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Gemeente Lansingerland

• 60.000 inwoners

• +- 600 lopende bijstandsuitkeringen

• Werkt niet met wijkteams maar met een 

integrale toegang bij de gemeente of een van 

de aangewezen toegangspartijen:

– CJG

– Kwadraad

– Welzijn Lansingerland



• Integraal beleidsplan voor het gehele sociaal 

domein.

• Lansingerlandse standaard bevat alle 

wettelijke taken en overige 

basisvoorzieningen.

• Daar bovenop tien accenten, die extra 

inzetten op bijvoorbeeld schuldpreventie, 

voorkomen van eenzaamheid of armoede 

onder kinderen.

Beleidsplan Versterken en Beperken



• Ondersteuning en zorg voor mensen met 

verstandelijke, lichamelijke of meervoudige 

beperking

Middin



Poortwerk



Michael:
• Vriendelijk, enthousiast, begin 30. Maakt makkelijk contact, type 

‘gezellig jongen’. 

• Aangemeld met verslavingsproblematiek, schulden. 

Gemotiveerd om iets van zijn leven te maken. 

• Geschiedenis; jeugd, schulden en alcohol.

• Hoe we begonnen; schulden, verslavingszorg, opbouwen van 

uren en dagen, kwaliteiten ontdekken. 

• Daarna; vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid krijgen, 

terugvallen en weer een stap vooruit maken

• Moeilijkheid van de schone schijn houden en vertrouwen 

winnen. 

Drie portretten



Laila:
• Marokkaanse jonge vrouw, halverwege 30, getrouwd, twee kinderen 

van 7 en 4. 

• Haar man had een kapsalon waar hij veel werkte, is failliet gegaan. 

Problemen huwelijk. Grote schulden. Weinig contact met familie. 

• Depressie, niet tot actie komen. 

• Willen scheiden, maatschappelijk werk

• Zorg kinderen, maatjes project

• Hoe we begonnen; contact cliënten, blijven volhouden om contact te 

zoeken met haar. 

• Stappen die we maken; vertrouwen, afmelden of andere dag komen, in 

actie komen.

• Vakantie zus maakt dat ze nu meer stappen kan ondernemen. 

Drie portretten



Soraya:
• Begin 30, Afghaanse vrouw, zeer traumatisch verleden van ernstige 

mishandeling en misbruik in land van herkomst. Drie kindjes daar achter 

gelaten. Gevlucht in 2012 voor haar eigen veiligheid door inzet van familie uit 

het buitenland. Ze heeft daarna 2 jaar in een AZC gezeten. Netwerk van alleen 

een vriendin van het AZC en haar zwager in Dordrecht. 

• Erg bang en eerder durfde ze haar huis niet uit, nu kan ze zelf boodschappen 

doen en naar het taalcafé in de bibliotheek. 

• Hoe we begonnen; in het zorgcentrum omdat poortwerk niet geschikt is. basale 

vaardigheden, angsten overwinnen. Veel vertrouwen in begeleider die een 

‘moederfiguur’ is voor haar. 

• Meer willen werken, ze kon alleen bij Poortwerk aan de slag. Klik met een cliënt 

die zij gebruikte voor haar gevoel van veiligheid. 

• De stappen die ze gemaakt heeft en hoe het nu gaat. 

Drie portretten



• Vragen?

Tot slot




