SOCIAAL DOMEIN IN LANSINGERLAND 2018-2022
DE LEEFWERELD EN DE SYSTEEMWERELD
Centraal bij de opzet van ons beleid is het onderscheid, maar ook de samenhang,
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Doelmatigheid
Controle en beheersing
Regelzucht
Kosten/baten

Aandacht en tijd

tussen de Leef- en de Systeemwereld. Deze werelden worden gestuurd door
verschillende waarden.
Voor een succesvol beleid combineren wij deze waarden. We zijn ons er hierbij

Vertrouwen
Ruimte
Keuzevrijheid

voortdurend van bewust dat de systeemwereld ten dienste staat van de leefwereld
en niet andersom.

Kwaliteit

EEN GEZONDE, ENERGIEKE EN BETROKKEN SAMENLEVING
De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef
van onderlinge verbondenheid; tussen jong en oud, arm

VERSTERKING VAN VEERKRACHT
Veerkracht staat centraal in onze visie. Mensen komen het meest
tot hun recht wanneer ze hun capaciteiten kunnen gebruiken en

ACTIEVE ROL
Lansingerland kiest voor
actieve regie op de toegang,

en rijk en ongeacht herkomst, of geloofsovertuiging. We
rekenen op de samenredzaamheid van een inclusieve samenleving. Een sterke samenleving neemt verantwoordelijkheid,

mee kunnen doen in de samenleving. Indien mogelijk lossen we
samen problemen op en versterken zo de eigen kracht. Wanneer
dat niet mogelijk is, zetten we in op het accepteren van- en het

het veld van aanbieders, de
integraliteit van het beleid
en de ontwikkeling van de

heeft oog voor kwetsbaren, houdt rekening met beperkingen
en kan tegen een stootje.

leren omgaan met de situatie. We investeren in het netwerk of
het opbouwen daarvan.

transformatie.

ONZE DOELEN

ONZE UITGANGSPUNTEN

Sterke samenleving:
De kracht van de samenleving wordt
optimaal benut: onderlinge verbondenheid
in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Zelfredzame, betrokken volwassenen:
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onafhankelijk, kunnen voor zichzelf
zorgen, investeren in hun netwerken en
dragen bij maatschappelijke participatie.

Evenwichtige, gezonde jongeren:

Vitale, zelfredzame senioren:

Kinderen en jongeren (0-23 jaar) groeien
veilig en gezond op en ontwikkelen zich
tot zelfredzame burgers.

Volwassenen (vanaf 67 jaar) blijven zo
zelfstandig mogelijk functioneren,
wonen en participeren.

Een inclusieve samenleving

Ondersteuning op maat

Een integrale benadering met
de focus op de uitvoering

Lokaal tenzij regionaal
een meerwaarde heeft

Het optimaal benutten
van de eigen kracht

Ondersteuning is voor alle
inwoners toegankelijk

WAT DOEN WIJ DAARVOOR?

DE LANSINGERLANDSE STANDAARD

BELEIDSACCENTEN

Op grond van de wetten binnen het Sociaal Domein zorgt de gemeente voor preventie en ondersteuning

Elk kind een kans

voor haar inwoners. Lansingerland heeft een norm ontwikkeld voor de uitvoering van deze wettelijke
taken. We noemen deze norm de LANSINGERLANDSE STANDAARD. Deze standaard is de basis die we als
gemeente moeten, willen en kunnen bieden.

Kinderen uit de knel
De leraar trekt aan de bel

De Standaard bestaat uit 4 elementen:
ELEMENT 1: SAMEN BOUWEN AAN DE SAMENLEVING

ELEMENT 3: OP TIJD ERBIJ!

Inwoners dragen op allerlei manieren bij aan
een het reilen en zeilen in de samenleving.
Velen zetten zich - vaak naast hun werk- in voor

Er zijn situaties of periodes in een leven waarin
een verhoogd risico bestaat op achterstanden.
Lansingerland wil er op tijd bij zijn. Daarom zetten

hun eigen leefomgeving, waarin het goed wonen,
werken en recreëren is.

wij actief in op preventie bij risicogroepen en
-omstandigheden in iedere leeftijdsfase.

ELEMENT 2: DE TOUWTJES ZELF IN HANDEN
We gaan ervan uit dat inwoners verantwoordelijk
zijn voor hun eigen leven en zoveel mogelijk zelf

ELEMENT 4: PASSENDE ONDERSTEUNING
Wanneer het niet (meer) mogelijk is om
problemen te voorkomen, dan is intensieve of

de regie houden. Ook wanneer ze (gedeeltelijk)
afhankelijk zijn van ondersteuning. We spreken
inwoners aan op hun eigen verantwoordelijkheid
en stimuleren hen om vooruit te denken.

gespecialiseerde ondersteuning nodig. We zorgen
voor passende hulp en ondersteuning en doen dat
zoveel mogelijk in samenwerking met
het eigen sociale netwerk van de inwoner.

Pubers in de spotlights
Lansingerland houdt
eenzamen ‘aan boord’
Werken aan werk
Grip op geld
Intergenerationeel wonen
met passende woningen
Lansingerland heeft oog voor
de vrijwillige inzet
Voorkomen zorgmijding door
stapeling van lasten

WAT KOST HET?

HOE STUREN WIJ HIEROP?

De Lansingerlandse
Standaard

€ 32,2 MILJOEN
De beleidsaccenten

€ 1,2 MILJOEN
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