Buitenpret

Het buitenspelen van kinde
ren is een belangrijk speer
punt van de gemeente
Alphen aan den Rijn.
Buitenpret is de ideale stap
steen om kinderen naar
buiten te halen. Spelender
wijs maken zij kennis met
sport & bewegen, cultuur,
gezonde voeding en
natuur. De activiteiten van
Buitenpret zijn laagdrempe
lig toegankelijk voor kinde
ren in Alphen aan den Rijn.

Het stimuleren van kinde
ren en jongeren om buiten
te gaan spelen en opdoen
van sociale vaardigheden.

2019

Het vergroten van
de zelfredzaam
heid, sociale vaar
digheden en leren
samen spelen. Par
tijen verbinden en
Europapark
gebruiksvriendelij
ker maken.

Alphen
Beweegt

Alphen
Beweegt

Niet van
toepas
sing

A: The Real
Social

Jongeren 16-26 jaar. Je
draait mee in het team van
buurtsportcoaches. Samen
met hen zoek je de inwo
ners op in hun eigen omge
ving.

Jongeren tussen de 16-26
jaar deel laten nemen aan
de maatschappij door zich
(vrijwillig) in te zetten voor
een ander en voor zichzelf.

2019

Jongeren zijn meer
betrokken bij de
samenleving en
hebben zich tij
dens de ‘stage’
ontwikkelt.

Alphen
Beweegt

Alphen
Beweegt

Niet van
toepas
sing
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en
Zanen
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B: Bekend zijn
met de jeugd
in het gebied

Locaties waar jeugd samen
komt delen en hierop inzet
plegen afhankelijk van de
situatie.

Voorkomen van ervaren
overlast en begeleiding
bieden aan jeugd daar waar
nodig/gewenst.

Buiten
seizoen
2019

Zelfredzaam
maken van de jon
geren. Daarnaast
jongeren bewust
maken van hun
gedrag.

Bij evt. door
verwijzing GO!
Voor jeugd en
Tom in de
buurt.

Politie,
BOOST en
gemeente

Niet van
toepas
sing

A: Europapark;
ook als wens
vanuit buurt/
wijk

Vervanging cq. verbete
ring(en) aan voetbalveld,
shelter en skatepark;
tevens onderzoek naar
gratis wifi in het park.

Instandhouding van de
sport-/spelvoorzieningen
en jeugd activeren.

2019

Optimale sport en
spelvoorzieningen
die aansluiten bij
wat de jeugd wil.

Gemeente

Gemeente

Nader te
bepalen
op basis
van aan
vraag

A: Kadinsky
park

Vervanging van het voetbal
veld voor een kunstgras
veld e.a. werkzaamheden in
het park.

Instandhouding van de
sport- en spelvoorzieningen
en jeugd activeren.

Voorjaar
2019

Optimale sport-/
spelvoorzieningen
die aansluiten bij
wat de jeugd wil.

Gemeente

Gemeente

Nader te
bepalen
op basis
van aan
vraag

A: Vergroenen
schoolpleinen

Meer groen op school
pleinen.

Bevorderen van o.a. kennis
van de natuur en gezonder
klimaat.

20192020

Jeugd is bewuster
van de (groene)
omgeving en voor
delen hiervan.

Basisscholen
in Kerk en
Zanen.

Gemeente

Nader te
bepalen
op basis
van aan
vraag

A: Wens vanuit
de buurt/wijk

Jeugdhonk of anderszins
(buiten)locatie voor jeugd,
mogelijk in combinatie met
ouderen en/of scholen.

Voorkomen van ervaren
overlast en begeleiding bie
den aan jeugd daar waar
nodig/gewenst.

20192020

Jongeren bewust
maken van hun
gedrag en ze het
gevoel geven dat
ze een plek heb
ben in de wijk.

Boost, scholen

Gemeente

Nader te
bepalen

