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Toelichting

De gemeente Leusden is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, zorg voor 
ouderen & gehandicapten en voor werk & inkomen in Leusden. Vanwege deze 
veranderingen wilde de gemeente Leusden graag in gesprek met inwoners, om van hen 
te horen welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. 
Leusdenaren hebben hierom met elkaar nagedacht over hoe zij de toekomst voor zich 
zien, met een horizon van ongeveer tien jaar. 

De linkerzijde van de kaart geeft een overzicht van hun droom. Aan de rechterkant staat 
wat inwoners verwachten van zichzelf en van Leusdense organisaties om deze droom te 
realiseren.   
Deze kaart is tot stand gekomen tijdens drie denksessies met bijna tachtig inwoners van 
Leusden. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Wat is  
de droom van 

Leusdenaren rond 
hulp, participatie en 
samen leven en wat 

verwachten zij hierbij 
van zichzelf en 

anderen?

Droomkaart Leusden

Van zichzelf

Van de  
gemeente

Van  
werkgevers

Van 
instellingen

Van  
verenigingen

Van scholen

Zorg &  
onder steuning

Droom 
van Leusdenaren

Verwachtingen 
van Leusdenaren

Werk

Sociale kring

Leefbaarheid

Mensen werken, met nut en plezier

Jongeren hebben de zekerheid van werk zodat zij aan hun toekomst kunnen bouwen.
Mensen, ongeacht beperkingen of beschadigingen, hebben werk waar zij plezier in hebben.

Mensen hebben een sociale kring

Mensen hebben andere mensen om zich heen waardoor zij iets (leuks) meemaken en niet alleen zijn.
Mensen ontmoeten gelijkgestemden zoals bij een vereniging of sociëteit.

Mensen beschikken over (moderne) communicatiemiddelen zoals tablets en kunnen hiermee omgaan.

Mensen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben

Mensen krijgen hulp bij taken die zij niet zelf kunnen uitvoeren zoals boodschappen doen.
Mensen kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of traplift, als zij dat nodig hebben.

Mensen krijgen zorg en ondersteuning in een (dag)opvang als zij niet thuis kunnen zijn.

Mensen krijgen betaalbare zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit

Mensen krijgen kwaliteitszorg en -ondersteuning van deskundige mensen.
Mensen krijgen hun zorg en ondersteuning zo nodig van professionals, zo mogelijk van vrijwilligers.

Mensen kunnen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben betalen.

Mensen hebben zoveel mogelijk zelf invloed op zorg en ondersteuning

Mensen hebben de ruimte om (financiële) regie te voeren over zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.
Mensen krijgen hulp bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid als zij daar zelf niet toe in staat zijn.

Mensen bieden elkaar zorg en ondersteuning

Mensen bieden hulp aan anderen aan en doen graag iets terug voor een ander.
Mensen voelen zich niet beschaamd om hulp te vragen.

Mensen wonen met plezier in een veilig en toekomstbestendig Leusden

Mensen kunnen, ondanks leeftijd en beperkingen, sporten, genieten van cultuur en eropuit gaan in de natuur.
Mensen voelen zich veilig en thuis in de buurt en het huis waarin zij wonen.

Mensen wonen in betaalbare woningen, aanpasbaar aan hun (veranderende) wensen en behoeften.
Mensen wonen in buurten of appartementencomplexen waar zowel jonge als oudere mensen wonen.

Scholen leren kinderen betrokkenheid bij de samenleving zoals door een maatschappelijke stage.
Scholen stellen klaslokalen beschikbaar voor initiatieven zoals een buurtontmoetingsplaats na schooltijd.

Verenigingen spannen zich in voor het welbevinden van mensen, ook als zij geen lid zijn.
Verenigingen stellen hun kennis en faciliteiten, zoals kerkgebouw of gymzaal, breed beschikbaar.

Werkgevers bieden mensen met een beperking een baan, stage of leerplek.
Werkgevers zien vrijwilligerswerk als een waardevolle toevoeging op het cv van mensen.
Werkgevers dragen bij aan initiatieven uit de samenleving, bijvoorbeeld met hun kennis of met faciliteiten.

Zorg- en welzijnsinstellingen werken zoveel mogelijk samen vanuit gedeelde locaties.
Zorg- en welzijnsinstellingen hebben een team dat snelle en efficiënte hulp biedt aan mensen in acute nood.
Zorg- en welzijnsinstellingen gebruiken de communicatiemiddelen die mensen zelf ook gebruiken.
Zorg- en welzijnsinstellingen hebben meer personeel met handen aan het bed dan aan het bureau.

Vastgoedorganisaties bieden betaalbare huizen, aanpasbaar aan de wensen en behoeften van mensen.
Vastgoedorganisaties stellen woningen beschikbaar voor mensen in noodsituaties zoals bij een scheiding.
Vastgoedorganisaties signaleren problemen in wijken en gebouwen en schakelen hulp in als die nodig is.
Vastgoedorganisaties stellen hun lege ruimtes beschikbaar voor initiatieven zoals een pop-up restaurant.
Vastgoedorganisaties maken, met banken, (coöperatieve) huisvesting mogelijk voor mensen, huur en koop.

De gemeente behandelt mensen die zorg of ondersteuning aanvragen deskundig, efficiënt en met respect.
De gemeente voert een open en helder (financieel) beleid waarin mensen voorop staan.
De gemeente laat mensen weten waar en hoe zij welke zorg en ondersteuning kunnen krijgen.
De gemeente garandeert hulp aan 18-plussers die geen recht (meer) hebben op jeugdhulp.
De gemeente maakt afspraken met vervoersbedrijven om Leusden bereikbaar te houden.

Inwoners zijn open, eerlijk, meewerkend en positief.
Inwoners nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun welbevinden.
Inwoners merken problemen van andere mensen op en helpen bij het vinden van een oplossing.
Inwoners helpen elkaar met waar zij zelf goed in zijn of leuk vinden, zoals klusjes, financiën of verzorging.
Inwoners dragen bij aan beleid en bestuur door politiek actief of bestuurslid van een vereniging te zijn.
Inwoners doen moeite om hun buurtgenoten en verenigingsleden te leren kennen.
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