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Uit de gemeente … Voor onze partners!

Om jullie op de hoogte houden 

van wat er speelt binnen Kaag en 

Braassem, ontvangen jullie via 

deze weg onze periodieke 

nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrief gaan we in op 

de volgende onderwerpen:

1. ontwikkelingen binnen de  

jeugdgezondheidszorg 

2. wachtlijsten jeugdhulp 

3. start IKEC

4. start TOM 2.0 op 1 januari  

2022 

5. verlenging Jeugdfonds Sport 

& Cultuur en Stichting 

Leergeld

6. alliantie positieve    

gezondheid

Beste partners, raadsleden en andere geïnteresseerden, 

Het sociaal domein is continu in beweging. De ene 
ontwikkeling  volgt de andere op, of het nu over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren in 
onze gemeente gaat, over het bestrijden van armoede of 
om hulp aan volwassenen en ouderen. Soms gaan de 
ontwikkelingen over nieuwe taken die wij als gemeente 
krijgen of over nieuwe opdrachten, projecten en/of 
partners. Soms gaat het (ook) over ontwikkelingen in de 
dienstverlening van de partners binnen het sociaal 
domein of over de samenwerking tussen deze partners. 
We willen iedereen graag meenemen in deze 
ontwikkelingen. Daarom sturen we jullie deze nieuwsbrief. 
Dit is de eerste nieuwsbrief in deze vorm. Hopelijk gaan 
er nog vele volgen. 

Hebben jullie informatie die jullie willen delen?
Als jullie informatie hebben voor de nieuwsbrief, kunnen 
jullie dat mailen naar sociaaldomein@kaagenbraassem.nl. 
Dan zorgen we ervoor dat de informatie in de volgende 
nieuwsbrief komt. We hebben de nieuwsbrief verstuurd 
aan de contactpersonen die wij kennen. Zijn er meer 
mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen? Stuur dan 
de contactgegevens naar cm@kaagenbraassem.nl. Dan 
wordt diegene opgenomen in de verzendlijst.

Colofon

Deze nieuwsbrief is opgesteld 

door gemeente Kaag en 

Braassem op 28 februari 2022.



NIEUWSBRIEF SOCIAAL DOMEIN MAART 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn wij als gemeente 
verantwoordelijk voor een nieuwe taak: het 
“prenataal huisbezoek (PHB)”. Doel is om de 
gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind 
te bevorderen en het ontstaan van eventuele 
gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het 
kind beperken doordat (aanstaande) ouders 
ook in (psycho) sociaal-maatschappelijk 
opzicht worden ondersteund. Het prenataal 
huisbezoek maakt het mogelijk om aan 
zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een 
kwetsbare situatie een huisbezoek te (laten) 
verrichten. Deze nieuwe taak wordt 
toegevoegd aan de taken voor de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), in Kaag en 
Braassem uitgevoerd door de GGD Hollands 
Midden. 

Nieuwe taak: prenataal huisbezoek

De jeugdgezondheidszorg heeft tijdelijk haar 
dienstverlening aangepast. Door vacatures, 
langdurig ziekteverzuim en een geboortegolf 
is er in de hele regio sprake van een 
langdurige onderbezetting van de jgz-teams. 
Daarom is besloten om van 1 januari tot 1 juli 
2022 te werken met een aangepaste 
dienstverlening. Mogelijk heeft dit effect op 
het vroegtijdig signaleren en oppakken van 
opgroei- en opvoedvragen. Laten we met 
elkaar hierop alert zijn en zorgen tijdig met 
elkaar delen.

Aangepaste dienstverlening 
jeugdgezondheidszorg

Wachtlijsten voor de jeugdhulp ... dit komt in 
heel Nederland voor, en helaas ook in onze 
gemeente. Kinderen, jongeren en gezinnen 
moeten nu te lang wachten op hulp. Dit is een 
gevolg van enerzijds onveranderd veel 
aanmeldingen bij GO! voor jeugd en 
anderzijds een krappe arbeidsmarkt. GO! zet 
zich in op het verkorten van de wachtlijsten en 
wachttijden, maar de problemen zijn niet op 
korte termijn verholpen. Als gemeente 
monitoren wij maandelijks de (ontwikkeling 
van de) wachtlijsten en wachttijden. We 
verwachten dat rond de zomer de wachttijden 
weer op redelijk niveau zijn. 

Wachtlijsten jeugdhulp

Verlenging Jeugdfonds & 
Leergeld

Al een aantal jaren is het voor gezinnen met 
een minimuminkomen in de gemeente 
mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting 
Leergeld. Met behulp van het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur is het voor de kinderen uit 
deze gezinnen mogelijk om lid te worden van 
de scouting, dansvereniging of om een 
andere sportieve- en culturele activiteit te 
volgen. Daarnaast kunnen er ook zwemlessen 
gevolgd worden om uiteindelijk diploma A en 
B te behalen. Dit is mogelijk gemaakt door de 
samenwerking tussen het Jeugdfonds, De 
Driemaster, het Sportbedrijf en de gemeente. 

Stichting Leergeld maakt het voor deze 
kinderen mogelijk om de benodigde spullen 
voor school, zoals een fiets, laptop of 
gymspullen aan te schaffen. Met behulp van 
deze regelingen willen we gelijke kansen 
bieden voor kinderen in Kaag en Braassem. 
Een aanvraag bij beide fondsen kan via een 
intermediair worden ingediend, waaronder  
de Papierwinkel van De Driemaster.
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Alliantie positieve gezondheid

Op 23 maart 2022 tekenen wij als gemeente 
de alliantie positieve gezondheid. Deze 
alliantie heeft tot doel om de gezondheid in 
onze gemeente (en regio) te verbeteren. 
Namens de gemeente zal wethouder Petra 
van der Wereld de ondertekening doen. Dit is 
een mooie erkenning voor het werk dat de 
lokale nulde- en eerstelijns-organisaties in 
onze gemeente verrichten op het gebied van 
positieve gezondheid. Complimenten 
daarvoor!! 

Start IKEC

GO! voor jeugd heeft de afgelopen jaren, 

samen met Horizonscholen en het 
Samenwerkingsverband Rijnstreek, hard 
gewerkt aan het oprichten van een Integraal 
Kind- en ExpertiseCentrum (IKEC). Sinds 
december 2021 is dit IKEC een feit. Binnen 
het IKEC wordt intensief samengewerkt 
vanuit de disciplines jeugdhulp, gezins-
begeleiding en onderwijs. 

Doelstelling is om jonge kinderen te 
begeleiden in hun ontwikkeling richting 
onderwijs. De medewerkers – vanuit diverse 
disciplines - vormen één team. Om de 
doorgaande lijn van zorg naar onderwijs te 
optimaliseren wordt binnen het IKEC gestart 
met een ‘tussengroep’. De kinderen op deze 
extra groep ‘Olifanten’ gaan 50% tot 100% 
onderwijs volgen op de locatie van S(B)O 
Op Maat. De groep ‘Olifanten’ wordt vijf 
dagen per week onderwijs aangeboden met 
ondersteuning vanuit de zorg.

Al eerder, in maart 2021 is een zorg-
onderwijsgroep gestart waar leerlingen die 
0-50% onderwijs kunnen volgen, terecht 
kunnen. Hier wordt onderwijs aan zorg 
toegevoegd, waarbij beide flexibel op- en 
afgeschaald kunnen worden. Het gaat om 
twee groepen van vier kinderen.

Start Tom in de buurt 2.0

Interessante websites

Wilt u weten wat Brijder Jeugd voor de 

jeugd en jongeren in onze gemeente doet? 

Kijk dan op:

https://www.instagram.com/brijderjeugd

Op 1 januari 2022 is Tom in de buurt in onze 
gemeente gestart. Tom is eigenlijk een oude 
bekende, want ook voor 2022 was Tom in de 
buurt al in onze gemeente aanwezig voor 
begeleiding en dagbesteding. Vanaf 2022 
kun je ook voor informatie en advies bij Tom 
terecht. Daarnaast is de toegang tot Wmo
ondersteuning, zoals begeleiding, 
huishoudelijke ondersteuning of een 
scootmobiel, vanaf 2022 bij Tom belegd. Met 
vragen kunt overigens ook nog steeds terecht 
bij het Kernteam Kaag en Braassem op 
telefoonnummer 088 – 254 23 55. Tom in de 
buurt en GO! voor jeugd werken samen in dit 
Kernteam.

Voor meer informatie over Tom in de buurt, 
kijk dan op https://tomindebuurt.nl/.

https://www.instagram.com/brijderjeugd

