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LEUSDEN
 Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien
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Al jaren voordat de nieuwe wet- en 

regelgeving een feit werd, was Larikslaan2 

een belangrijke, centrale plek voor wonen, 

zorg en welzijn. Inmiddels hebben we al 

meer dan acht jaar ervaring met het 

ondersteunen van de inwoners bij uiteen-

lopende vragen en zorgen. Of het nu gaat 

om praktische zaken zoals hulp bij het 

huishouden of vervoer, om advies over de 

opvoeding of om meer complexe hulpvragen. 

In een gesprek wisselen we van gedachten 

over de situatie en bekijken we de 

mogelijke oplossingen. Invoegen: Is de vraag 

complex of spelen er bijvoorbeeld meer 

problemen binnen een gezin, dan betrekken 

we ons Sociaal Team erbij. In het Sociaal 

Team van Larikslaan2 is expertise op het 

gebied van jeugd- en opvoedhulp, geriatrie, 

geestelijke gezondheidszorg, cliëntonder-

steuning en huiselijk geweld aanwezig. De 

medewerkers bieden zelf ondersteuning en 

schakelen zo nodig specialistische hulp in. 

Larikslaan2 en Welzijn Leusden
Wist u al dat Larikslaan2 per 1 april 2015 

wordt samengevoegd met Welzijn Leusden? 

Een van de voordelen hiervan is dat u nu 

ook bij Larikslaan2 terecht kunt met ideeën 

en initiatieven die voorzien in een behoefte. 

In deze informatiekrant leest u al over een 

aantal inspirerende voorbeelden, zoals het 

Audercafé, een netwerk van en voor ouders 

van kinderen met autisme. Of de Keukentafel, 

een ontmoetingsplek voor mantelzorgers 

en hun zorgvragers. Beiden opgezet door 

inwoners, met ondersteuning van Larikslaan2. 

De gemeente Leusden stimuleert mensen 

met ideeën te komen die de directe 

leefomgeving in positieve zin veranderen. 

Hiervoor kan bijvoorbeeld een beroep 

worden gedaan op het Fonds Samenlevings-

initiatieven. Larikslaan2 helpt graag inwoners 

en organisaties met elkaar in verbinding te 

brengen. 

Voor iedereen die hulp nodig 
heeft of geeft
Larikslaan2 heeft oog voor alle inwoners 

van Leusden: kinderen, jongeren, ouders, 

senioren, mensen met een beperking of 

een chronische ziekte. Ook zien we dat 

mantelzorgers steeds belangrijker worden 

in deze samenleving. We vinden het daarom 

belangrijk om ook deze zorgverleners te 

ondersteunen. Kortom: iedereen kan met 

alle vragen of zorgen terecht bij Larikslaan2. 

Blijf dus niet zitten met uw vraag of zorg.  

U bent van harte welkom.’

Hester Frank, directeur Larikslaan2

‘We merken allemaal dat de manier waarop we samen leven verandert. 
We zullen elkaar meer moeten helpen. Daarom zijn zorg en welzijn 
vanaf 1 januari 2015 dichter bij de mensen  georganiseerd. In Leusden 
is Larikslaan2 dé plek voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op 
het gebied van zorg, welzijn, wonen en opgroeien.

DICHTBIJ 

Naast Larikslaan2 zijn er nog twee 

inlooppunten waar u van harte welkom 

bent: het Centrum voor Jeugd en 

Gezin en De Heelkom. Bovendien 

zullen we vanaf de zomer ook meer 

aanwezig zijn in het dorp: bijvoorbeeld 

in Antares, in ‘t Binnenhuys en op 

scholen. 

CJG LEUSDEN 
VOOR OPGROEIEN 
EN OPVOEDEN

Heeft u vragen over het opgroeien of 

opvoeden van uw kind? De consulenten 

van CJG Leusden helpen ouders, 

kinderen en jongeren tot 23 jaar 

graag op weg. Gratis en zonder 

verwijzing. 

Larikslaan2
Larikslaan 2

Leusden

T 033 30 34 444

info@larikslaan2.nl

www.larikslaan2.nl

De Heelkom
Walter van Amersfoortstraat 36

Achterveld

T 0342 45 13 33

www.heelkom.nl

Centrum voor Jeugd en 
Gezin Leusden
De Mulderij 1

Leusden

T 033 820 00 60

info@cjgleusden.nl

www.cjgleusden.nl

U staat er niet  
alleen voor!

Colofon 
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Overname van artikelen is alleen toegestaan 
mits Larikslaan2 hier toestemming voor heeft 
gegeven. ETT Media en Lariklaan2 zijn niet 
aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze 
krant.

Deze krant online lezen?

Kijk op www.themanieuws.nl!

Ga direct naar de uitgave door 

hieronder de QR-code te scannen.

In deze krant vindt u 
onder andere praktische 
informatie over de nieuwe 
wet- en regelgeving, 
maar ook inspirerende 
voorbeelden die laten 
zien hoe we met elkaar 
voor elkaar kunnen zorgen. 

Laat u inspireren!

leusden

Hester Frank, 
directeur  

Larikslaan2
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Het is woensdagmiddag. Op het fleurige 

tafelkleed in de sfeervolle woonkeuken van 

Ria en Gijs Voskuilen wacht een verse 

appeltaart op de eerste bezoekers van  

‘De Keukentafel’. Twee jaar geleden begon 

Ria met dit initiatief speciaal voor 

mantelzorgers. Ze kreeg hierbij begeleiding 

van een consulent van Larikslaan2 die werkt 

vanuit gezondheidscentrum De Heelkom. 

‘Ik zorgde met mijn drie zussen voor mijn 

moeder’, vertelt Ria. Toen realiseerde ik mij 

hoe zwaar het moet zijn als je 24 uur per 

dag mantelzorger bent. Met ‘De Keukentafel’ 

wil ik mantelzorgers daarom graag ontlasten, 

in een vertrouwde omgeving bij mij thuis.’

 

Soms wel met z’n twaalven aan 
tafel
De bezoekers van ‘De Keukentafel’ doen 

een spelletje, maken een bloemstukje of 

praten met elkaar. Het belangrijkste is de 

gezelligheid en het kunnen delen van 

ervaringen en verdriet, volgens de gasten. 

Soms zitten ze met z’n twaalven aan  

‘De Keukentafel’, vandaag is het wat rustiger. 

‘Een van onze vaste gasten komt vandaag 

niet omdat zijn vrouw is overleden’, legt 

Ria uit. ‘Hij vond het altijd heerlijk om zijn 

vrouw hier te zien genieten, vertelde hij. 

Daar kreeg hij zoveel energie van. Er kwam 

hier ook een zorgvrager met zijn 

mantelzorger die meteen achter de piano 

kroop en ging spelen, prachtig! Deze 

meneer ging verder nergens meer naar toe 

en gunde zich alleen tijd voor een bezoek 

aan ‘De Keukentafel’.‘ 

‘Even genieten in een 
vertrouwde omgeving 

met mensen die je 
begrijpen’

Gezellig en ongedwongen
Vandaag is Miep de enige gast. ‘Je kunt 

niet echt uitleggen hoe het is om 

mantelzorger te zijn’, vertelt ze. ‘Het is een 

ingrijpende situatie. Mijn man is al 13 jaar 

ziek en heeft sinds vijf jaar continu zorg 

nodig. Ik had niets meer voor mijzelf. Het 

was daarom altijd fijn om samen met hem 

naar ‘De Keukentafel’ te komen. Je hoeft 

hier niet de hele tijd oplettend te zijn, je 

bent namelijk met meerderen. Onlangs is 

hij opgenomen in een verpleeghuis omdat 

ik door alle zorg er zelf aan onderdoor ging. 

Een hele moeilijke beslissing! Ik kom nu 

alleen naar ‘De Keukentafel’. Het is hier 

gezellig en ongedwongen. De mensen die 

hier komen begrijpen elkaar en ik voel mij 

altijd gesteund. Lotgenoten helpen je enorm. 

Soms is één blik al genoeg. ‘De Keukentafel‘ 

is dan ook heel veel meer dan spelletjes 

doen en praten alleen.’

Hechte band
‘Inderdaad’, bevestigt Ria. Je deelt verdriet 

en krijgt een hechte band met elkaar. Maar 

naast het delen van moeilijke momenten is 

er ook ruimte voor luchtigheid en plezier. 

Soms blijven mensen bijvoorbeeld spontaan 

eten als ik een grote pan erwtensoep op 

het vuur heb staan. We hebben ook wel 

eens een dinertje gedaan. Bijna iedereen 

nam een toetje mee en we dachten dat 

er heel veel over zou blijven. Mooi niet! 

Alles ging op! Waarom ik dit doe? Gewoon, 

omdat ik van mensen houd denk ik.’

‘Waarom ik dit doe? 
Gewoon, omdat ik  
van mensen houd, 

denk ik’

Aan hun keukentafel in Achterveld ontvangen Ria Voskuilen en haar man Gijs mantelzorgers en hun zorgvragers 
aan ‘De Keukentafel’. Ze delen ervaringen, spelen een potje rummikub of lopen even de tuin in. ‘Mantelzorgers 
vinden hier ondersteuning bij elkaar, delen verdriet en doen weer energie op. Aan onze ‘Keukentafel’ zie ik ze 
genieten!’ 

Bij ‘De Keukentafel’ zijn 
mantelzorgers en hun 
zorgvragers van harte 
welkom. Van links naar  

rechts: mantelzorger Miep, 
initiatiefneemster Ria en  

haar man Gijs.

Heeft u interesse in  
‘De Keukentafel’? 
•		Er is nog ruimte voor mantelzorgers 

en hun zorgvragers.

•		Om de andere woensdag bent u 

vanaf 14.00 uur van harte welkom.

•		U kunt contact opnemen met 

Larikslaan2 of De Heelkom.

•		Op de laatste pagina van deze 

krant vindt u de contactgegevens.

Hebt u zelf ideeën voor een 

burgerinitiatief? Dan kunt u altijd 

terecht bij Larikslaan2 voor advies en 

ondersteuning.

Ook een goed idee?  
Of organiseert u al 
activiteiten voor anderen?
Woont u in Leusden of Achterveld 

en heeft u een goed idee waarmee u 

anderen helpt of uw leefomgeving 

verbetert, dan kunt u een beroep 

doen op het Fonds Samenlevings-

initiatieven. Vorig jaar  is aan 

bijna  40 mooie initiatieven een 

bedrag toegekend. Meer informatie? 

Neem contact op met Larikslaan2.

Kijk ook eens op 
wijzijnleusden.nl
Op wijzijnleusden.nl kunnen inwoners, 

organisaties, verenigingen, bedrijven 

en de gemeente hun initiatieven 

kwijt en daar ondersteuning voor 

zoeken. Iedereen kan reageren, een 

discussie op gang brengen en zijn of 

haar inzet aanbieden in de vorm van 

kennis en kunde, mankracht en 

misschien wel een financiële bijdrage. 

Samen maken we Leusden Leuker!

‘Lotgenoten helpen je enorm. Soms is één blik al genoeg!’ 

Aan tafel bij Ria en Gijs
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‘Josefien is een vrolijke meid’, vertelt 

moeder Claudie. ‘Maar ze is ook heel erg 

druk en heeft continu toezicht nodig. Ze 

gaat naar Het Noorderlicht in Zeist, een 

school voor speciaal onderwijs. Een heel 

prettige school, maar haar klasgenootjes 

wonen allemaal ver weg. Voor Josefien 

gingen we daarom op zoek naar een 

activiteit waarin ze sociale contacten kan 

leggen én lekker kan bewegen. Gewoon 

sporten bij een vereniging is namelijk niet 

mogelijk voor haar. De groepen zijn te 

groot en vaak sporten ze op onhandige 

tijden voor een kind dat een strakke 

structuur nodig heeft.’ 

Buurtsportcoach begeleidt 
Josefien
Claudie en Paul hadden al positieve 

ervaringen met de buurtsportcoaches in 

Leusden die sportactiviteiten organiseren 

voor kinderen met autisme. Zo maakten ze 

ook kennis met Raymond Drost. ‘Raymond 

reageerde meteen enthousiast op onze 

vraag of hij Josefien wilde begeleiden’, 

vervolgt Claudie. ‘Dat was het begin van 

Hink Stap Sprong; speciale begeleiding bij 

het sporten voor kinderen met autisme of 

adhd. De kinderen sporten met hun 

begeleider een uur samen met de kinderen 

van de SNO (Sportieve Naschoolse Opvang). 

In september is Josefien begonnen en 

inmiddels is er een tweede kind gestart.’ 

In dit specifieke geval kon het sporten 

onder begeleiding bekostigd worden 

uit het persoonsgebonden budget. De 

consulenten van Larikslaan2 bekijken graag 

met u wat er in uw geval mogelijk is.

Josefien geniet en rust voor het 
gezin
Paul en Claudie zijn erg enthousiast over de 

begeleiding die Josefien krijgt. Claudie: 

‘Ze kan nu lekker sporten met gezonde 

kinderen en ze krijgt een-op-een 

begeleiding bij het functioneren in de 

groep. Gisteren deden ze bijvoorbeeld 

allerlei soorten tikspelletjes. Josefien 

geniet echt van deze middagen. Ze komt 

rustig en voldaan thuis. Dat is een enorme 

winst. En omdat ze twee middagen niet 

thuis is, kan onze oudste dochter zonder 

gedoe een vriendinnetje mee naar huis 

nemen. Het biedt rust voor ons allemaal.’ 

‘Josefien komt nu 
rustig en voldaan 

thuis’
Elkaar vinden bij het Audercafé
Claudie geeft aan dat het nog lastig is om 

kinderen te vinden die graag naar deze 

buitenschoolse opvang willen. ‘Kinderen 

met autisme gaan naar verschillende 

scholen, als ouders kom je elkaar daarom 

niet zo snel tegen. Gelukkig biedt het 

Audercafé daar mogelijkheden voor. Dit is 

een netwerk opgezet door Paul en een 

aantal andere ouders en bedoeld voor 

ouders van kinderen (ook volwassen kinderen) 

met autisme. 

Als ouders kun je zelf allerlei activiteiten 

opzetten en er zijn genoeg organisaties in 

Leusden die mee willen werken en 

denken. Zo kreeg Paul bij de ontwikkeling 

van het Audercafé ondersteuning van  het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en MEE. 

‘Het is gewoon belangrijk dat je elkaar 

weet te vinden!’ 

Claudie en Paul hebben twee vrolijke dochters van 10 en 8. De jongste, 
Josefien, heeft autisme met een licht verstandelijke beperking. 
 Sporten en samen spelen met anderen is niet zo gemakkelijk voor haar. 
Daarom gaat ze twee keer in de week lekker bewegen bij 
 Buitenschoolse begeleiding Hink Stap Sprong in Leusden, een initiatief 
van haar ouders.

Audercafé voor ouders 
die een kind hebben  
met autisme

Het Audercafé is een netwerk van 

ouders van kinderen (ook volwassen 

kinderen) met autisme. Ze willen een 

klankbordgroep zijn voor ouders en 

samen ervaringen uitwisselen. Om 

de twee maanden organiseert het 

Audercafé een thema-avond. 

Ouders die geïnteresseerd zijn in het 

Audercafé of ideeën en bijdragen 

hebben kunnen zich melden via 

info@audercafeleusden.nl

Meer informatie: 

www.audercafeleusden.nl

Buitenschoolse begeleiding Hink Stap Sprong
Buitenschoolse begeleiding ‘Hink Stap Sprong’ is een professionele organisatie die 

de naschoolse begeleiding verzorgt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een 

ontwikkelingsbeperking als ADD, ADHD of autisme. Hink Stap Sprong werkt met 

een kleine groep kinderen (maximaal 5) onder begeleiding van een professional die 

ruime ervaring heeft met ADD, ADHD en autisme. Naast de individuele aandacht 

voor het kind, staan groepsparticipatie, samenwerken, omgaan met regels en sport 

en spel centraal. De begeleiders hebben nauw contact met onder andere de ouders 

en de school van het kind. Begeleiders Raymond en Marianne: ‘We kijken naar de 

mogelijkheden van de kinderen: wat is goed voor het kind en daar bouwen we 

activiteiten omheen. We observeren de kinderen en maken een zorgplan. Dit is echt 

een heel mooi en bijzonder project.’

Meer informatie: www.snoleusden.nl

Speciale sportbegeleiding 
voor Josefien met autisme
‘Als ouders kun je zelf activiteiten 
opzetten en er zijn genoeg 
 organisaties die willen meedenken’

Josfien met de begeleiders  
van Buitenschoolse  

begeleiding Hink Stap Sprong 
Raymond en Marianne.  

‘Wij kijken naar de 
mogelijkheden van Josefien.’
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Dick wisselt kledinghangertjes, versnippert 

papier, maakt prullenbakken leeg, zet tafels 

en stoelen recht en maakt ze schoon.  

En dat doet hij heel precies’, vertelt zijn 

werkbegeleider Alex Heeneman. ‘Elke dag 

kijkt Dick even in zijn werkmap waarin 

precies staat omschreven wat hij moet 

doen. Het is namelijk belangrijk voor 

Dick dat hij regelmaat heeft in zijn 

werkzaamheden. Hij weet precies wat voor 

en na de koffiepauze en de lunch zijn taken 

zijn en dan wil hij ook alles af hebben. 

Daarom geven we hem ruim de tijd voor 

zijn klussen.’ 

Het is leuk om Dick te 
begeleiden
Dick heeft veel sturing nodig en krijgt 

duidelijk afgebakende taken. ‘Elke dag 

verloopt hetzelfde voor Dick’, vervolgt 

Alex. ‘Een nieuwe taak introduceren we 

dan ook ruim van te voren en noteren wij in 

zijn werkmap. Ik vind het erg leuk om Dick 

te begeleiden. Regelmatig praten we even 

bij. Als er iets aan de hand is, dan zie ik dat 

meteen aan zijn gezicht. Soms wil hij niet 

praten, maar uiteindelijk lucht hij toch zijn 

hart. Ik geef dan aan dat hij rustig aan kan 

doen en zijn werk na de pauze mag 

afmaken. Maar dan mag ook niemand 

anders zijn klussen overnemen, dat gaat er 

bij Dick niet in!’ 

Dick hoort er echt bij 
Adriëtte van Veenschoten is coördinator 

vrijwilligerswerk bij de Lisidunahof. Ze heeft 

regelmatig contact met Dick, met zijn 

moeder en met de woonvoorziening.  

‘Dick hoort er echt bij op de Lisidunahof’, 

vertelt ze. ‘Toen hij 19 was, liep hij hier al 

stage. Dank zij de welwillendheid van de 

directie en de bereidheid en ondersteuning 

van de facilitaire medewerkers werd zijn 

stage een succes. Dick mocht blijven.  

Dick heeft veel sociale contacten op de 

Lisidunahof. Hij kent veel mensen en toont 

oprechte interesse. Als een collega 

bijvoorbeeld vakantie heeft gehad, dan 

informeert Dick hoe het is geweest.  

Deze contacten zijn heel erg belangrijk 

voor hem. Dick is ook een hele leuke vent 

om mee op stap te gaan. Hij gaat mee naar 

teamuitjes en laatst ging hij samen met mij 

naar de Christmasfair van Beweging 3.0.  

Hij straalde! Dat is echt genieten! Het 

werken hier heeft hem veel gebracht: hij is 

zinvol bezig, heeft sociale contacten en 

blijft in beweging!’

Dick heeft een verstandelijke beperking. Drie dagen in de week fietst 
hij van zijn woonvoorziening naar de Lisidunahof, een psychogeriatrisch 
zorgcentrum in Leusden. Hier werkt hij al 28 jaar, met veel plezier. 
‘Dick is een bekend gezicht voor de bewoners van de Lisidunahof en 
zijn werk geeft hem eigenwaarde.’

‘Hij is zinvol bezig en voelt zich gewaardeerd’

Dick werkt met veel plezier 
op de Lisidunahof

‘Dankzij de 
welwillendheid  van de 

directie en de 
bereidheid en 

ondersteuning van de 
facilitaire medewerkers 

werd zijn stage een 
succes’

Invulling geven 
aan lokale 
maatschappelijke 
betrokkenheid?
Al 10 jaar organiseert Matchbeurs 

Leusden jaarlijks een dag waarop 

matches worden gesloten tussen 

maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven van Leusden. In het eerste 

jaar waren dat er 26 en inmiddels is 

de grens van 160 gepasseerd. Zo werd 

tijdens de beurs van 2014 een mooie 

match gemaakt tussen Christmas Fair 

Trade en Dagcentrum De Hank; de 

mantelzorgers mochten een (h)eerlijk 

kerstpakket uitkiezen. Er waren 

bedrijven die wel 30 matches met 

maatschappelijke organisaties sloten. 

Kleine, grote, verrassende en 

inspirerende matches. Alle initiatieven 

dragen bij aan betrokkenheid, dynamiek 

en leefbaar heid in Leusden. 

Meer weten: 

www.matchbeursleusden.nl.
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‘In een gesprek kijken we welke oplossing 

het beste past bij de vraag’, vertelt 

consulent Lianne de Boer. ‘Vaak kunnen 

mensen heel veel zelf, maar realiseren ze 

zich dat niet. Misschien zijn er ook mensen 

in de directe omgeving die kunnen 

bijspringen? Wij kennen de sociale kaart 

van Leusden, denken mee en bekijken met 

de inwoner de mogelijkheden. Vaak kan er 

meer dan mensen denken. Zodra we in een 

gesprek merken dat iemand écht 

professionele begeleiding nodig heeft, dan 

bieden wij een voorziening of begeleiding 

op maat aan.’

Tips, adviezen en als het nodig is 
meer 
Als consulent krijgt Lianne diverse vragen. 

‘Vanochtend heb ik bijvoorbeeld gesproken 

met jonge ouders die zich zorgen maken 

omdat hun kindje van twee nog niet 

doorslaapt, maar ook met een meneer van 

81 die moeite heeft met het schoonhouden 

van zijn huis. Met de jonge ouders heb ik 

besproken wat ze al geprobeerd hebben 

en tips en adviezen uitgewisseld. Ze zullen 

me binnenkort laten weten hoe het gaat en 

ze gaan eens een kijkje nemen bij het 

Mamacafé in Antares. De oudere meneer 

bleek een kleindochter te hebben die 

graag wat wilde bijverdienen. Zij helpt haar 

opa nu twee uurtjes per week. Ze verdient 

net iets meer dan met vakkenvullen bij de 

supermarkt en ze vindt het veel leuker. Vaak 

kom je in een of een paar gesprekken 

samen tot een oplossing, maar soms is er 

meer aan de hand en is er meer hulp nodig.

Omdat wij de tijd nemen voor een gesprek 

en gewend zijn door te vragen, kan het 

gebeuren dat achter een ogenschijnlijk 

eenvoudige vraag een complexe situatie 

schuilt. 

Tijdens het gesprek bleek er 
meer aan de hand
Zo sprak ik pas nog een mevrouw van 40 

die in scheiding lag en aanvankelijk heel 

praktische vragen had als: ‘Waar heb ik 

recht op, wat moet ik allemaal regelen? 

Tijdens het gesprek bleek er echter meer 

aan de hand. Een koopwoning met een 

hypotheek onder water, twee zonen die 

duidelijk lijden onder de echtelijke ruzies, 

de school van een van de jongens heeft al 

meerdere malen gebeld met de ouders 

omdat zijn gedrag problemen geeft en de 

prestaties achterblijven en het contact 

tussen de mevrouw en haar man wordt met 

de week slechter. Een dergelijke situatie los 

je niet in een of twee gesprekken op en 

vraagt om gespecialiseerde hulp om te 

voorkomen dat het escaleert. Samen 

hebben we een plan opgesteld waarin 

onder meer mediation is opgenomen, de 

mevrouw is onder behandeling van een 

psycholoog en in overleg met de school 

krijgt een van de zoons extra begeleiding 

en aangepast lesmateriaal. Binnen hun 

vriendenkring bleek een financieel adviseur 

die ze helpt hun financiën op orde te 

krijgen. Daar kunnen ze, inmiddels, 

gelukkig ook weer samen over praten.’

Larikslaan2: 

Voor al uw  
vragen en zorgen

‘Ik zoek hulp bij het op orde krijgen van mijn financiën.’ ‘Mijn taak als mantelzorger is best zwaar, kunt u mij 
ondersteuning bieden?’ Hoe kan ik het beste huishoudelijke hulp regelen? ’Mijn zoontje van twee slaapt 
nog steeds niet door, wat kan ik doen?’ ‘Ik ben bang dat mijn tiener te veel drinkt, hoe ga ik een gesprek 
aan?’ Bij Larikslaan2 en het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw vragen en zorgen.  
Een consulent bekijkt de situatie en zoekt samen met u naar een oplossing. 

U geeft aan wat u nodig 
heeft, samen zoeken we 
een oplossing

Per 1 januari 2015 is de wet en 

regelgeving rond zorg, participatie, 

jeugdhulp en passend onderwijs 

veranderd. Gemeenten hebben een 

centrale rol gekregen. In Leusden 

voert Larikslaan2 deze gemeentelijke 

taken uit. 

De veranderingen hebben onder 

meer tot doel inwoners zo veel 

mogelijk mee te laten doen in de 

samenleving. Eigen verantwoordelijk-

heid van mensen staat voorop, maar 

u staat er niet alleen voor. In Leusden 

is Larikslaan2 het contact en 

informatiecentrum voor vragen en 

ideeën over wonen, zorg, welzijn en 

opgroeien. Heeft u een vraag of 

probleem? Neem dan contact op 

met Larikslaan2. Vaak kan er meer 

dan u denkt.

Lianne  
de Boer

‘Meestal kom je in  
een paar gesprekken 

samen tot een 
oplossing’

‘Vaak kan er meer  
dan mensen denken’

‘We nemen de tijd 
voor een gesprek en 
zijn gewend door te 

vragen’

Ook voor  
de uitleen van 
hulpmiddelen  

kunt u terecht bij 
Larikslaan2.
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‘Voorheen verwezen we klanten met 

complexe problemen door naar een andere 

organisatie’, legt Jolanda Arends uit. 

‘Nu Larikslaan2 ook zelf deze expertise in 

huis heeft, binnen het Sociaal Team, kunnen 

we meer vragen zelf en veel sneller 

oppakken. De klant krijgt één contact-

persoon en samen lopen we alles langs: zijn 

er bijvoorbeeld problemen op financieel 

gebied, schulden, verslaving, is er een 

vermoeden van/of (beginnende) dementie, 

problemen met de gezondheid, heeft de 

klant een zinvolle dagbesteding, zijn er 

huisvestingsproblemen, moeilijk heden met 

de opvoeding, et cetera. Met de klant 

maken we vervolgens een plan met daarin 

zijn of haar doelen en hoe we die gaan 

realiseren.’

‘We luisteren heel goed naar de vraag van 

de klant’, vult collega Marijke Enthoven 

aan. ‘En omdat wij niet alleen gespecialiseerd 

zijn in complexe problematiek, maar ook 

weten wat er mogelijk is in Leusden, komen 

we samen met de inwoner vaak tot minder 

voor de hand liggende, maar betere 

oplossingen. Zo bieden informele voor-

zieningen in Leusden regelmatig uitkomst. 

Denk aan het Inlooppunt in ’t Binnenhuys. 

Hier werken professionele hulpverleners 

en vrijwilligers. Je kunt hier andere mensen 

ontmoeten, een spelletje doen of hulp 

krijgen bij bijvoorbeeld het invullen van 

formulieren of het aanvragen van sociale 

voorzieningen. En we zijn bijvoorbeeld in 

gesprek met de buurtsportcoaches en een 

fysiotherapeut voor begeleiding van 

mensen met beginnende dementie bij het 

sporten. Zo zijn er nog veel meer initiatieven 

in Leusden waar mensen gebruik van 

kunnen maken.’

Snel helpen
‘Omdat we binnen Larikslaan2 als één team 

werken en de maatschappelijke voor-

zieningen en mogelijkheden in Leusden 

goed kennen, kunnen we snel schakelen. 

En komt iemand over een half jaar terug, 

dan hoeft hij of zij zijn verhaal niet  

nóg een keer te vertellen. Er is één 

aanspreekpunt per persoon, huishouden 

of gezin.’

Zo nodig betrekt de consulent een collega van het Sociaal Team erbij. 
Binnen het Sociaal Team van Larikslaan2 werken generalisten met 
expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, geriatrie, 
 geestelijke gezondheidszorg, cliëntondersteuning en huiselijk geweld. 
De medewerkers van het Sociaal Team bieden zelf ondersteuning en 
schakelen zo nodig specialistische hulp in.

•  De vraag van de inwoner staat voorop.

•  Eén contactpersoon en één plan voor 

één huishouden of gezin.

•  We gaan uit van de eigen kracht van 

mensen. We stimuleren mensen zelf aan 

de slag te gaan met hun vragen. 

•  We pakken vragen snel op, hierdoor 

kunnen (nog) grotere problemen 

worden voorkomen.

•  We maken mensen attent op bestaande 

voorzieningen in Leusden waar ze bij 

kunnen aansluiten.

•  We bieden maatwerk: we komen tot een 

oplossing die past bij de situatie van de 

inwoner.

•  Veiligheid binnen een huishouden of 

gezin staat altijd voorop. 

•  Lukt het niet om iemand verder te 

helpen met onze eigen expertise, dan 

doen we een beroep op specialisten van 

een van de organisaties uit ons netwerk.

•  Zijn er al verschillende professionals of 

vrijwilligers aanwezig binnen een 

huishouden of gezin, dan gaan wij met 

hen én de klant in overleg om de hulp 

op elkaar af te stemmen en te kijken of 

het met minder mensen kan.

‘Is de vraag complex, of spelen er 

 binnen een  gezin bijvoorbeeld meerdere 

 problemen, dan schakelen we onze   

collega’s van het Sociaal Team in’

‘Wij weten wat er mogelijk is in Leusden, 
kennen de sociale kaart door en door.  

Dat helpt enorm’

Een aantal medewerkers 
van het Sociaal Team,  
van links naar rechts: 

Annemijn Doornenbal, 
Xaviera van Maanen, 
Jolanda Arends en 
Marijke Enthoven.

Uitgangspunten werkwijze Sociaal Team Larikslaan2
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Gesien de Vries (70) uit Leusden is een 

ondernemende vrouw met veel hobby’s. 

Jarenlang zorgde ze voor haar moeder die 

in een aanleunwoning van ‘t Hamersveld 

verbleef. ‘Mijn moeder mocht daar niet op 

gas koken en had sowieso moeite met 

koken’, vertelt Gesien. ‘Daarom bestelde ik 

via Leef3.nu maaltijden voor haar. Dit zijn 

kant-en-klare diepvriesgerechten die wekelijks 

aan huis worden bezorgd. Er is heel veel 

keuze en je kunt zo’n maaltijd gemakkelijk 

verwarmen in de magnetron. Mijn moeder 

was altijd heel erg tevreden over het eten 

en voor mij was het ook prettig.’

Minder afhankelijk
‘Inmiddels is mijn moeder overleden en 

ben ik zelf nog fit genoeg om te koken. 

Maar toen ik laatst met een longontsteking 

op bed lag, heb ik voor mezelf maaltijden 

besteld. En dat ga ik vaker doen. Een verse 

maaltijd in huis is zó gemakkelijk. Ook voor 

mantelzorgers die het druk hebben is dat 

een uitkomst, of voor ouderen die met 

koud en glad weer niet meer graag buiten 

komen. Op die manier ben je minder 

afhankelijk van anderen. Het helpt je om 

langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.’

Meer informatie over de maaltijdservice en 

andere gemaksdiensten van Leef3.nu vindt 

u op www.leef3.nu of bel T 033 469 23 23.

Heeft u behoefte aan wat extra hulp in het huishouden of vindt u het prettig als er voor u wordt gekookt?  
Dan zijn er diverse organisaties die u tegen betaling kunnen helpen met allerlei diensten en services. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 
Larikslaan2 adviseert u graag en onafhankelijk. Op deze pagina alvast een aantal voorbeelden.

Het leven wat 
 gemakkelijker maken?

Tegen betaling kunt u zonder indicatie, bij Saar aanvullende ondersteuning en hulp regelen (basis huishoudelijke hulp € 15 per uur, meer 

gespecialiseerde ondersteuning is duurder). U hoeft dan niet altijd terug te vallen op familie, vrienden of buren en u kunt toch langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. Naast huishoudelijke hulp is het bijvoorbeeld mogelijk om samen met een medewerker van Saar naar het 

ziekenhuis of de dokter te gaan of samen boodschappen te doen. Saar kan u eenmalig ondersteunen, bijvoorbeeld bij een grote schoonmaak. 

Meer informatie over de mogelijkheden en de kosten? www.saarzorgt.nl of via T (033) 28 62 202. Saar is een initiatief van Centraal Zorg.

Saar helpt een handje

Als u contact opneemt met Larikslaan2 

bekijken we met u wat de mogelijkheden 

zijn. Misschien is er iemand in uw 

omgeving die kan helpen? Misschien is 

ondersteuning zonder indicatie iets 

voor u? Of wellicht komt u in aanmerking 

voor een gesubsidieerde voorziening? 

In 2015 en 2016 geeft de gemeente aan 

gecontracteerde aanbieders een subsidie 

op het uurtarief. Wanneer u daar gebruik 

van wilt maken, is een gesprek met een 

consulent van Larikslaan2 nodig. In 2015 

betaalt u € 12,50 per uur. Het uurtarief 

van 2016 is nog niet bekend. 

Heeft u een beperking en een inkomen 

onder het Wmo basisinkomen of bent u 

85-plusser? En heeft u geen gezonde 

partner of inwonende volwassen kinderen? 

Dan wordt er een uitzondering gemaakt. 

U komt wellicht in aanmerking voor een 

maatwerkvoorziening en betaalt dan een 

eigen bijdrage aan het CAK. In een 

gesprek met een consulent van 

Larikslaan2 wordt uw situatie besproken 

en wordt er samen met u bekeken voor 

welk deel u huishoudelijk hulp nodig 

heeft. 

U kunt kiezen voor Zorg in Natura (ZiN) of 

een persoonsgebonden budget (pgb).  

In het laatste geval dient u tevens een 

persoonlijk plan in. De consulenten van 

Larikslaan2 kunnen u hierover meer 

vertellen en kunnen u desgewenst 

hierbij ook helpen. 

Voor vragen of voor het maken van  

een afspraak belt u met Larikslaan2:  

033 303 44 44. U kunt elke werkdag 

terecht op de inloop van 9.00 uur tot 

12.30 uur of ’s middags op afspraak van 

13.00 uur tot 17.00 uur.

Gesien  
de Vries

Langer zelfstandig thuis wonen
‘Altijd een verse maaltijd in huis is zó gemakkelijk’

Wel eens aan 
een student 
gedacht?

Als het huishouden te veel wordt, 

kunt u ook een beroep doen op 

Hulpstudent. Na een persoonlijk intake-

gesprek met de student, waarbij ook 

de intercedent van Hulpstudent 

aanwezig is, bepaalt u zelf in overleg 

met de student hoe laat en wanneer hij 

of zij komt. Een weekje geen of juist 

meer hulp nodig is ook geen probleem.

Wat kan een student zoal voor u 

doen in het huishouden? Stof afnemen, 

soppen, stofzuigen, dweilen, ramen 

lappen, strijken, sanitair schoonmaken, 

koken, auto wassen, klein onderhoud. 

Meer weten en inzicht in de kosten? 

Kijk op www.hulpstudent.nl of bel 

088 258 02 58. 

Ook via Leef3.nu (033 469 23 23) 

kunt u een beroep doen op 

Hulpstudent.

Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb bij mijn huishouden?

‘Ook voor 
mantelzorgers die  

het druk hebben, is 
het een uitkomst’

13
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Scholierencafé en Inloop in 
jongerencentrum De IJsbreker 
Naast de diverse wisselende activiteiten 

(zie agenda www.ijsbrekerleusden.nl) zijn 

jongeren op meerdere momenten in de 

week welkom in het Scholierencafé en 

tijdens de Inloop. 

Scholierencafé

Woensdag: 15.15 - 17.30 uur

Donderdag: 15.15 - 17.30 uur

Vrijdag: 15.15 - 17.30 uur

Inloop

Woensdag: 19.00 - 23.00 uur

Donderdag: 19.00 - 23.00 uur

Vrijdag: 20.00 - 01.00 uur

Assertiviteitstraining, voor jongeren 

van 17-21 jaar die beter voor zichzelf willen 

opkomen.

Met deze assertiviteitstraining krijgen 

jongeren inzicht in hun manier van reageren. 

Met behulp van o.a. oefeningen, rollenspellen, 

individuele werktijd en huiswerkopdrachten 

leren zij beter voor zichzelf opkomen, 

grenzen aan te geven en te zeggen wat ze 

willen, denken en voelen. Iedere deelnemer 

stelt een persoonlijk leerdoel op. Dit is de 

leidraad voor de rest van de training en voor 

het werken in groepsverband. Kosten € 40,-

Meer informatie/aanmelden: 

T 033 469 24 00 of via www.welzin.nl

Kindergroep Bij de Kameleon thuis
Als er langere tijd spanningen zijn in een 

gezin, dan is het voor de kinderen  fijn als ze 

een plek hebben waar ze leren omgaan 

met hun emoties en wat er thuis speelt. 

In de kindergroep leren de kinderen op 

speelse wijze omgaan met emoties en de 

situatie thuis. De kinderen komen acht keer 

bij elkaar en er zijn twee ouder bijeenkomsten. 

Meer weten? Neem contact op met 

Centrum voor Jeugd en Gezin Leusden via 

info@cjgleusden.nl

Tools4happykids: genieten en 
opvoeden
In een training van drie avonden komen 

aan de hand van veel voorbeelden en 

beeldmateriaal de ontwikkelingsfases van 

een kind, verschillende opvoedstijlen van 

ouders en het belang van ècht contact 

voorbij. De groepen bestaan uit maximaal 

twintig ouders onder leiding van twee 

coaches. De trainingen worden georganiseerd 

in samenwerking met het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Leusden. Meer weten? 

info@tools4happykids.nl 

SOVA training
In samenwerking met de buurtsportcoaches 

organiseert het Centrum voor Jeugd- en 

Gezin trainingen sociale vaardigheden. De 

training is in ontwikkeling. Aanmelden kan 

al wel via CJG Leusden, info@cjgleusden.nl

Cursussen en activiteiten 
voor volwassenen,  
jongeren en kinderen

Kijk voor het actuele 
cursusaanbod regelmatig 
op de websites van de 
cursusaanbieders.

Sterk verder na een scheiding
In deze groep leren deelnemers (vrouwen 

en mannen) hun scheiding een plek te 

geven. Er wordt gewerkt aan de hand van 

eigen ingebrachte situaties en thema’s. 

De groep biedt een plek waar deelnemers 

ervaringen kunnen delen, de scheiding 

kunnen verwerken en weer leren te 

vertrouwen op eigen kracht. Steun en 

herkenning van anderen helpen hierbij. 

Deelnemers kunnen met meer vertrouwen 

de toekomst na de scheiding tegemoet 

treden. 

Kosten € 40,-

Meer informatie/aanmelden: 

T 033 469 24 00 of via www.welzin.nl

60+ en voetballiefhebber?  
Doe mee met walking football!
Een ideale manier om toch te voetballen. 

Er wordt niet gerend en er zijn geen 

keepers. Iedereen die meedoet speelt naar 

eigen vermogen. Voetbalervaring is niet 

nodig. Voor de aftrap is er een gezamenlijke 

warming-up en na afloop ‘spelen’ we de 

derde helft onder het genot van een kopje 

koffie in de kantine van Roda ’46.

Locatie: Roda ‘46

Tijd: vanaf 16 mei, elke vrijdag va 10.00 - 

11.00 uur.

Meer weten? info@snoleusden.nl of bel 

Raymond Drost 06 303 963 64.

Omgaan met dementie
De cursus ‘Omgaan met dementie’ geeft 

de partner, gezinsleden of andere 

betrokkenen in vijf bijeenkomsten inzicht 

in het ziektebeeld en biedt handreikingen 

om met de veranderingen om te gaan. 

Meer informatie of aanmelden: 

T 033 303 44 44 / info@larikslaan2.nl

Inlooppunt in ‘t Binnenhuys
Een nieuwe ontmoetingsplaats in Leusden! 

Het Inlooppunt biedt dag- of vrijetijds-

besteding voor een ieder die daar behoefte 

aan heeft.  Gezellig wat drinken, een 

spelletje doen, een maaltijd bereiden of 

creatief bezig zijn, maar ook bezoekers die 

zelf leuke ideeën hebben zijn natuurlijk van 

harte welkom! Het Inlooppunt is op woensdag 

van 15.30 - 19.30 uur en op vrijdag van 

13.30 - 16.30 uur in ‘t Binnenhuys op De 

Meent 4 in Leusden. Kom langs of mail  

info@larikslaan2.nl voor meer informatie.

15

Voor kinderen, jongeren en ouders

Voor volwassenen

wijzijnleusden.nl is dé plek waar 

inwoners, (maatschappelijke) 

organisaties, verenigingen, 

bedrijven en overheid initiatieven 

kunnen realiseren. Wat heb je 

nodig? Kennis, helpers, materiaal/

ruimte of financiële ondersteuning? 

Registreer je en plaats je initiatief! 

Of doe mee met anderen!  

Samen maken we Leusden leuker!
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“Ze beschouwen het als vanzelfsprekend. 

Dat is natuurlijk heel mooi, maar iedereen 

heeft ook tijd voor ontspanning nodig. 

Ook als het om zorg voor je eigen kind of 

vader gaat. Gelukkig zijn daar diverse 

mogelijkheden voor, maar de uitdaging is 

vooral deze mensen er over te laten 

nadenken. Vaak hebben ze namelijk niet 

eens in de gaten wat ze allemaal doen en 

hoe de zorg voor de ander hun leven 

beheerst. Het patroon van voor de ander 

zorgen is nu eenmaal lastig te doorbreken. 

De ander rekent op je en het kan ook 

gevoeld worden als falen wanneer je erkent 

dat de zorg voor die ander je boven het 

hoofd groeit. Vorige week raakte ik in 

gesprek met een meneer die meer wilde 

weten over een alarmtelefoon omdat hij 

zijn echtgenote die lijdt aan dementie niet 

alleen durft te laten als hij boodschappen 

gaat doen. Hij vertelde over het verloop 

van het ziektebeeld van zijn vrouw en 

over haar ingrijpend veranderde karakter. 

Na mijn vraag ‘Hoe houdt u het vol?’ keek 

hij me aan en schudde zijn hoofd. ‘Ik kan 

haar toch niet aan een vreemde overlaten 

en zelf gaan biljarten?’ Tijdens een kop 

koffie hebben we allerlei mogelijkheden 

besproken. Van de cursus Omgaan met 

dementie en het Maatjes-D project waarbij 

vrijwilligers op bezoek gaan bij een 

Leusdenaar met beginnende dementie, tot 

de diverse activiteiten in het Inlooppunt in 

’t Binnenhuys. Binnenkort gaat hij voor 

het eerst sinds jaren weer biljarten. 

Overigens heeft hij via ons ook een 

alarmtelefoon voor zijn vrouw geleend en 

krijgen ze eenmaal per week huishoudelijke 

ondersteuning.”

Iedereen heeft ontspanning 
nodig
“Dit is een mooi voorbeeld van de 

mogelijke ondersteuning die we kunnen 

bieden”, vult Wilma van de Riet 

(beleidsmedewerker gemeente Leusden) 

aan. “Onder de noemer mantelzorg-

ondersteuning zijn er tal van activiteiten 

voor mantelzorgers en zorgvragers. 

Probleem waar we vaak tegen aan lopen is 

dat mensen die langdurig veel tijd besteden 

aan de zorg voor een ander zichzelf niet 

zien als mantelzorger. De term is voor hen 

beladen. Desalniettemin is het belangrijk 

dat zij ook eens stil staan bij zich zelf. Een 

op drie mantelzorgers krijgt te maken met 

depressieve perioden. Als we dat kunnen 

voorkomen door samen de mogelijkheden 

te bekijken die de zorgtaken kunnen 

verlichten, dan is dat meer dan de moeite 

waard. Als gemeente vinden we het 

belangrijk dat we tijdig ondersteunings-

trajecten aanbieden die aansluiten bij de 

behoefte van de mantelzorger. Dit kan 

door de taken van de mantelzorger te 

verlichten, maar ook door de mantelzorgers 

zelf te versterken. Bijvoorbeeld door het 

bijwonen van themabijeenkomsten of het 

volgen van specifieke trainingen zoals 

Mindfulness. Maak gewoon eens een 

afspraak bij Larikslaan2.”

Voorbeelden van 
activiteiten voor 
mantelzorgers:

•  De Keukentafel (zie ook pagina 5) 

•  Maatjes-D: vrijwilligers verlichten 

het werk van de mantelzorger 

•  Dag van de Mantelzorg

•  Cursus Omgaan met dementie  

(zie ook pagina 15).

De partner van Manou kreeg op 
58 jarige leeftijd de diagnose 
 Alzheimer: “Onze wereld stortte 
in, ik ben jonger dan Jeroen, heb 
nog een volledige baan en thuis-
wonende kinderen. Eerst geloof 
je het niet, maar inmiddels is ons 
leven zo ingrijpend veranderd 
door de geheugenproblemen 
van mijn man, dat ik minder ben 
gaan werken en de kinderen thuis 
moeten zijn als ik ’s avonds op 
pad wil.”

Dylan van 18 weet niet beter 
dan dat zijn vader ziek is. Door 
zijn  depressies is Dylans’ vader 
regelmatig opgenomen ge-
weest. In de periodes dat hij 
thuis was deelden moeder, Dylan 
en 16 jarige Jack de zorg. “Af en 
toe gaat het best goed” vertelt 
Dylan; ”dan lijken we net een nor-
maal gezin en kan ik mijn vrienden 
mee naar huis nemen.”

Nu haar moeder is overleden 
zorgt de 54 jarige Els voor haar 
gehandicapte zus Mirjam. Moe-
der kon de zorg grotendeels 
overlaten aan een zorginstelling, 
maar zus Mirjam kwam in de 
weekends naar huis en ook door 
de week was er intensief contact 
tussen moeder en Mirjam. Els 
neemt deze zorg als vanzelfspre-
kend over, maar naast een eigen 
gezin en baan, is dat soms best 
ingewikkeld. 

Zorg voor een ander?  
Denk ook aan u zelf...

leusden

Misschien 
biedt een 
Maatje 
uitkomst?
Sinds kort heeft Leusden een 

nieuw Maatjesproject: Maatjes-D. 

Doelstelling is het ontlasten van 

mantelzorgers van mensen met 

beginnende dementie. Omdat de 

indicaties voor toelating tot een 

zorg- of verpleeginstelling zijn 

gewijzigd, blijft deze groep langer in 

de eigen woonomgeving. Er blijkt 

een grote behoefte te zijn aan 

vrijwillige maatjes die bijvoorbeeld 

wekelijks op bezoek gaan bij mensen 

met dementie, voor een kopje koffie, 

een spelletje of om  een stukje 

te  wandelen. Nieuwe vrijwilligers 

volgen eerst de cursus ‘Omgaan met 

dementie’. 

Meer weten? 

Neem contact op met Larikslaan2.

“Zorg voor een ander geef je niet snel uit handen”, Antoinette Evertse 
(Larikslaan2) ontmoet in haar werk veel mensen die nauwelijks in de 
gaten hebben wat ze allemaal voor een ander doen. 
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Contactpagina
Larikslaan2 en het Centrum voor Jeugd en Gezin Leusden 
werken o.a. samen met:

Het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  Leusden	  werkt	  o.a.	  samen	  met:	  

 

	  Larikslaan2	  werkt	  o.a.	  samen	  met:	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Leusden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar 

ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en 

professionals terecht kunnen met al hun vragen 

over opvoeden en opgroeien. Elke maand 

organiseert het CJG een thema-avond.  

Kijk op de website voor actuele informatie.

Bezoekadres:  

De Mulderij 1, 3831NV Leusden 

T 033 820 00 60, van maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

www.cjgleusden.nl

Larikslaan2 

Hét informatiecentrum voor wonen, zorg en welzijn 

voor alle inwoners van Leusden. Lukt zelfstandig 

wonen niet zo goed? Heeft u hulp nodig bij 

praktische zaken zoals uw huishouden of vervoer? 

Heeft u financiële problemen of schulden? Wordt de 

zorg voor een naaste u teveel? Of loopt u tegen 

problemen aan bij de opvoeding van uw kinderen? 

U kunt met alle vragen over zorg, welzijn, wonen en 

opgroeien bij ons terecht. En heeft u een idee 

waarmee u anderen kunt helpen, dan bent u ook van 

harte welkom.

Bezoekadres:

Larikslaan 2, 3833 AM Leusden 

Inloop en uitleen van hulpmiddelen:  

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur 

Adviesgesprekken op afspraak: van  

13.00 uur tot 17.00 uur. 

T 033 303 44 44 , bereikbaar van maandag   

tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

www.larikslaan2.nl 

De Heelkom in Achterveld 

Woont u in Achterveld dan kunt u met uw vragen en 

ideeën op het gebied van zorg, welzijn en wonen 

terecht bij De Heelkom.  U kunt zonder afspraak 

langskomen op maandag, woensdag en vrijdag van 

8.30 tot 12.30 uur. 

Bezoekadres: 

Walter van Amersfoortstraat 36, 

3791 AR Achterveld 

T 0342 451 33 33

www.deheelkom.nl
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Veilig thuis
Sinds 1 januari hebben gemeenten in Nederland een Advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kinder mis handeling georganiseerd. Dit punt heet Veilig Thuis en is een 
samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunten 
Kindermishandeling.

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling 

of ouderenmishandeling: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en 

andere omstanders.

Veilig Thuis is dagelijks, dag en nacht, bereikbaar via T 0800 2000




