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Aanvraag co- financiering AcademischeWerkplaats (AWp) Gezin aan Zet
2015-U-052

Geachte mevrouw van Gelderen,
Hierbij wil ik aan de Portefeuillehouders Jeugd in Holland Rijnland co?nanciering vragen
voor de AcademischeWerkplaats (AWp) Gezin aan Zet. De AWp Gezin aan Zet heeft als
doel een zelfevaluatiecyclus te ontwikkelen voor de jeugd- en gezinsteams (JGT's). Door
de implementatie van een dergelijke cyclus zullen de JGT's in staat gesteld worden
zichzelf verder te ontwikkelen als competente zelfsturende teams. Regie is het
kernthema van de AWp Gezin aan Zet. Door gezinnen die hulp zoeken regie te bieden
willen we de geboden zorg efficiënter en doelmatiger maken.

Voor het succesvan deze AWp is co- ?nanciering onontbeerlijk. De JGT's zijn
enthousiast over dit project, doch hebben aangegeven dat hun drukke werkzaamheden
niet toelaten zelf te investeren in de ontwikkeling van deze cyclus. In overleg met mw.
N.A. van Beest, contactambtenaar namens uw gemeente en de regio, is onderstaand
verzoek besproken en is de aanvraag voorgelegd aan het ambtelijk overleg in de regio,
waarbij is afgesproken dat er een verzoek tot co?nanciering gericht kan worden aan de
regio en de gemeente Leiden.
De AWp Gezin aan Zet zal werkzaam zijn in de regio's Holland Rijnland en Haaglanden.
Ook Haaglanden voorziet in een co- financiering, die in grootte gelijk is als wat aan
Holland Rijnland en de gemeente Leiden gevraagd wordt.
Bij ZonMW is een subsidie gekregen (ê298.550) voor de onderzoekstakenen voor
organisatorische kosten van de AWp Gezin aan Zet. Aan de regio Holland Rijnland en de
gemeente Leiden vragen we subsidie voor het werven van een onderzoeksassistent die
als taak zal hebben de implementatie en de evaluatie van de zelfevaluatiecyclus te
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verzorgen in drie teams in de regio. Hiervoor verzoeken wij uw de volgende financiën
beschikbaar te stellen voor een periode van 4 jaar:

,._

'

€33.000 per jaar door de gemeente Leiden.
€13.500 per jaar door de overige gemeenten in de regio Holland Rijnland .
Bijgevoegd sturen we u de aanvraag zoals ingediend bij ZonMW.
Alvast dank voor uw positief bericht,
Met vriendelijke groet,

Rob# Venreiren
O&ffum LUMC
Hoofdaanvrager ZonMW subsidie AWp Gezin aan Zet

Esther Reinhard
Curium LUMC
Bestuurlijk verantwoordelijke AWp Gezin aan Zet
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