Bijlagenboek Krachtig verder 2020 - 2025
Beleidsplan Sociaal Domein – Kracht van Krimpen - Krachtig verder

Inhoudsopgave
Leeswijzer ........................................................................................................................................................................................................................................ 3
Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................ 4
Bijlage 1............................................................................................................................................................................................................................................ 5
Proces .............................................................................................................................................................................................................................................. 5
1.1 Waarom een beleidsplan Sociaal Domein? ................................................................................................................................................5
1.2 Proces ........................................................................................................................................................................................................5
Bijlage 2............................................................................................................................................................................................................................................ 7
Achtergrondinformatie (wetten) .................................................................................................................................................................................................... 7
2.1 Wetgeving en Kaders .................................................................................................................................................................................7
2.2 Wet publieke gezondheid ...........................................................................................................................................................................7
2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning .........................................................................................................................................................7
2.3 Jeugdwet ....................................................................................................................................................................................................8
2.4 Participatiewet ............................................................................................................................................................................................8
2.5 Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) ...............................................................................................................................8
Bijlage 3.......................................................................................................................................................................................................................................... 10
Indicatoren ..................................................................................................................................................................................................................................... 10
3.1 Goede basis .............................................................................................................................................................................................10
3.2 Zelfredzaam .............................................................................................................................................................................................16
3.3 KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team...............................................................................................................................................20
Bijlage 4.......................................................................................................................................................................................................................................... 26
Terugkoppeling Bijeenkomsten ................................................................................................................................................................................................. 26
Inspraaknotitie Beleidsplan sociaal domein Krachtig verder 2020-2025. ............................................................................................................................ 64
Bijlage 5.......................................................................................................................................................................................................................................... 78
Begrippen in het Sociaal Domein ............................................................................................................................................................................................... 78
Bijlagen beleidsplan Sociaal

2

Leeswijzer
Deze bijlage is onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein Krachtig verder 2020-2025. In deze bijlage leest u hoe het proces tot stand is
gekomen, welke input opgehaald is bij de koers- en thematafels en treft u een toelichting aan op de begrippen die gehanteerd worden in het sociaal
domen. Daarnaast vindt u hier een totaaloverzicht van de indicatoren, die als nulmeting dienen voor het beleidsplan.
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Inleiding
Het Sociaal Domein
Onder het Sociaal Domein vallen alle inspanningen die verricht worden omtrent participatie, zelfredzaamheid, gezondheid, maatschappelijke
ondersteuning en jeugd. Dit gebeurt op basis van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid.
beleidsplan Sociaal Domein belangrijk vinden, omdat dit plan richting geeft in denken en doen.
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Bijlage 1
Proces
1.1 Waarom een beleidsplan Sociaal Domein?
Dit beleidsplan is opgesteld, omdat:
• Het een wettelijke opdracht is in de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Publieke gezondheid.
• De (tussentijdse) evaluatie en financieel afwegingskader geeft aan dat we het goed doen, maar dat er financieel een opgave ligt.
• In deze planperiode krijgen we meer taken op het gebied van beschermd wonen, de wet verplichte GGZ en geestelijke
gezondheidszorg.
• Het geeft de gemeenteraad gelegenheid zijn kaderstellende rol te pakken en de richting te bepalen.
• Het geeft gemeente, inwoners en partners richting in denken en doen en het is het kader voor de dialoog tussen gemeenten, inwoners
en partners.
• Het biedt de mogelijkheid tot monitoren en bijsturen op basis van actualiteit, praktijk en onderzoek.
De deelnemers van het Platform Sociaal Domein, waar maatschappelijke partners, zorgaanbieders en adviesraden aan deelnemen, geven aan
dat zij het vaststellen van een beleidsplan Sociaal Domein belangrijk vinden, omdat dit plan richting geeft in denken en doen.
1.2 Proces
Fase 1 Informatienota
Om tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein te komen, heeft het college en de gemeenteraad in de eerste fase een informatienota gemaakt. In
deze nota is het proces beschreven om tot een nieuw beleidsplan 2020-2025 te komen. Met deze link kunt u de nota inzien.
Fase 2 Interactie
In de tweede fase heeft de gemeente gesproken met netwerkpartners en ervaringsdeskundigen om verdere invulling aan dit beleidsplan te geven. Zo
zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Bij een aantal bijeenkomsten waren ook raadsleden aanwezig. In dit bijlagenboek vindt u een
terugkoppeling van deze bijeenkomsten.
Tijdens de koerstafel is met elkaar de koers voor de komende jaren verkend. Tijdens thematafels is input opgehaald over depressie, personen met
verward gedrag, onderwijs en jeugd, armoede en schulden, eenzaamheid en ontmoeting. In het laatste platform Sociaal Domein is met elkaar de
inhoudelijke én financiële opgave waar we met elkaar voor staan besproken. Met elkaar is ook verkend wat zeker niet mag ontbreken in het
beleidsplan Sociaal Domein.
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Fase 3 Inspraak
Nadat het college het concept beleidsplan vast stelde, is er formeel gelegenheid gegeven om in te spreken en op overeenstemming gericht overleg te
voeren met het de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De opbrengst van de inspraak is vastgelegd in een
inspraaknota.
Fase 4 Besluitvorming
Het college legt in deze fase het door college vastgestelde concept beleidsplan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het beleidsplan
vast vanuit zijn kaderstellende rol.
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Bijlage 2
Achtergrondinformatie (wetten)
2.1 Wetgeving en Kaders
In de informatienota Op weg naar een nieuw Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2024 staat het wettelijk kader die van
toepassing is binnen het Sociaal Domein , inclusief de linken naar de wetten. In deze nota zijn de landelijk
vastgestelde beleidskaders benoemd, evenals het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit
verdrag wordt gezien als parapluwet voor alle beleidsterreinen van de gemeente.
2.2 Wet publieke gezondheid
De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg
(inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma) en ouderengezondheidszorg. Op basis van deze wet stelt
de gemeente lokaal gezondheidsbeleid op. Het landelijk preventiekader is hiervoor de basis.
2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning
Mensen willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en niet eenzaam zijn. De overheid biedt mogelijkheden
voor passende ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door hun sociale netwerk in te zetten of hen met behulp van gemeentelijke
voorzieningen te helpen. Hiervoor is het belangrijk dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te
participeren en deel te nemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten hebben de opdracht de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten
voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving.
Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:
• het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang;
• het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
• het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving;
• het aanbieden van maatschappelijke opvang;
• het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg;
• het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
• het bevorderen van verslavingsbeleid.
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2.3 Jeugdwet
Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.
De jeugdwet is gericht op de volgende doelen:
• Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders met inzet van hun sociale netwerk.
• De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in
voorzieningen als kinderopvang en peutergroepen.
• Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
• Integrale hulp aan gezinnen bieden volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'. Door ontschotting van budgetten ontstaan
meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in hulp aan jongeren.
• Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.
De Jeugdwet en de Wmo kennen een zekere overlap. Zij hebben beiden tot doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jeugdige
en volwassen inwoners te vergroten.
2.4 Participatiewet
Iedereen die kan werken maar wie het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet zorgt ervoor dat
meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast voorziet de Participatiewet in een aantal inkomensondersteunende
maatregelen voor inwoners met een laag inkomen. De Participatiewet schrijft voor dat de gemeenten op een aantal onderdelen het gemeentelijk
beleid vastleggen in verordeningen en beleidsregels. Zo zijn er bijvoorbeeld beleidsregels voor de toekenning van re-integratievoorzieningen,
verordeningen voor de toekenning van bijzondere bijstand, de toekenning van langdurigheidstoeslag en de individuele studietoeslag.
Met de nieuwe Wet inburgering, die vermoedelijk 2021 van kracht wordt, is het de bedoeling dat gemeenten ervoor zorgen dat nieuwkomers zo
snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan.
2.5 Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
De Wet verplichte GGZ (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in
de GGZ noodzakelijk is. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat het
mogelijk wordt om op grond van signalen van familie en naasten verplichte zorg aan te vragen voor mensen met psychiatrische problematiek.
Gemeenten krijgen zowel in de voorbereiding van de zorgmachtiging als bij het nemen van een crisismaatregel een belangrijke rol.
De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opsluiting psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt in samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de
Wet forensische zorg (Wfz) de gedwongen zorg. De Wvggz geldt alleen voor mensen waarbij - als gevolg van psychische problemen - sprake is van
Bijlagen beleidsplan Sociaal

8

ernstig nadeel voor de eigen persoon of zijn omgeving. Het gaat in de Wvggz dus niet om mensen met psychogeriatrische problemen (dementie) of
mensen met een verstandelijke beperking.
Het uitgangspunt van de Wvggz is dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Zo kan verplichte zorg alleen worden opgelegd
als er geen mogelijkheden op vrijwillige zorg of minder bezwarende alternatieven zijn. Daarnaast biedt de Wvggz mogelijkheden voor gedwongen
behandeling buiten de gedwongen opname. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte zorg te geven, aan huis of in een polikliniek.
De Wvggz maakt gedwongen zorg dus niet gemakkelijker, wel gevarieerder. Ook de waarborgen die er zijn bij deze vorm van vrijheidsbeneming
blijven bestaan. Naast een oordeel van een psychiater dat er sprake is van psychiatrie en ernstig nadeel voor de persoon of zijn omgeving, vereist
dwang vanuit de Wvggz het oordeel van een rechter.
Tot slot geeft de Wvggz de betrokkene zelf (de cliënt) en familie en naasten een veel steviger positie. De rechten van cliënten worden versterkt en
iedereen kan bij de gemeenten melding doen wanneer zij verplichte zorg voor iemand nodig achten, waarna de gemeente verplicht is om binnen 14
dagen een verkennend onderzoek uit te voeren. Ook worden cliënten, familie en naasten meer betrokken bij de beslissing of verplichte zorg nodig is
en worden zij ondersteund door een patiënten - of familievertrouwenspersoon.
De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. Het doel van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg bij mensen met een
beperking zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of
'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat
onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is.
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Bijlage 3
Indicatoren1
3.1 Goede basis
3.1.1 Gezonde leefstijl
a. Ervaren een (zeer) goede gezondheid
Leeftijd

Jaartal

Bron

17-23 jaar

91%

2016

Gezondheidsatlas

19-64 jaar

80%

2016

Gezondheidsatlas

>65 jaar

72%

2016

Gezondheidsatlas

Jaartal

Bron

2019

Volksgezondheid en zorg

b. Vaccinatiegraad
Vaccinaties
Graad

1

76,6%

De indicatoren zijn voorlopig. De definities van de indicatoren worden aangescherpt.
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Meer gegevens: Gezondheidsatlas Rotterdam Rijnmond
3.1.2 Sociaal Veilige omgeving
a. Veilig Thuis
Indicator

Jaartal

Bron

Triages (= veiligheidstaxatie) Veilig Thuis met een interventie vanuit Veilig Thuis
als gevolg. (171 beoordeling, 21 met interventie)

12%

2018

Veilig Thuis

Triages Veilig Thuis die overgedragen zijn naar het lokale veld (Krimpens Sociaal
Team; 119 van de 171 beoordelingen)

69%

2018

Veilig Thuis

Jeugdigen met jeugdbeschermingsmaatregel

105

2019

JBRR

Verwijzingen Halt

60

2019

Waarstaatjegemeente

‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ ; leeftijd
19 -64 jaar antwoord: nee

11%

2016

Gezondheidsatlas

8%

2016

Gezondheidsatlas

‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’, leeftijd
65 jaar en ouder. antwoord: nee
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b. Jeugdbescherming en - reclassering
Indicator

aantal
jeugdigen

% jeugdigen
van totaal

aantal
jeugdigen

% jeugdigen
van totaal

Jaartal

2018

2018

2019

2019

OTS (Onder Toezicht Stelling)

16

0.24

16

0.24

JBRR

Voogdij

30

0.45

23

0.35

JBRR

Jeugdreclassering

3

0.05

7

0.11

JBRR

Drang met raadsonderzoek

15

0.23

12

0.18

JBRR

Verlengde drang

18

0.27

8

0.12

JBRR

Drang zonder raadsonderzoek

15

0.23

12

0.18

JBRR

Crisis (Crisisinterventieteam; CIT)

23

nvt

39

nvt

JBRR

Bron
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c. Verward gedrag
Indicatoren

aantal

Bron

Jaartal

2020

Meldingen

nieuw

gemeente

Verkennend onderzoeken

nieuw

gemeente

Crisismaatregelen

nieuw

gemeente

13
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3.1.3 Kansrijk
a. Kansrijk
Indicatoren
Jaartal

Bron
2018

2019

% doelgroepkinderen voor- en
vroegschoolse educatieprogramma

72

-

gemeente

Relatief verzuim (per 1000 leerplichtigen)

24,3

24

waarstaatjegemeente

0,8

1,75

-

waarstaatjegemeente

(VO + MBO)

2,2%

-

-

waarstaatjegemeente

Toegekende trajecten dyslexie

individueel

38

43

gemeente

nieuw

3

gemeente

176

183

gemeente

Absoluut verzuim (per 1000
leerplichtigen)

2017

Voortijdige schoolverlaters totaal

Aantal/% onderwijszorgarrangementen
Aantal leerlingen die gebruik maken van
leerlingenvervoer

individueel

14
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Aanvragen voorzieningenfonds

individueel

785

872

IJsselgemeenten

Inwoners aangesloten bij een
sportvereniging

algemeen

23,3%

-

waarstaatjegemeente

3.1.4 Opvoeden en opgroeien
Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

Deelnemers trainingen/bijeenkomsten

preventie

126

121

gemeente

Bereik jeugdcoach op school

basishulp

nieuw

nieuw

gemeente

Caseload Krimpens Sociaal Team

basishulp

396

797

gemeente

Jeugdigen lokale jeugdhulp

individueel

218

449

gemeente

Jeugdigen medicatieconsult

Individueel

117

159

gemeente

Jeugdigen Specialistische jeugdhulp

individueel

308

304

gemeente

Landelijke Transitie Arrangementen

individueel

16

34

gemeente

Zie voor meer informatie: www.jeugdmonitor.nl
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3.2 Zelfredzaam
3.2.1 Participeren aan het werk
Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

Aantal personen met een
bijstandsuitkering, per 1000 inwoners

individueel

29,6

29,4

waarstaatjegemeente

Het aantal reintegratievoorzieningen,
per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1575 jaar

individueel

32

38

waarstaatjegemeente

% huishoudens met een
bijstandsuitkering

individueel

4,3%

4,2%

waarstaatjegemeente

% werklozen ten opzichte van de
beroepsbevolking

individueel

3,4%

3,0%

waarstaatjegemeente

3.2.2 Financieel zelfstandig
Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

Kinderen 0- tot 18-jarigen in een

5,2%

2018

IJsselgemeenten
16
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bijstandsgezin

(330)

5%

Deelnemers Formulierenhulp

preventie

622

469

Gemeente

Schuldhulpmaatje

basishulp

nieuw

12

Gemeente

Financiële dienstverlening

individueel

19

39

Gemeente

Aanmeldingen schuldhulpverlening

individueel

58

45

IJsselgemeenten

3.2.3 Langer zelfstandig wonen
Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

Inwoners van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen;
per 1000 inwoners

934

958

waarstaatjegemeent
e

Inwoners van 75 jaar en ouder die in een zorginstelling
wonen; per 1000 inwoners

66

42

waarstaatjegemeent
e
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3.2.4 Maatschappelijke bijdrage
Indicator
Jaartal

Bron
2016

2019

Vrijwilligers
17- 23 jaar

19%

gezondheidsatlas

19-64 jaar

29%

gezondheidsatlas

65 jaar +

28%

gezondheidsatlas

Mantelzorg verlenen

16%

waarstaatjegemeente

17- 23 jaar

7%

gezondheidsatlas

19-64 jaar

15%

gezondheidsatlas

65 jaar +

19%

gezondheidsatlas

Aantal mantelzorgers bekend bij
KrimpenWijzer

862

862

Gemeente

3.2.5 Niet “onvrijwillig” isolement
Indicator

Bron
18
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Jaartal

2016

Eenzaamheid

42.9%

waarstaatjegemeente

3.2.6 Zonder individuele voorzieningen

Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

Huishoudens zonder voorzieningen

individueel

81%

78,2%

waarstaatjegemeente

Begeleiding

individueel

239

263

Gemeente

Dagbesteding

individueel

102

Gemeente

Hulp bij het huishouden

individueel

658

934

Gemeente

Kortdurend verblijf

individueel

2

Woonvoorzieningen

individueel

72

153

Gemeente

Rolstoelvoorzieningen

individueel

69

63

Gemeente

Gemeente

19
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Hulpmiddelen overig,
vervoersvoorzieningen

individueel

43

57

Gemeente

Taxivervoer

individueel

436

451

Gemeente

Huishoudens met bijstandsuitkeringen

individueel

4,20%

4,0%

waarstaatjegemeente

% huishoudens met 1 t/m 5 regelingen

individueel

17,72%

10

waarstaatjegemeente

% huishoudens met 6 of meer regelingen

individueel

1,67%

20

waarstaatjegemeente

3.3 KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team
a.

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team

Indicator

Bron

Jaartal

2018

2019

2020

Bereikbaarheid KrimpenWijzer (“Ik wist
waar ik moest zijn met mijn hulpvraag”)

82%

74%

waarstaatjegemeente

Onafhankelijke cliëntondersteuning
bekend (“Ik wist dat ik gebruik kon maken
van een onafhankelijke
cliëntondersteuner”)

35%

38%

waarstaatjegemeente
20
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Ondersteuning sluit aan op behoefte (“De
ondersteuning die ik krijg past bij mijn
hulpvraag”)

85%

87%

waarstaatjegemeente

Ondersteuning versterkt eigen regie.
(“Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik
beter de dingen doen die ik wil”)

77%

79%

waarstaatjegemeente

Door de ondersteuning/hulp meer
vertrouwen in de toekomst
-

KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal
Team

-

Gecertificeerde Instelling

-

Zorgaanbieder

nieuw

gemeente

nieuw

gemeente

Tevreden met het bereikte resultaat
-

KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal
Team

-

Gecertificeerde Instelling

-

Zorgaanbieder

21
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Rapportcijfer Krimpens Sociaal Team

nieuw

gemeente

Doelrealisatie van jeugdhulp
Beëindigd volgens plan

91,2%

82%

waarstaatjegemeente

Voortijdig afgesloten

8,8%

17,5%

waarstaatjegemeente

b. Specialistische jeugdhulp

Verwijzer

% kosten

%
jeugdigen

% kosten

%
jeugdigen

Jaartal

2018

2018

2019

2019

Gemeente

32

33

39

45

gemeente

Jeugdarts

2

5

1

2

gemeente

Huisarts

13

33

6

35

gemeente

Medisch Specialist

5

8

1

6

gemeente

Gecertificeerde instelling

48

21

53

20

gemeente

Bron
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c.

Arrangementen

Arrangementen

% kosten

%
jeugdigen

% kosten

%
jeugdigen

Jaartal

2018

2018

2019

2019

Pleegzorg (perceel A)

0.7

0.11

15

15

Gemeente

Opname (perceel B)

20.3

0.29

43

9

Gemeente

Langdurig verblijf (perceel C)

2.3

0.08

2

0,5

Gemeente

Dagopvang (perceel D)

3.7

0.26

10

6

Gemeente

Ambulant (perceel E)

11.7

1.95

19

48

Gemeente

Zorgcontinuïteit 2018

43.3

3.3

-

-

Gemeente

Medicatie

2

1.76

1

31

Gemeente

Crisis (perceel F)

3.7

0.29

2

4

gemeente

Buiten regionale plaatsingen

0.7

0.02

1

0,2

Gemeente

Landelijke Transitie Arrangementen

12

0.24

6

6

Gemeente

Bron
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d. wachttijden
Wachttijd specialistische jeugdhulp

Bron

Jaartal

2019 Q2

2019

Retro perspectieve wachttijd

5 weken

2,1 weken

GRJR

Huidige wachttijd

13,7 weken

15,3 weken

GRJR

Contractnorm (geholpen binnen de 10
werkdagen)

nieuw

83%

GRJR
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e. GR IJsselgemeenten
Klantwaardering

Bron

Jaartal

2018

2019

Klantwaardering dienstverlening GR
IJsselgemeenten

7.1

7,4

IJsselgemeenten
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Bijlage 4
Terugkoppeling Bijeenkomsten
Platform Sociaal Domein, Koers- en thematafels
Op 17 april 2019 is de aftrap geweest van het interactieve proces om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025. Tijdens een
koerstafel is met maatschappelijke partners, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners een verdiepingsslag gemaakt op de
koersen en de pijlers. Vervolgens hebben er thematafels plaatsgevonden met maatschappelijke partners, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en
inwoners. De keuze van de thema’s zijn door de gemeenteraad, het college, platform sociaal domein en andere betrokkenen aangedragen. De
bijeenkomst Depressie is mede ingegeven door de motie die de gemeenteraad op dit onderwerp heeft aangenomen. De bijeenkomsten zijn door de
aanwezigen als zinvol ervaren. Zij waardeerden het interactieve proces. Een ieder ervaart dat we een gezamenlijke inhoudelijke en financiële opgave
hebben. De opbrengst is gebruikt bij de opstelling van het beleidsplan, het programma. Er is daarnaast input opgehaald die gebruikt zal worden bij de
opstelling van de nog op te stellen actieprogramma’s. In de laatste kolom is een verwijzing opgenomen, indien de input een relatie heeft met het
beleidsplan of eventueel actieprogramma.
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Datum

Tafel

17 april 19

Platform Sociaal
Domein

Opbrengst / aanbeveling

Verwijzing naar beleidsplan
c.q. actieprogramma

De deelnemers van het platform geven aan dat zij het vaststellen van een
beleidsplan sociaal domein belangrijk vinden, omdat dit plan richting geeft in denken
en doen.

Beleidsplan /uitvoering

Kijkend naar de staat van de jeugd is de volgende prioritering aangegeven:
Gezondheid: 1. Mentaal welbevinden (13); 2. Gezonde leefstijl (10)
Veiligheid: 1. Sociaal aansluiting/pro sociaal gedrag/zingeving (12); 2. positief
ouderschap /veilige thuissituatie (7); 3. veilige hechting/veilige thuissituatie (5).
Kansrijk: 1. Positief opvoedklimaat in alle leefomgevingen van het kind (11); 2.
Sociale aansluiting/ sociale cohesie/participatie kwetsbare groepen (11); 3. Optimale
schoolloopbanen (1).
Kijkend naar de staat van de inwoners (18 jaar en ouder) is de volgende prioritering
aangegeven:
1.Ondersteuning om langer regie over eigen leven te houden (12); Sociale omgeving
(eenzaamheid, weerbaarheid (11); Gezonde leefomgeving (1); Laaggeletterdheid (1)
De voorgestelde koersen kunnen op instemming rekenen (variërend van 18%-21%)
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Wel wordt inclusie en financieel gezond meer als een pijler gezien over alle koersen
heen. Verder wordt een pijler gemist die zicht richt op Samenwerken, ontschotten,
out of the box, buiten de lijntjes, vertrouwen, één gezin één plan, communicatie.
Afschalen van zorg vraagt de aandacht; denk bijvoorbeeld aan:
-

meer groepsaanbod organiseren/meer groepsgericht aanbod afgestemd op
zorgvraag/ combineren van initiatieven en doelgroepen;
afschalen door alle domeinen te ondersteunen;
verantwoordelijkheid zo veel als mogelijk bij inwoners en zijn netwerk leggen;
vroegtijdig signaleren; expertise bij de voordeur; Investeren in het voorliggend
veld;
resultaatgericht en echt op maat;
helderheid aanbod- leesbaarheid;
ontmoeting verbinden van maatwerk met voorliggende voorziening;
Wmo toegankelijker.

Delen van ervaringen, faciliteren, herkenning bij elkaar.
6 mei 2019 Koerstafel

Centraal thema tijdens deze tafel is
Samenwerken, ontschotten, out of the box, buiten de lijntjes, vertrouwen, één gezin
één plan, communicatie.
De signalering kan beter; door meer de vraag achter de vraag te stellen, en deze ook
tijdig te stellen. Eerste contact met de cliënt/inwoner is heel belangrijk. Dan kan je
de ondersteuning c.q. hulp effectiever inzetten.

Beleidsplan / uitvoering

Verbeter met elkaar de bekendheid van de KrimpenWijzer.
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Investeer in samenwerkingsrelaties; kennen en gekend worden, organiseer
netwerkbijeenkomsten; ontmoetingsmomenten, themabijeenkomsten. De rol van
de gemeente is daarbij faciliterend. Partners kunnen zich - niet vrijblijvend - aan
thema’s verbinden en dit bv in een projectgroep gezamenlijk oppakken. Zorg daarbij
voor voldoende slagkracht. Voorbeelden van thema’s zijn: Langer zelfstandig
wonen, Meer thuisnabij opgroeien, Inclusief denken en handelen
Kijk naar de vraag achter de vraag. Welke visie hebben we op de samenleving? Wat
voor een samenleving willen we zijn?
De (on)mogelijkheden van de AVG zijn onvoldoende bekend. Dit bemoeilijkt de
samenwerking. Zet het thema van privacy op de agenda van het Platform Sociaal
Domein
Meer kracht van onze inwoner inzetten. Meer wijkgericht werken. Hierdoor krijg je
meer ogen en oren in de wijk en kan je ook de inzet van inwoners in de wijk
stimuleren. Je versterkt het sociaal weefsel en kracht van de inwoners en hun
netwerk (verenigingen, kerken, scholen enzovoorts)
Trots op de goede contacten met de gemeente, de korte lijnen binnen
KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. Inzet van uit procesregie, door te
doen wat nodig is.
Trots op positief klanttevredenheidsonderzoek.
De voorgestelde koersen en pijlers, zoals aangedragen door het platform sociaal
domein, wordt mee in gestemd, met dien verstande dat de pijler “financieel gezonde
gemeente” verbreed moet worden. Door in te zetten op financieel gezond – niet

we noemen het geen
koersen en pijlers
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alleen een financiële gezonde gemeente – geef je aan dat we de klus met elkaar
moeten klaren. Het is een gezamenlijke opgave.
Deel de goede voorbeelden die er zijn. Fouten maken mag, maar leer er van. Heb lef
om het aan te pakken en stappen te zetten zonder dat dit al van tevoren is
uitgekristalliseerd.
Graag ook aandacht voor de thema’s:
-

statushouders,
mantelzorgers,
dementie,
laagdrempelige ondersteuning in de vorm van respijtzorg.

Tip: Blij dat het beleidsplan niet verzand in heel veel kleine actielijnen en thema’s.
Houd dit vast!
7 mei 2019 Thematafel
personen met
verward gedrag

De avond begon met een plenaire presentatie over de integrale aanpak personen
met verward gedrag en de twee nieuwe wetten (Wvggz, Wzd). Tijdens de deelsessies
zijn de landelijk benoemde bouwstenen voor personen met verward gedrag
besproken en lokaal uitgewerkt. Er is ook input opgehaald met een mentimeter.
Bouwsteen 1: Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving
Meer bekendheid rondom ontwikkelingen en beleid rondom personen met verward
gedrag creëren door bijvoorbeeld:

Beleidsplan/Actieprogramma
personen met verward
gedrag

⁃casusbeschrijvingen te publiceren in de gemeentekrant
⁃informatie te verspreiden via websites/social media/een brief
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- een inloophuis/-moment voor informatievoorziening te organiseren
Bouwsteen 2: Preventie en levensstructuur
Betere communicatie opzetten naar zowel burgers als ketenpartners over
beschikbare voorzieningen door middel van sociale kaart
⁃Inrichten van een (fysiek) laagdrempelig inlooppunt waar vanuit ook training en
voorlichting wordt geboden
⁃Huisartsen betrekken in preventie: zij kennen patiënten goed
Bouwsteen 3: Vroegtijdig signalering
⁃Burgers (waaronder bedrijven, docenten en mantelzorgers) training aanbieden over
herkennen en omgaan met verward gedrag
⁃Huisartsen, wijkverpleging, politie e.d. betrekken om samenwerkingsafspraken te
maken, verantwoordelijkheden te delen en gezamenlijk te evalueren
Bouwsteen 4: Melding
⁃Zorgen dat burgers laagdrempelig (en anoniem) kunnen melden als zij zich zorgen
maken om een medeburger
⁃Zorgen dat burgers meldpunt eenvoudig weten te vinden; sluit aan bij bestaande
structuren en geef burgers duidelijke informatie over waar zij wat kunnen melden
⁃Borg de deskundigheid van degene die de melding aanneemt, maak bijv. gebruik
van een beslisboom
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Bouwsteen 5: Beoordeling en risicotaxatie
⁃Een cliëntgerichte beoordeling
⁃Een multidisciplinaire beoordeling, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van
beschikbare kennis bij ketenpartners
⁃Duidelijkheid over het proces bij een verkennend onderzoek
Bouwsteen 6: Toeleiding
⁃Vaststellen wanneer op welke manier wordt doorverwezen: ‘pappen en nathouden’
voorkomen, maar tegelijkertijd zorgen dat niet onnodig veel (verplichte) zorg wordt
geboden
Bouwsteen 7: Passend vervoer
⁃Maak gebruik van het sociale netwerk van de cliënt: het sociale netwerk kan veel
betekenen
⁃Zorg voor maatwerk in vervoer als vervoer echt nodig is: neutraal en
cliëntvriendelijk vervoer, waarvoor geen eigen bijdrage nodig is
Bouwsteen 8: Passend ondersteuning zorg en straf
⁃Borg bij het bieden van zorg/ondersteuning dat een goede samenwerking wordt
gelegd tussen zorg en veiligheid (specifiek bij ambulante verplichte zorglevering).
Wie is waarvoor verantwoordelijken waarvoor is gezamenlijke aanpak nodig?
⁃Vastleggen van escalatiemodel
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⁃Borgen overdrachtsmomententussen ggz en huisarts/sociaal domein
Bouwsteen 9: Informatievoorziening
⁃Vastleggen welke informatie wanneer met wie mag worden gedeeld. Hiervoor
convenanten opstellen om samenwerking tussen ketenpartners te borgen

Beleidsplan/Actieprogramma
personen met verward
gedrag

⁃Voorkomen dat de AVG leidt tot angsten weerstand om informatie te delen:
benadrukken wat wel mogelijk is binnen de wet (in plaats van focus op wat niet kan)
Zie voor een uitgebreide terugkoppeling “Ontwikkeling in de hulpverlening aan
personen met verward gedrag. Terugkoppeling deelsessies tijdens Thematafel
Krimpen aan den IJssel, 7 mei 2019”.
15 mei
2019

Thematafel
depressie

De avond begon met een plenaire presentatie over het huidige aanbod in het kader
van depressie (preventie) en het taboe dat er op rust . Na de pauze gingen we uiteen
in groepen De groepssessies zijn georganiseerd omtrent 5 centrale vragen: welke
knelpunten ziet u, welke acties zijn nodig om deze op te lossen, welke acties kunt u
uitvoeren, wat is er vanuit u beschikbaar en wat heeft u of uw organisatie nodig van
anderen? Deze vragen zijn per categorie beantwoord. De drie categorieën:
bewustwording, voorlichting en educatie (1), signalering en toeleiding (2) en
ondersteuning (3). Ook input opgehaald met een mentimeter

Ondersteuning

Beleidsplan/Actieprogramma
Preventie

Knelpunten/actiepunten:
-

Behoefte aan snellere hulpverlening
33
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-

-

Sterker netwerk creëren (netwerk moet zelf weten hoe ze met depressie om
moeten gaan), kan door inzet vrijwilligers/ervaringsdeskundigen.
Meer zichtbaarheid huidige aanbod/PR van depressie
o Aandacht via social media
o Aandacht binnen lokale media
o Informatie aanbieden op ontmoetingsplekken/openbare ruimte
Depressie moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden
Te weinig capaciteit bij wijkteams

Wat is er beschikbaar/wat kunt u betekenen:
-

-

-

Bespreekbaar maken -> ligt bij iedereen
(scholen/ervaringsdeskundigen/KrimpenWijzer)
o Inzetten rolmodellen/ervaringsdeskundigen
Voorlichting
o Kan bijv. in de buurtcentra en op scholen
Samenwerking tussen professionals/mantelzorgers -> werkgroep
organiseren om depressie bespreekbaar te maken/trainingen in te
richten/voorlichting te geven
ASVZ: kan iets betekenen voor de LVB doelgroep
Brede inzet van vrijwilligers
Training ‘in de put/uit de put’ (Kwintes) -> financiële middelen

Wat heeft u nodig vanuit anderen:
-

Samenwerking om bespreekbaar te maken
34
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-

-

-

Sociale kaart van voorzieningen om aanbod inzichtelijk te maken en goed te
kunnen verwijzen naar voorzieningen die er al zijn (verwijstrap)
o Pameijer kan hierbij helpen
Financiële drempel wegnemen
Verschillende culturele achtergronden in de hulpverlening/ondersteuning
Scholen actieve rol in voorlichting/bespreekbaar maken (bijv. met koplopers)
Focus ondersteuning niet alleen op persoon zelf, maar ook op naasten
(denk aan mantelzorgers en kinderen van ouders die depressief zijn)
Mensen een veilige plek bieden waar zij gedachten/gevoelens kunnen uiten
(bijv. internetplatform)
Gemeente moet het goede voorbeeld geven: hoe gaan zij met werknemers
om?
Informatie delen, ook van interventies (niet alleen cliënteninfo)
o Vaker bij huisarts langslopen voor informatiedeling
o Meer gebruik maken van preventiegroepen
Optie om loket in het Gezondheidscentrum weer te openen

Signalering en Toeleiding
Knelpunten/actiepunten:
-

Informatie KrimpenWijzer niet genoeg gedeeld -> goed om meer informatie
op papier te zetten en te verspreiden
Website KrimpenWijzer niet vindbaar op thema depressie -> zoektermen
verbeteren
Afstemming POH en ASVZ over LVB doelgroep
Werkinstructie maken voor professionals (door KW/KST) hoe te handelen bij
vermoeden depressie
35
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Wat is er beschikbaar/wat kunt u betekenen:
-

Krimpenwegwijzer: preventieve signaleringsfunctie op de burger
Artikel in nieuwsbrief over depressie seniorenplatform
Crisiskaart GGZ maken (KST)
Begeleiden naar juiste instantie (Werkgroep Molukse Ouderen)
Lokaal (op buurtniveau) organiseren van samenwerking tussen
buurtbewoners/professionals -> netwerken opbouwen in het kader van
informele zorg

Wat heeft u nodig vanuit anderen:
-

Trainingen voor vrijwilligers in het herkennen van signalen van depressie
Het aanpassen van de KrimpenWijzer website
Actieve rol van de kerken bij bespreekbaar maken
Beschikbaar stellen ervaringsdeskundigheid (Pameijer/ADEM.MB)
Bijeenkomsten om expertise/kennis met elkaar te delen
Extra aandacht voor mensen die te maken hebben met schulden/armoede
(vaak oorzaak van depressie)

Bewustwording, Voorlichting en Educatie
Knelpunten/actiepunten:
-

Mensen (ook vrijwilligers) hebben niet genoeg kennis van het herkennen van
signalen
36
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-

-

Het is niet laagdrempelig/niet ‘normaal’ om over depressie te praten
o laagdrempelige activiteiten aanbieden voor luisterend
oor/afleiding/hulp
Trainen KW/KST op herkennen signalen van depressie

Wat is er beschikbaar/wat kunt u betekenen:
-

Luister naar wat mensen niet zeggen
Emotiespellen: “een steekje los”, “allesgoedspel”
Happy lessen op scholen aanbieden (vanuit Indigo)
Allesgoed.org bekendmaken (Pameijer kan hiernaar linken)
Lotgenotencontact
Gebruik maken van eHealth
Voorstellingen (via Kracht van Depressie)
CJG: meer aandacht voor depressie al op jongere leeftijd + meer
samenwerking met huisartsen

Wat heeft u nodig vanuit anderen:
-

11 juni
2019

Thematafel
onderwijs en jeugd

Werkgroep: gezamenlijk trainingen/voorlichting opzetten zodat iedere
inwoner dezelfde voorlichting krijgt, afstemming over aanbod

Tijdens de plenaire sessie zijn problemen opgehaald. In de groepssessie zijn
oplossingen bedacht en welke partijen daarvoor nodig zijn.
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Probleem 1: Toename zeer complexe problematiek
Oplossingen: andere manieren van ondersteuning zoeken (zoals stichting Leergeld),
meer gebruik maken van coaching, meer bijeenkomsten en problemen uit de
taboesfeer halen.

Beleidsplan / nadere
uitwerking in
actieprogramma c.q.
uitvoering

Wie nodig: leerkrachten/docenten, voorzieningenfonds, sneller handelen van
kredietbank.
Probleem 2: Problematiek met alcohol/drugs, verleidingen
Oplossingen: vroegsignalering, voorlichting, sneller handelen, lotgenoten contact,
AVG moet niet als een probleem gezien worden, voorlichtingsbijeenkomst moeilijke
gesprekken, preventie, duidelijkheid over waar je hulp/welke hulp kunt krijgen,
gezinsgerichte aanpak.
Wie nodig: kinderopvang (BSO), (kerkelijk) jeugdwerkers, huisartsen, bibliotheek,
ervaringsdeskundige, CJG, inwoners in signaleringsrol, inzet van gezinnen die
begeleiding hebben gehad, scholen, SISA en Meldcode meenemen in
samenwerkingsverbanden overleggen.
Probleem 3: Onvoldoende passend onderwijs in Krimpen
Oplossingen: onderlinge samenwerking onderwijs specialismen
zorgthema’s/leerthema’s, kleinere klassen, kind centraal, financiën niet leidend laten
zijn voor ontwikkeling/aanbieden zorg, leren van andere gemeenten die verder zijn
(bijv. Utrecht), gezamenlijke potten onderwijs + gemeente voor leerlingen in ‘grijze
gebied’, 1 budget per locatie voor preventie met zorg, onderwijs, voorschools –
tussenschools-, bso , budget dyslexie naar onderwijs.
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Wie nodig: Pedagogische vaardigheden leerkrachten vergroten, GGZ hulp,
orthopedagoog, levenscoach, assistenten bij docenten, ondersteuning bundelen in
groepjes.
Probleem 4: Toename aantal opvoedvragen, handelingsverlegenheid bij ouders
Oplossingen: ouders meer in contact met elkaar (+ netwerk), aansluiten van bijv. CJG
op plekken in de wijk, grotere rol SMW + inloopspreekuur, laagdrempelige
ontmoeting ouders bij scholen/peuterspeelzalen/ kinderopvang, NTZ ouders,
voorlichting op scholen tijdens ouderavonden, meer samenwerken, als duidelijk is
dat het GGZ problematiek is direct naar GGZ in plaats van SMW, kijken naar hele
functioneren schoolondersteuningssysteem.
Probleem 5: Toename sociaal-emotionele problemen
Oplossingen: kinderen meer laten tekenen en beoordelen in kader van
vroegsignalering, bespreekbaar maken op school (met ouders), trainingsaanbod voor
leerlingen, ouders en leerkrachten, inzet preventieboeken, lessen
mediawijsheid/social media, drukvermindering op school (les), kleinere klassen met
duidelijke lessen, rust, ruimte, verlengde dagopvang, nabij huis.
Wie nodig: geld van de overheid, jeugdhulp, bibliotheek a/d IJssel, voorlichting door
VT/KST, scholen, SMW, campagne taboe doorbreken.
Probleem 6: GGZ, vechtscheidingsproblematiek en alcohol/drugsproblematiek
Oplossingen: kinderen al vroeg onderwijzen in verslavingen en gevolgen van
alcohol/drugs, ouders ook hierin meenemen, straffen huisdealers.
Wie nodig: politie, ouders, halt, ervaringsdeskundigen, woningbouwvereniging.
39
Bijlagen beleidsplan Sociaal Domein

Probleem 7: Onrust in de wijk komt meer naar school
Oplossingen: samenwerking, ouders en kinderen maken samen afspraken over
school (vb. Hef Rotterdam), gesprekken op school + duidelijkheid over wat op
school/wat daarbuiten hoort, verwachtingen ouders helder krijgen bij wie ligt welke
verantwoordelijkheid, voorlichtingen op school over social media/pesten.
Wie nodig: onderwijs, ouders, welzijn en jeugdhulp, politie, KST.
Probleem 8: Toename complexe scheidingen
Oplossingen: mediation + voorlichting ouders over gevolgen voor kinderen, KST
sneller communiceren met school, scheidingsspreekuur in bibliotheek (vroegtijdig
naar doorsturen), problematiek bespreekbaar maken met kinderen a.d.h.v. boeken,
ouders wijzen op openheid naar de leerkracht over problemen in huwelijk/gezin,
uitleg aan kinderen: het ligt niet aan jou.
Wie nodig: SMW, jeugdhulp, KST, school, bibliotheek, vertrouwenspersoon.
Probleem 9: We problematiseren steeds meer
Prestatiedruk speelt hier een belangrijke rol -> scholen, opvang en sportverenigingen
belangrijk.
Probleem 10: In Krimpen is al sprake van enige ontschotting: behouden van korte
lijnen, of nog korter
Oplossingen: ook buiten sociaal domein kijken (sportverenigingen), kinderen met VB
mee laten doen bij ‘gewone’ sportclubs, specialistische jeugd GGZ meer contact met
KST, zoek overeenkomsten en focus niet op verschillen.
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Wie nodig: KST, Synerkri, sportverenigingen, basisteams.
Probleem 11: Toenemende armoede en schuldenproblematiek bij ouders
Oplossingen: reclamespots in begrijpelijke taal en symboliek die uitleg geven, meer
persoonlijke en directe benadering, ondersteuning van fondsen/derden,
laagdrempelige budgetmaatjes, bij start KST goed/beter uitvragen en bespreken,
mogelijkheden vanuit gemeente beter kenbaar maken, samen budgetteren.
Wie nodig: lokale media, afstudeeropdracht voor reclamemakers, KST, gemeente,
scholen, project 18-/18+ (voorlichting wat staat je te wachten),
informatiebijeenkomst school/KW over schulden + oplossingen.
Probleem 12: Problemen te lang niet bespreken/bespreekbaar maken
Probleem 13: Financiën: uit welk potje wordt wat betaald
Probleem 14: Wachttijden bij SMW
Oplossingen: SMW uitbreiden in pilot, hoger budget, inzicht sociale kaart, ouders
zelfsturend houden door zichtbaar op school foto’s van contactpersonen KST op te
hangen zodat ouders zelf contact op kunnen nemen, informatie delen, vaste
casusregisseurs per school.
Wie nodig: netwerkpartners, gemeente (meer financiën voor SMW), KST.
Probleem 15: Toename wachtlijsten jeugdhulp/passend onderwijs
Oplossingen: uitbreiden formatie, jongeren eHealth programma aanbieden, tijdige
aanmelding, meer preventief werken (bijv. ouderavonden).
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Wie nodig: smoelenposter sociale kaart (ook op schoolniveau), CJG uit taboe,
scholen, samenwerkingsverbanden, gemeente.
Probleem 16: Veel onzichtbare problemen
Oplossingen: e-learning ouderschap, geboortekoffer, taboe doorbreken door
(opvoed)ouderavonden.
Wie nodig: gemeente, KST/CJG, start op schoolniveau.
Probleem 17: Tijdig signaleren
Oplossingen: preventief inzetten, durven vragen ‘hoe gaat het met je?’, durven aan
te kloppen bij ouders, hulpverleners meer bevoegdheden geven, in gesprek met
ouders bij signalen.
Wie nodig: gemeente, SMW, school, KST, CJG.
Probleem 18: Met kleine problematiek wordt even niks gedaan omdat grote
problematiek voorgaat: capaciteitsprobleem
Oplossingen: professionaliteit optimaal gebruiken/ niet opknippen, alle hulp bij 1
organisatie en niet steeds doorsturen, meer gevarieerde vorm van hulpverlening op
scholen, diagnose ook op school kunnen stellen, school/ouder/kind en SMW
verbinden om tijdelijk met elkaar te kijken hoe probleem ‘dragelijk’ te maken totdat
het opgepakt kan worden, kennis over toeleiding naar zorg moet vergroot worden
(GGZ), gebruik wat er al is (bijv. meer afstemming tussen
kinderopvang/basisscholen/VO over mogelijke probleemgevallen).
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Wie nodig: meer SMW, veel en laagdrempelig op school, GGZ, Jeugdzorg, gemeente,
KW/KST.
Wmo

Probleem 19: Ouders weten niet waar ze moeten zijn
Oplossingen: informatiepakket aan groep 7/8 + info-avonden (SMW vertelt over
overgang VO + info over thema’s, instanties KW/KST), weg naar experts vanaf jongs
af aan per leeftijdsfase infopakket aanbieden, tijdens informatieavond op school een
informatiemarkt met kraampjes met KST/SMW/KW etc.
Wie nodig: KW/KST, ouders bij elkaar, zeer specialistische zorg.
Probleem 20: Nog slagen te maken bij dyslexie/taalproblematiek
Oplossingen: signaleren, vertrouw op kennis ouders, school + CJG op 1 lijn.
Wie nodig: school en CJG.
Probleem 21: Toename schermgebruik en ouders
Oplossingen: bewustwording, voorlichtingen, alternatieven geven, tips geven over
veilig internetgebruik.
Wie nodig: jongerenwerk/LVision, KW, scholen.

24 juni
2019

Kindergemeenteraad

Plan ‘Natuurtalent’ heeft gewonnen. De kinderen gaan een talentenjacht
organiseren omtrent het thema “Gezonde levensstijl”
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De kindergemeenteraad heeft een kinderrechtenverdrag vastgesteld.
26
juni2019

Thematafel armoede
& schulden

De avond begon met een plenaire presentatie over het huidige aanbod in het kader
van armoede- en schuldenproblematiek. Na de pauze gingen we uiteen in groepen.
Tijdens de groepssessies zijn drie vragen beantwoord: wat kan
effectiever/efficiënter; welk aanbod is er nog meer dat nog niet genoemd is; welke
actie gaat u uitvoeren? Ook input opgehaald met een mentimeter.
Dit kan effectiever / Dit kan efficiënter:
-Communicatie tussen banken en (schuld)hulpverleners over geldstromen van
cliënten mogelijk maken. “je moet weten wie je klant is”

Beleidsplan; nadere
uitwerking in
Actieprogramma Armoede &
Schulden

-Specificaties van de overboeking sturen vóórdat het geld wordt gestuurd vanuit
IJsselgemeenten (bv vakantiegeld) naar cliënt. Zo kan de geldstroom beter
gemanaged worden.
-Organisaties weten niet van elkaar wat het aanbod is → behoefte aan een sociale
kaart, maar ook aan bijeenkomsten als de thematafel om casuïstiek met elkaar te
bespreken/afspraken te maken/te netwerken.
-Ook een sociale kaart voor mensen zonder digitale vaardigheden beschikbaar
stellen (zoals Kindpakket Capelle).
-Sociale kaart ook delen met inwoners om signaleringsfunctie te versterken
-Om armoede- en schuldenproblematiek te tackelen moet niet alleen gekeken
worden naar schuldhulpverlening etc. het gaat om gedrag in de breedste zin →
maatschappij breed hulp/ondersteuning in zetten. Dus ook ondersteuning vanuit
KW en hulpverlening.
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-Blokje KrimpenWijzer toevoegen op de gemeentelijke website om doorverwijzing
te faciliteren. “Dit is vaak het beginpunt waar mensen met problemen gaan zoeken.
Vanaf de KrimpenWijzer (als centraal toegangspunt) kunnen ze naar andere vormen
van ondersteuning geleid worden”
-Goede uitleg op achterliggende website KrimpenWijzer/Gemeente plaatsen
omtrent het thema
-Er is behoefte aan nazorg/evaluatie om ‘de cirkel te doorbreken’. Dit gaat om
integraal werken.
“Pleisters plakken in plaats van doorpakken.”
“Nu is het zo dat elke organisatie het stukje oppakt waarvoor zij verantwoordelijk
zijn en de cliënten daarna loslaten. Het is in het belang van de persoon in kwestie dat
alle organisaties op elkaar zijn afgestemd wanneer een persoon uit een traject
stroomt” → warme overdracht tussen organisaties. Het gaat om hulpverlening in de
breedste zin (en vaak over multiproblematiek) wanneer we spreken over personen
die bv langdurig in armoede leven. Denk aan verschijnselen als depressie.
“We hebben behoefte aan ruimte om verder te gaan. Nu is het vraag en antwoord.
Maar om de échte oorzaak van de problematiek te achterhalen moet je vaak meer
weten. (Bv vragen naar financiën of juist naar opvoedingszaken). Het gaat vaak
buiten je expertise/mandaat dat maakt het lastig”.
Kortom, vraag cliënt vs. Gedwongen kader/mandaat vs. Vertrouwen
-Meer toezicht na afsluiten SHV/WSNP
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-Proactieve houding van professionals om op de hoogte te blijven van sociale
kaart/ontwikkelingen.
-Eenduidig formulier ontwikkelen voor doorverwijzing/aanmeldprocedures vanuit
de gemeente
-Meer samenwerking in het kader van vroegsignalering
-factor tijd: hoeveel tijd mag er per zaak besteed worden? → afhankelijk v.d.
persoon
-Meer kennisdeling (in het algemeen)
-meer bekendheid van de problematiek creëren onder inwoners
-een app lanceren om jongeren die 18 worden te informeren (over alle
veranderingen)
-Trainen van mensen die vroegsignaleren om het gesprek aan te gaan; “schulden
komen nooit alleen”
-Laagdrempelig contact zoeken (bv chatfuncties in apps)
-Kortere lijnen creëren, systeemaanpak
-Huisartsen meer betrekken in aanpak. Zij hebben zicht op de mensen.
-Meer gezamenlijke huisbezoeken bij mensen (KST – POH GGZ – POHO – CJG)
-in het gezondheidscentrum (of andere locatie) gecombineerde koffie ochtenden
organiseren → bv. KST – POH GGZ – POHO – CJG beschikbaar
46
Bijlagen beleidsplan Sociaal Domein

-Opzetten van een laagdrempelige vorm van het Werkplein IJsselgemeenten om
mensen met schulden aan het werk te helpen/nuttig te laten voelen (in de trant van
‘Heitje voor een karweitje’) , benut de talenten.
-Maatwerk voor problematiek (zowel zorg, financiën als netwerk)
-Afstemming tussen KrimpenWegwijzer en CJG (gaat steeds beter)
-GR IJsselgemeenten ook activeren in Krimpen (focus ligt meer op Capelle)
-Taboe op armoede en schulden doorbreken met zoveel mogelijk partijen
-Wanbetalers actiever benaderen (persoonlijk) , vroegsignalering bij
zorgverzekeraars/energieleveranciers/QuaWonen/banken
-Bij sprake van armoede en schuldenproblematiek (werkloosheid) meer
samenwerking met KrimpenWijzer/Sociaal werk zodat mensen mee blijven doen
(bv inzetten voor wijkgericht werken of als vrijwilliger)
-kortere afhandelingstijd voorzieningenfonds
-Diverse hulpverleners zijn onzeker/bang/zien het niet als hun taak om door te
vragen naar financiën, terwijl juist zij kunnen signaleren.
-Informatiepakketten verschaffen in de eigen taal
-Informatie op scholen
-Bedrijven/organisaties zelf kunnen meer doen om hun eigen personeel te helpen
uit de schulden te komen/blijven
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Dit is er nog meer beschikbaar, aanbod dat niet genoemd is:
-Stichting blije gift is beschikbaar voor mensen die vlak boven de wettelijke
armoedegrens leven. Vanuit de groep werd aangegeven dat deze doelgroep een
goede ‘targetgroep’ is. Vooral omdat deze mensen vaak hard werken om rond te
komen en kwetsbaar zijn.
-Promen als sociale werkvoorziening heeft het volgende in huis:
-Maatschappelijk werk: preventie, ondersteuning en verwijzing
-Trainingen: e-learning, tel je geld en sociale vaardigheden
-Ready for Change: hulp en training bij verslavingsproblematiek, nieuw aanbod i.c.m.
met schuldenproblematiek (vanuit zorgverzekering)
-Vanuit de Kerken is de dominee vaak ook opgeleid tot coaching op dit vlak
-informatie op scholen
-Zicht op gedetineerden
-Stichting jarige job schenkt verjaardagspakketten (t.w.v. 35 euro) aan het jarige
kind (maar ook aan de broertjes/zusjes) zodat een kind zijn/haar verjaardag speciaal
is.
-gratis openbaar vervoer voor 65+’ers
-SMI voor kinderopvang (sociaal medische indicatie)
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-CrimpenInn geeft lokale voorlichting aan uitkeringsontvangenden
-Ambassadeurs/ervaringsdeskundige
-Stichting Corridor biedt ondersteuning in opvang, huisvesting, begeleiding,
dagbesteding en maatjesprojecten in de regio Rotterdam.
-Pameijer heeft veel aanbod en kennis beschikbaar voor de LVB/SP doelgroep:
-www.pameijer-geldtelt.nl
-cursussen en workshops
-administratieve ondersteuning
-Schuldsanering (zou aan de schuldhulpverlening van GR IJsselgemeenten kunnen
worden toegevoegd)
-Nazorg bij schuldsanering vanuit Stichting Leergeld

Wat kunt u bijdragen? Welke actie(s) gaat u uitvoeren?
-Proactieve houding van professionals (Allen)
-Als organisatie aanmelden bij de KrimpenWijzer en de sociale kaart verkennen.
Stukje tekst aanleveren voor doorverwijzing op de website van de
KrimpenWijzer/Gemeente (Allen)
-(nog meer) vrijwilligers opleiden tot maatje op dit vlak (Sociaal werk – Kerken)
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-Doorverwijzen naar het Taalcafé (ingang naar KrimpenWijzer in het kader van
signalering/ondersteuning, Allen)
-Gemeente (Muriel Noë) gaat het taalaanbod in kaart brengen en starten met het
ontwikkelen van een sociale kaart
-FNV is bezig om de gesaneerde banen terug te krijgen
-KrimpenWijzer gaat focussen op begrijpelijke taal in brieven vanuit
gemeenten/instanties aan de inwoners
-voorlichting verstrekken bij diverse inlooppunten (KrimpenWijzer, allen)
-Rabobank gaat helpen bij het doorverwijzen van klanten naar de KrimpenWijzer en
het spreekuur van de KrimpenWegwijzer op vrijdagochtend
-ADEM.MB gaat zelf ervaren hoe mensen de problematiek ervaren/meekijken met
andere organisaties en geeft aan een luisterend oor te willen/kunnen zijn: “een
taboe doorbreken begint bij jezelf”
-Schuldhulpmaatjes gaven aan om de inloopochtend op vrijdag bij te gaan wonen
om de samenwerking te verbeteren
-Vluchtelingenwerk geeft aan te gaan participeren in huisbezoeken, contact te
leggen met schuldeisers en intensieve begeleiding te bieden aan statushouders
-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) geeft aan onderdelen uit de presentatie te
bespreken met collega’s tijdens de teamvergadering en concreet te gaan doorvragen
tijdens consulten en huisbezoeken over de financiële situatie
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-CJG gaat armoede proberen bij te houden in het digitale dossier. Zo kan mogelijk
een beeld van kinderarmoede in Krimpen inzichtelijk worden gemaakt.
-CJG gaat pleiten voor het belang van een vaste arts/verpleegkundige voor
risicogroepen. Dit maakt het voor met name ouders laagdrempeliger om hun
financiële zorgen te delen (vertrouwenspersoon)
-Inloophuis CrimpenInn stelt zich beschikbaar voor voorlichting door derden
(stichting Leergeld, formulierenhulp, IJsselgemeenten, Sociaal Team, etc. )
-Stichting Leergeld gaat zorgen voor een beter netwerk en meer kennis van de
sociale kaart in Krimpen
-Agathos: Meer preventief aandacht voor (mogelijke) financiële problemen door
vragen tijdens intake/evaluaties met cliënten/systemen. Ook kennis van het
landelijke + regionale aanbod delen binnen het team ambulante hulpverleners
-KrimpenWijzer/Sociaal werk: meer bewustwording
-o.a. op dynamische inclusie agenda
-aandacht voor de week van de armoede
-PR voor Sociaal Werk maar ook met betrekking tot formulierenhulp
-KrimpenWijzer/Sociaal werk: bijdragen aan het mee blijven doen/participeren van
mensen in de gemeente als vrijwilliger of als deelnemer aan laagdrempelige
activiteiten met als doel het voorkomen van ernstigere problematiek. (Afstemming
met Werkplein IJsselgemeenten/Promen?)
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Overige opmerkingen:
-op zichzelf wonende jongeren vormen ook een risicogroep als het gaat om
schuldenproblematiek
-Er zijn innovatieve ‘dingen’ nodig, iedereen heeft aan iets anders behoefte → Ken je
cliënt
-Jong geleerd is oud gedaan → educatie is belangrijk zowel voor jeugd als voor
volwassenen (denk aan scheidslijn 17/18 qua regelingen)
-“Je weet pas wat je mist als je het niet (meer) hebt”
-aanbod vanuit onderwijs, Kerken en sportverenigingen is niet inzichtelijk
(vroegsignaleringsfunctie)

2 juli 2019

Thematafel
eenzaamheid &
ontmoeting

De avond begon met 4 presentaties en een evaluatie van de huidige
eenzaamheidsprojecten (Bakkie doen?, Café van Toen en Nu, Inloop de IJssel, Samen
1 tegen eenzaam). Hierna volgde een plenaire presentatie over het huidige aanbod
in het kader van Eenzaamheidsbestrijding. Na de pauze gingen we uiteen in groepen
Tijdens de groepssessies zijn drie vragen beantwoord: wat kan
effectiever/efficiënter; welk aanbod is er nog meer dat nog niet genoemd is; welke
actie gaat u uitvoeren? Ook input opgehaald met een mentimeter.
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Wat kan effectiever/efficiënter:
-

-

-

Betere verdeling activiteiten over het jaar (nu bijvoorbeeld weinig in de
zomermaanden)
Aanbod van alle activiteiten/diensten overzichtelijker maken
o zodat er betere afstemming mogelijk is, geen ‘dubbele’ activiteiten
o zodat duidelijker wordt waar geld/uren bespaard kunnen worden
Meer aansluiten bij bestaande activiteiten, geen ‘losse’ projecten vanuit de
gemeente
Gebruik maken van de kwaliteiten van partners om probleem aan te
pakken
Communicatie + meer bekendheid over bestaande projecten/aanbod. Liefst
op een centrale plek gebundeld (bij KrimpenWijzer). Digitaal/flyers en
plaatsgebonden
Beschikbare ruimtes beter benutten om activiteiten low budget aan te
bieden, zeker bij vrijwilligersorganisaties – STJJMH
Meer stimuleren buurtgerichte initiatieven -> bijvoorbeeld bewoners
betrekken bij het behouden van de kwaliteit van de woonomgeving
Vervoer of begeleiding naar activiteiten bieden zodat meer mensen
durven/kunnen gaan (Belbus?)
Logeeropvang (voor eenzame mantelzorgers) -> mantelzorgers kunnen het
langer volhouden, dit bespaart opnamekosten
Soort databank met bestaande organisaties en hun ‘doelgroepen’ (digitale
sociale kaart)
De projecten niet benoemen als eenzaamheidsproject (ontmoeting)
Kinderen/mensen in het algemeen meer leren om hulp te vragen als dat
nodig is
Belbus breder inzetten

Beleidsplan; prioriteting
acties volgt in
Actieprogramma Preventie
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-

-

-

Mensen meer bewust zelfstandig laten zijn -> bijv.
taalvaardiger/digivaardiger
Ontmoetingsruimten bevorderen in nieuwbouwprojecten
Niet altijd aparte activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren,
kunnen ook gecombineerd worden -> afstemming
Focus op meer doelgroepen dan enkel ouderen (zoals jongeren)
Er is nu qua algemene voorzieningen veel voor senioren, wat beter onder 1
paraplu zou passen
Meer vrijwilligers inzetten
o Probleem is wel dat (geschikte) vrijwilligers steeds lastiger te vinden
zijn
Gebruik maken van ervaringen van andere(n) (kerken)
De vier losse projecten meer met elkaar samen laten werken
Cursussen organiseren waarbij mensen elkaar helpen en stimuleren, zo
netwerken/communities vormen
Participatiemakelaar als netwerkverkenner – ContourdeTwern (Patrizia)
Creatieve, zichtbare verbinders in de wijk
Educatie/bewustwordingscampagne -> steek je hand uit voor een ander
Hoe meet je effectiviteit als het om eenzaamheid gaat?
Politieke/bestuurlijke keuzes worden gemaakt op basis van bewezen
effectiviteit
Link leggen tussen eenzaamheid en armoede-/ schuldenproblematiek (bv
schaamte)
Aanbod afstemmen op ervaringsdeskundigen/doelgroep
Via WeHelpen:
o Aandacht vragen voor sociale activiteiten
o Verdieping aanbrengen in de activiteiten ipv volume verhogen
o Meer aandacht voor eenzame jongeren
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o

PR van WeHelpen vergroten

Aanbod dat niet genoemd is:
-

-

-

Huisartsen: Inloop de IJssel
Eten met de Lions in een wijkrestaurant (thuis opgehaald, samen eten,
thuisgebracht)
JJMH:
o Jongeren in de leeftijd 12-17 jaar
o Preventief
o Eerste voorzorgmaatregel
Zero & Sano: drugs/alcohol
Buurtcirkels voor mensen met een beperking
Logeerhuizen GGZ/GZ
Trajecten voor KOPP kinderen/volwassenen (kind van ouder met
psychische problemen)
Meeleefgezinnen
Stichting leergeld in Krimpen
Sportfonds voor kinderen
Inloophuis Crimpen-Inn: zondagse lunchbijeenkomsten rondom de Bijbel in
het Onderdak
‘klusbedrijf’ van vrijwilligers voor senioren
Zichtbaarheid door Krimpense ambassadeurs
Vanuit bibliotheek:
o Taalcafé
o Oefenen op de computer
Zin in ouderdom:
o Bezoekwerk uit de kerken
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-

o Zangkoren
o Bibliotheek aan huis
o Belbus
Ontmoetingscentrum dementie
Gemiste risicogroep: mantelzorgers
Nazorg bij overlijden (rouwverwerking)
Stichting dagbesteding Krimpenerwaard
Repaircafé
Sportverenigingen
POH GGZ
Synerkri + Jongerenwerk
In de ontmoetingsruimten van QuaWonen worden activiteiten
georganiseerd

Wat mist u nog?:
-

Eten met elkaar -> voor minima, alleenstaand/weduwnaars etc.
Meer clubs met beperking in Krimpen + meer activiteiten
Iets voor vluchtelingen, niet alleen taallessen
Meer aandacht aan gevangenen
Dagopvang, nachtopvang, logeeropvang ‘zonder gedoe’

Wat gaat u bijdragen? Welke acties gaat u uitvoeren?
-

Artikelen in huisbrief – Seniorenplatform
Sociale kaart maken (op papier en daarnaast een app)
Ook in de zomer activiteiten organiseren, bijv. bingo/film o.i.d. – kerk
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-

-

-

-

-

-

Individuele dienstverlening met vrijwilligers wordt steeds lastiger -> wij
willen insteken op groepsgericht/wijkgericht werken in de buurten –
KrimpenWijzer
Samenwerking verbeteren met andere kerken, andere ouderenbonden,
andere koren – kerk
Meer inloopmomenten in de kerk – kerk
Openstaan voor vraaggerichte activiteiten – Jongerenwerk
Op de avonden van Bakkie doen? mensen motiveren en
activeren/informeren over andere activiteiten en voorzieningen in Krimpen
– Bakkie doen?
Workshops/lotgenotencontact van KOPP kinderen/volwassenen – Echt leven
Meeleefgezinnen – ADEM.MB
Jongeren voor Jongeren betrekken bij/deelnemen aan doelgerichte
activiteiten in vrije tijd – peer-to-peer
Luisterend oor zijn/zichtbaar zijn – ADEM.MB
Opzetten van respijthuis, inloop t.b.v. mantelzorgers. Logeermogelijkheden
voor ‘zorgvragers’-> ontlasten van mantelzorgers om langer vol te houden.
In krimpen: 24/7 open. – Mantelsaam
Verbinding leggen tussen kerken en andere organisaties + mensen
uitnodigen minder individueel te denken – Protestantse Gemeente Krimpen
a/d IJssel
Vanuit gezondheidscentrum meer mogelijkheden organiseren waarop
mensen met psychiatrische problemen kunnen binnen lopen – Bavo
Europoort/GHC
De verbinding zoeken – Bibliotheek aan den IJssel
Bij het signaleren van eenzaamheid verwijzen naar de juiste
projecten/voorzieningen – Vierstroom
Ontmoetingsgelegenheid voor jongeren met beperking
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18 jul 2019

Platform Sociaal
Domein

Vertellen dat buurtkamers gratis zijn
Soos opzetten voor schippers
Contact zoeken met ‘samen een tegen eenzaamheid’ – Inloophuis CrimpenInn
(gezamenlijke) Koffie ochtenden in het gezondheidscentrum – POH-O/POHGGZ/KrimpenWijzer
Gezamenlijke huisbezoeken organiseren – POH-O en POH-GGZ
Leuke activiteiten voor mensen met een beperking - Pameijer
Meer samenwerking zoeken – allen
Andere organisaties beter in de gaten houden – allen
“Alle mensen van de thematafels zouden een keer een dagdeel met een
andere organisatie in Krimpen moeten meekijken” – ADEM.MB/allen
Buurtcirkels ondersteunen en vertellen dat dit gratis is - ContourdeTwern

Opgehaald wat men nog mist bij de uitwerkingen van de thematafels, of er nog
vragen zijn en wat zeker niet mag ontbreken in het beleidsplan
Koerstafel
Wat mag zeker niet ontbreken in het beleidsplan?
-

De basis is opgenomen in het
beleidsplan. Overige zaken
gaat om uitvoering.

Vroegtijdige signalering en daardoor preventie is essentieel -> veel
samenwerking en op de hoogte zijn van wat andere partijen doen.
Maatschappelijk ‘contract’ met burgers sluiten om te kijken en contact te
leggen met buren (beide Seniorenplatform)
Hoe denken wij als Krimpen koploper te blijven wat betreft inclusie?

Wat mist nog:
-

de wil van huisartsen
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-

aandacht voor overbelaste mantelzorgers, vooral preventief + respijthuis

Participatie(wet): aandacht voor leefbaarheid/lage inkomens -> segregatie en
onduidelijk wie stuurt/begeleid op werk en inkomen (QuaWonen).
Personen met verward gedrag
Wat mist nog:
-

training Mental Health First Aid, najaar 2019 in Krimpen -> Indigo preventie
meer aandacht voor uitstroom uit instellingen -> betere afspraken over
wonen en positief voor bewoner/omwonenden (QuaWonen)

Onderwijs & Jeugd
Wat mis je nog:
-

visie: Krimpen gaat stapsgewijs naar volledig inclusief onderwijs
thema ouderlijke psychopathologie/verslaving
preventief biedt de ‘kansrijke start’ meerwaarde, die mist nog
Onderwijs/besturen/swv inspraak bij opzetten/inkopen preventief aanbod
lokaal en regionaal
Idee: 1 functionaris op school die driehoek (onderwijs/ouders+leerling/zorg)
regelt -> smw+
Interventies inzetten waarbij de hechting ouder-kind band
verbeterd/gestimuleerd wordt (bijv. babymassage, communicatie oud-kind
vanaf geboorte/omgaan depressie), kan in trainingen, 1 op 1 of in
groepsverband
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-

-

-

Evidence-based interventies rondom opvoeden & hechting, zoals “ouderbaby interventie”; VIPP-SD; Pittige jaren/Incredible years -> grenzen stellen
consequent zijn etc.
Probleem 4 (toename opvoedvragen & handelingsverlegenheid): ouders
preventief al voorbereiden op aankomend ouderschap, bijv.
bijeenkomsten/cursus
Probleem 14 (wachttijden SMW): SMW sneller doorverwijzen naar
(preventieve) trainingen zodat er snellere doorstroom plaatsvindt
Wellicht samen met andere partijen een symposium over
hechting/ouderlijke psychopathie organiseren, incl. ervaringsdeskundigen
Meer oog op ouders (ouderfunctionaris) -> ook kunnen doorpakken ->
leerplicht/jeugdplein
Analyse thuiszitters: ligt het aan onvoldoende oplossingen van
onderwijs/zorg/acceptatie ouder?
Pint-Cloud: digitaal, preventief programma die aanstaande ouders
voorbereid

Vragen:
-

-

Bij probleem 4 (handelingsverlegenheid ouders) i.c.m. opmerking
kwartiermaker 2/3e bewoners stelt geen goede grenzen: is dit typisch voor
Krimpen? Anders dan regio? Wellicht inzetten op preventieve opvoed
ondersteuning, ‘puppy-cursus’ voor ouders
Probleem 18: Indigo groepstrainingen regelmatig niet vol, waar kan smw &
school worden voorgelicht over mogelijk aanbod?
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Algemeen:
-

Thema-naam aanpassen: passend onderwijs in Krimpen versterken i.p.v.
negatieve formulering (probleem 3)
Passend onderwijs + jeugdhulp uitbouwen -> preventief gericht op inclusie
Ouderfunctionaris voor begeleiding richting passende plek
Bibliotheek Lang leven leren -> focus op basis vaardigheden lezen = basis van
leren. Digitale vaardigheden zijn essentieel

Eenzaamheid
Mist:
-

Positie streekmuseum op verschillende vlakken
Intercomfunctie als communicatiemiddel zorgtechnologie / beeldtelefonie

Wat mag zeker niet ontbreken in het beleidsplan?
-

Tip: 1 tegen eenzaamheid programma start nu ook in LansingerLand – info
via Marissa Tromp (MEE)
Bibliotheek: ontmoeting in de publieke ruimte die de bibliotheek is
(Digitaal) platform aanbod activiteiten voor alle krimpenaren (Karin van
Synerkri)
Bibliotheek: toegang tot informatie voor iedereen (bibliotheek aan huis)
Big bear? Mogelijkheid tot ontmoetingsruimte organiseren van activiteiten
rondom jeugd
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Armoede en schulden
Wat mag zeker niet ontbreken in het beleidsplan?
-

Inzichtelijke sociale kaart (voor armoede) -> inzicht in regelingen voor
inwoners en professionals (QuaWonen)
Jongeren met schulden onderkennen, investeren in de toekomst (Ron
Koevoets)

Mist:
-

-

-

Structurele samenwerking tussen schuldhulpverlening:
schuldhulpmaatjes/krimpenwegwijzer/krimpenwijzer
“Tegoedbonnen” voor kinderen (Kim de Vries, Streekmuseum) -> geef
kinderen uit arme gezinnen tegoedbonnen voor bijv. een keer zwemmen of
een keer streekmuseum/een snoepje etc.
Optie vanuit afdelingen Preventie Indigo: cursus minder stress + stoppen
met roken + maatje/buddy steun voor rondkomen met geld (wordt
onderzoek naar gedaan nu of dit effectief is)
Aandacht voor verborgen armoede -> deze groep valt net buiten alle
toeslagen, maar wel sociale uitsluiting (QuaWonen)
Boekje met adressen/tips voor gratis/goedkoop aanbod (Lelie Zorggroep)

Depressie
Wat mist:
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-

Zingeving: ipv aanbod kijken naar hoe iemand van betekenis kan zijn (voor
een ander)
Maatwerk vanuit indicatie
Crisis kaart: wat te doen in nood (juist vanuit eigen persoon, dus burger)
Mental health first aid = EHBO bij volwassenen met psychische /
psychiatrische problemen (Indigo)

Wat mag zeker niet ontbreken in het beleidsplan?
-

Communicatie gericht op doelgroep NT1 en NT 2, simpeler taalgebruik
(oog voor) basisvaardigheden: taal/gezondheid/financiën (schulden)

Interessante Quotes
“Delen doet delen. Delen is helen.”
“Je moet luisteren naar wat mensen NIET zeggen.”
Over samenwerking: “Zoek naar overeenkomsten en focus niet alleen op de
verschillen”.
“Niet praten over eenzame mensen, maar praten mét eenzame mensen”
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Inspraaknotitie Beleidsplan sociaal domein Krachtig verder 2020-2025.
Na een interactieve periode heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn ambities in het sociaal domein
vastgelegd in een concept beleidsplan Sociaal Domein, Kracht van Krimpen, Krachtig verder 2020-2025. Voor het plan definitief naar de gemeenteraad gaat
zijn inwoners, onderwijs, scholen, maatschappelijke partners en andere betrokkenen in de gelegenheid gesteld om schriftelijk advies uit te brengen op dit
concept- beleidsplan Sociaal Domein. Binnen deze periode hebben zeven inwoners/organisaties een inspraakreactie bij de gemeente ingediend.
In deze Nota van Inspraak hebben we de gemeentelijke reactie weergegeven en aangegeven of dit al dan niet geleid heeft tot een wijziging van het concept
beleidsplan Sociaal Domein. Daarnaast hebben we ook de bevindingen van de visitatiecommissie Sociaal Domein van de VNG opgenomen.
Inspraakreacties
Nummer Ingekomen

Inspraak van:

Samenvatting inspraakreactie

Reactie gemeente

Binnen de mogelijkheden mogen we van
sociale zaken IJsselgemeenten een uiterste
inspanning verwachten om bewoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan een
baan te helpen. Ook willen zij de
inspanningen schulddienstverlening verder
optimaliseren.
Ziet er op zich wel goed uit, maar heb geen
verder opmerkingen.

Wijziging
Beleidsplan
Nee

Diaconieën /diaconaal platform zijn
inderdaad belangrijke partners

Ja H 4.2

--

Nee

1.1

29okt19

GR
IJsselgemeenten

2.1

20nov19

M.D. van der
Giessen

3.1

2dec19

Enver

Vraagt wel aandacht voor de rol van de
diaconieën /diaconaal platform en ziet
deze graag benoemd als een ‘partner’ /
rolspeler in het Sociaal Domein.
Erkentelijk voor het proces van de
totstandkoming van dit plan (nog concept)
én de inhoud ervan. Het is in onze ogen
stevig, ambitieus en goed onderbouwd.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Leidende principes
Enver herkent zich in de leidende principes
die u voor de verdere inrichting van het
sociaal domein hanteert en wil zich hieraan
committeren. De wijze waarop hebben ze
in de brief vermeld.
Regionaal en lokaal
In de aansluiting tussen de lokaal en
regionaal ingekochte jeugdhulp (percelen
GRJR) is winst te halen. Enver deelt de
uitgangspunten van de Resultaat Gerichte
Bekostiging en hoopt samen met de
gemeentes in de regio te kunnen
optrekken om de transformatiegedachte
die achter deze inkoop zit verder te
ontwikkelen.
Landelijke ontwikkelingen (brief van de
ministers De Jonge en Dekker)
Belangrijk voor Enver is de erkenning en
het pleidooi voor faire tarieven, meer
eenheid in de toegang,
verantwoordelijkheid voor financiële
ontwikkelingen bij jeugdhulpaanbieders,
een regeling voor continuïteit van cruciale
jeugdzorg, aandacht voor de arbeidsmarkt,
een betere organisatie en uitvoering van
jeugdbescherming en jeugdreclassering en
afbakenen jeugdhulpplicht. Enver hoopt op
samenwerking met gemeenten om dit
proces verder inhoud en vorm te geven.
Het verlagen van administratieve druk bij
de professionals en het versterken van de

--

Nee

--

Nee

--

Nee

--

Nee
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3.6

3.7

autonomie. Enver realiseert zich dat
betaalbare zorg en de daarbij behorende
administratie en verantwoording een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
is. Echter het is goed om als gemeente
hierin alles te doen wat mogelijk is (met
andere gemeenten) en samen met de
aanbieders nog eens goed te kijken waarin
het stelsel kan vereenvoudigen.
Goed is goed genoeg: wie is hierbij
bepalend? Bij vrijwillig cliënt, bij
gedwongen (gezins)voogd? Hierin trekken
wij graag samen met u op binnen de keten.
Het begrip inclusie verwijst naar
daadwerkelijke tekorten (sociale
uitsluiting) op 4 dimensies:
• Onvoldoende sociale participatie
• Gebrekkige normatieve integratie
• Materiële deprivatie
• Beperkte toegang tot basale rechten
(huisvesting, gezondheidszorg, veilige
leefomgeving, opleiding/ stageplaats)
In de teksten is dit weinig uitgewerkt,
accent ligt op sociale participatie en een
beetje schuldhulpverlening.
Enver zal zich samen met partners en de
gemeente Krimpen aan den IJssel en haar
inwoners inspannen voor een inclusieve
gemeente, waarbij geen sprake is van
uitsluiting en kwalitatief goede en

Graag geven we in samenspraak met o.a.
de toegangsmedewerkers duiding aan het
uitgangspunt ‘goed is goed genoeg”.
Hierbij nemen we de adviezen van de
visitatiecommissie VNG in acht.
Inclusie is één van de leidende principes.
Alle Krimpenaren moeten kunnen
meedoen. We hebben het begrip inclusie
explicieter benoemd.

Nee

Ja, H 1.2.
(onder 1)
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4.1

3dec19

Leliezorggroep

4.2

betaalbare zorg voorhanden is daar waar
nodig.
Complimenten voor de integrale aanpak.
Het is vrij uniek dat bijvoorbeeld ook de
Participatiewet opgenomen wordt in een
beleidsplan sociaal domein. Daarnaast is
het goed om de focus te houden op wat er
bereikt moet worden. We vinden het
prettig dat er jaarlijks gewerkt gaat worden
met een plan van aanpak om het
beleidsplan verder te concretiseren en hier
met elkaar aan te werken.
Paragraaf 2.1 (komt overigens meer voor in
het plan, bijvoorbeeld blz. 22): doel: ‘Meer
huishoudens redden het zonder individuele
voorzieningen’. Dit kan ons inziens nooit
een doel op zich zijn. Het doel is dat
inwoners het op eigen kracht doen,
hiervoor is nodig dat eventuele
ondersteuning en hulp snel beschikbaar is
wanneer nodig. Daaruit voortvloeiend is
het effect dat huishoudens minder gebruik
maken van individuele voorzieningen.
Hiervoor is het van cruciaal belang dat er
gemeten wordt wat er bereikt wordt met
de hulp (ook op de langere termijn).
Anders kan wellicht voorkomen dat er
minder individuele voorzieningen ingezet
worden, maar dat dit net zo hard terug
komt als de basishulp bijvoorbeeld niet
effectief genoeg is.

--

Nee

Het doel is inderdaad dat inwoners het op
eigen kracht kunnen doen, meer
zelfredzaam zijn.
‘Meer huishoudens redden het zonder
individuele voorzieningen’ is een indicator
dat dit al dan niet lukt.

Ja, H 2.1.
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4.3

4.4.

4.5

4.6

4.7

In paragraaf 2.2 (en ook verder in het
beleidsplan) wordt benoemd dat er ook
andere toegangen zijn hoe inwoners aan
hulp kunnen komen, zoals de medische
toegang. Advies is om de samenwerking
met deze toegang te concretiseren. Hoe
vindt afstemming plaats?
We zijn een grote voorstander van een
betere verbinding tussen jeugdhulp en
onderwijs en hebben hier ook ervaringen
mee in andere regio’s en zetten deze
expertise ook graag in Krimpen in.
Ons advies is om bij het onderdeel
participatie de mogelijkheid tot
dagbesteding te benoemen, omdat dit zo’n
cruciale rol kan spelen binnen het brede
sociale domein (en dit nu nergens
genoemd wordt).
Het zou mooi zijn als zingeving als doel
wordt beschreven. Door te focussen op
zingeving komt participatie beter op gang
en blijft gezondheid beter in stand.
Het uitgangspunt van het beleidsplan is
‘goed genoeg’. Dat klinkt voor ons als:
normaliseren waar kan. Dat is ook ons
uitgangspunt. Ons inziens is het echter wel
nodig om hier blijvend met elkaar het
goede gesprek over te voeren, ook met de
gemeenteraad, maar ook met inwoners:

Samenwerking vindt plaats met
KrimpenWijzer / Krimpens Sociaal Team via
onder andere procesregie

Nee

Input voor het Actieprogramma Jeugd en
Onderwijs

Nee

Dagbesteding is een maatwerkvoorziening
vanuit de Wmo.

Nee

Zingeving wordt meegenomen in de
activiteiten die georganiseerd worden
vanuit de KrimpenWijzer. Dit is geen doel
op zich dat benoemd hoeft te worden in
het beleidsplan.
Graag geven we in samenspraak met o.a.
de toegangsmedewerkers duiding aan het
uitgangspunt ‘goed is goed genoeg”.
Hierbij nemen we de adviezen van de
visitatiecommissie VNG in acht.

Nee

Nee
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4.8

5.1

3dec19

Seniorenplatform

5.2

5.3

‘wat is dan goed genoeg’? en hebben we
daar dan wel een gedeeld beeld over.
Rapportage. Wat wordt hierin van
aanbieders verwacht? Van belang dat het
uitgangspunt blijft dat we met elkaar de
administratieve lasten zo laag mogelijk
houden maar wel kunnen bijsturen waar
nodig.
Heeft het een betekenis dat de pijlen in het
plaatje op de voorkant (en op blz. 12) een
andere lengte hebben? Zo ja. Dan behoeft
het plaatje meer uitleg.
Het seniorenplatform vraagt zich af wat
het verschil is tussen transformatie en
transitie. Dat wordt in de nota niet
duidelijk.
In de nog vigerende nota is sprake van
inzet voor alle doelgroepen, van jong tot
oud. De inhoud in de concept-nota is van
een andere orde. Het seniorenplatform
vindt dat heel erg ingespeeld wordt op de
jeugd.

In de concept nota is zeer weinig tot geen
aandacht voor senioren. Het was te
verwachten dat met name op het gebied
van Participatiewet en Wmo meer expliciet
beleid en plannen zouden zijn
geformuleerd voor de doelgroep

Hierover gaan we graag het gesprek aan.

Nee

Nee

Voorblad,
H 1.2

In de begrippenlijst staat transformatie.
We zullen transitie hieraan toevoegen.

Bijlagenboek

Het beleidsplan is voor alle doelgroepen.
In Krimpen aan den IJssel moet iedereen
mee kunnen doen. We willen dat meer
inwoners zelfredzaam zijn. Kwetsbare
inwoners van jong tot en met oud helpen
we hierbij. Wat betreft kinderen en
jongeren willen we dat zij gezond, veilig en
kansrijk opgroeien, opdat zij als zij
volwassenen zijn ook zelfredzaam zijn.
De doelgroep Senioren komt wel terug in
de diverse actieprogramma’s die we
hebben vastgesteld zoals actieprogramma
Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning, actieprogramma

Ja, H 2.1.

Deels, H 1.2.
(onder 1)
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ouderen/senioren. Kwetsbare groepen
worden ook gemist in de definitie en
uitwerking van inclusie. Het
seniorenplatform heeft de indruk dat
ouderen van wie een deel van de mensen
tot een kwetsbare groepen behoort in het
concept plan zijn ondergesneeuwd.
Advies: Veel specifieker op doelgroepen
richten. Dat maakt de nota helderder en
begrijpelijker.

5.4

De genoemde percentages in paragraaf
3.2.1. komen naar mening van het
seniorenplatform niet in overeenstemming
met de genoemde absolute aantallen.

5.5

Versterken van de netwerkorganisaties
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team,
inclusief samenwerking met GR
IJsselgemeenten is de komende jaren van
belang. Mede gelet op nieuwe taken die op
de gemeente afkomen.
Op welke wijze participeert GR
IJsselgemeenten in de
netwerkorganisaties?

5.6

samenwerken aan een dementievriendelijke gemeenschap enzovoorts.
We hebben toegevoegd wat we onder
inclusie verstaan.
Een samenleving waar inwoners welkom
zijn, meedoen en erbij horen. Het niet
uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele
voorkeur, culturele achtergrond, gender,
inkomen, politieke voorkeur of visie op de
samenleving, talenten of beperkingen zijn.
Iedereen op zijn manier kan meedoen en
een bijdrage levert op basis van zijn of haar
eigen interesses en talenten.
De genoemde percentages en het absolute
getal zijn niet vergelijkbaar. Het betreft
huishoudens met bijstandsuitkeringen(
4,3%) en personen met bijstandsuitkering
(29,6 per 1000 volwassenen). We hebben
Mee eens. Wordt expliciet opgenomen in
het beleidsplan.

De GR IJsselgemeenten participeert niet in
de netwerkorganisaties KrimpenWijzer en
Krimpens Sociaal team maar werkt samen
op casusniveau. De GR IJsselgemeenten
werkt samen met een groot aantal
partners met als doel

Ja, H 3.2.1. en
bijlagenboek

Ja, H 3.3

Nee
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5.7

Op welke wijze worden de ontwikkelingen
zoals de nieuw op te stellen Woonvisie en
de uitwerking van de Omgevingswet
ingepast dan wel gerelateerd aan deze
concept nota.

5.8

Communicatieplan wordt gemist. De
seniorenplatform wijst er op dat een
aanzienlijk deel van de senioren niet
digitaal is.
De concept nota getuigt van weinig
ambitie. Meer redelijke streefwaarden
gerelateerd aan specifieke inzet en
preventie is gewenst zo niet noodzakelijk.
Zeer stevig inzetten op preventie is
noodzakelijk.
Vergelijking van andere gemeenten en het
gesprek aan te gaan over de verschillen zou
volgens het Seniorenplatform ook kunnen
helpen.
Titel ‘Krachtig verder’ en ambities leveren
een verwarrend beeld op ten opzichte van
de realiteit (de beperkte beschikbare
middelen)

5.9

5.10

6.1

3dec19

Adviesraad Sociaal
Domein

bijstandsgerechtigden te laten participeren
naar vermogen.
De woonvisie wordt geactualiseerd en
thema’s als langer zelfstandig thuis wonen,
beschermd wonen en de (financiële)
bereikbaarheid van woningen voor
jongeren, mensen met een beperking
krijgen daarin in een plaats. De
Omgevingswet is nog in een dermate
abstract stadium, dat momenteel lastig is
te zeggen hoe de relatie met het
beleidsplan eruit zal gaan zien. Dat er een
relatie is, is natuurlijk evident.
In het beleidsplan staan de
uitgangspunten. Een eventuele verdere
uitwerking kan geborgd worden in een
communicatieplan.
In het beleidsplan hebben we de gewenste
richting aangegeven. Streefwaarden
worden waar nodig vastgelegd in de
Actieprogramma’s.

Nee

Nee

Nee

Hierover hebben we ook gesproken met de
visitatiecommissie VNG Sociaal Domein:
we gaan hiermee aan de slag.

Ja, H 4.2.

We hebben de ambitie om krachtig verder
te gaan. Onze inrichting van het sociaal
domein is in de basis goed. We
onderkennen daarbij dat er wat betreft

Ja, H 2.4.
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Werving van additionele middelen wordt
gemist.
6.2

Visie en missie:
- Jeugd komt veel uitgebreider in de
nota aan de orde dan andere
doelgroepen
- Begrip ‘kleurrijk” bij inclusie is veel te
multi interpretabel.
- Hoe worden de nieuwe
aandachtsgebieden ( omgevingswet en
woonvisie) ingepast in de visie en
missie.
- Terecht is er aandacht voor preventie.
Beschrijving van dergelijke activiteiten
en initiatieven wordt gemist.

financiën spanning op staat. We zullen dan
ook goed moeten prioriteren. Het
beleidsplan beidt een kader, die op diverse
punten nog wel nadere uitwerking vraagt
in actieprogramma’s. We richten ons op
een goede basis; versterken van
zelfredzaamheid en het organiseren van
ondersteuning/hulp dichtbij met de
netwerkorganisatie KrimpenWijzer en
Krimpens Sociaal Team. Hierbij hanteren
we onze leidende principes, zoals inclusie,
inwoner centraal, samen en betaalbaar.
Voor de volledigheid hebben we ook het
financieel kader in het beleidsplan
opgenomen.
Waar mogelijk maakt de gemeente hier
gebruik van. Ook continueren we onze
lobby richting de rijksoverheid.
-

-

Het beleidsplan richt zich op alle
inwoners, van jong tot oud. Hierbij is
het wel zo dat onze opdracht voor de
jeugdigen groter is dan voor
volwassenen.
Onze samenleving biedt ruimte aan
alle inwoners om hun leven naar eigen
inzicht in te richten. Iedereen kan op
zijn manier meedoen en een bijdrage
levert op basis van zijn of haar eigen
interesses en talenten. In het
beleidsplan hebben we het begrip
ínclusie’ nader geduid.

Ja, H 2.4.

Deels, H. 1.2.
onder 1
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-

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Betaalbaarheid: Adviesraad herhaalt het
advies met het oogmerk de onderbouwing
van de uitgaven te versterken en daarmee
het beperkte speelveld voor de
bezuinigingen aan te tonen.
Adviesraad maakt zich zorgen over het in
de knel komen van de vangnetvoorziening
bij het Krimpens Sociaal Team als gevolg
van wachttijd bij specialistische zorg.
Adviesraad wil graag leren van andere
gemeenten en wil daar graag mee in
gesprek.
Mede gelet op wijzigingen door de
rijksoverheid is flexibiliteit van belang in
beleid en instrumentarium.
Noodzaak van integraliteit wordt
onderschreven. Wel vraagt de Adviesraad
zich af op welke wijze dat gaat gebeuren,
bv bij inpassing nieuwe taken
Wees alert op de groei van
randvoorwaardelijke en administratieve
taken. Dit gaat ten koste van de
uitvoerende zorgtaken.

De visie en missie van het beleidsplan
vormen kaders voor de woonvisie en in
een later stadium ook voor de lokale
uitwerking van de omgevingswet.
- De acties rondom preventie komen in
het Actieprogramma Preventie.
Voor de volledigheid hebben we ook het
financieel kader in het beleidsplan
opgenomen.

Ja, H2.4.

We delen uw zorgen en proberen daar
zowel op lokaal als regionaal de oorzaak
van het probleem aan te pakken.

Nee

Hierover hebben we ook gesproken met de
visitatiecommissie VNG Sociaal Domein:
we gaan het gesprek aan over de
rapportages.
Dat is mede de reden dat we gaan werken
met PDCA cyclus.

Ja, H 4.2

In de actieprogramma’s is of wordt dit
nader uitgewerkt.

Nee

Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de
Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (UAVG) is van
toepassing. Hierbij geldt de

Ja

Nee

73
Bijlagen beleidsplan Sociaal Domein

Advies: privacybescherming opnemen in
uw beleid: zorgvuldigheid waar de
regelgeving dit vereist, maar ook
slagvaardigheid waar dit mogelijk is.
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

noodzakelijkheidseis. Zo mogen
persoonsgegevens niet voor een ander
doel gebruikt worden.
We faciliteren partners door
kennisuitwisseling.
Onduidelijkheid over de begrippen transitie ‘Begrippen in het sociaal domein’ zijn
en transformatie.
opgenomen in het bijlageboek.
Het opzoeken van de wettelijke grens van
Ons oogmerk is dat we niet de
de zorgplicht heeft ook gevolgen voor de
verantwoordelijkheid van de WLZ en de
direct betrokken, kan financieel nadelig
zorgverzekeringswet overnemen. We
zijn. Is deze wijze van zorgverschuiving een hebben dit expliciet benoemd in H 3.3.
oogmerk van de gemeente?
Functioneren de Gemeenschappelijke
Voor de GRJR is een verbeterplan
Regelingen naar wens?
opgesteld. De gemeente Krimpen aan den
IJssel is hier nauw bij betrokken.
We zijn tevreden over het functioneren
van de GR IJsselgemeenten en de GR
Promen.
Communicatie is erg summier.
Communicatie vinden wij ook belangrijk.
Communicatieplan wordt gemist. Voor
Communicatie krijgt aandacht in de
bepaalde doelgroepen is digitale
uitvoering c.q. verschillende
communicatie geen vanzelfsprekendheid.
Actieprogramma’s.
Gezonde leefstijl
Inderdaad alle punten hebben te maken
- Geldt tevredenheid niet voor alle 6
met een gezonde leefstijl. We hebben dan
punten?
ook opgenomen dat we in de komende
jaren willen zien dat steeds meer inwoners
een (zeer) goede gezondheid ervaren.
(Bron: Gezondheidsatlas). Hierbij is ook
een relatie gelegd met de punten depressie
of angststoornis, overgewicht en
dergelijke.

Bijlagenboek
Ja, H 3.3.

Nee

Nee

Ja, H 3.1.1.
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6.14

Sociaal veilige omgeving
- Ook aandacht voor andere groepen
dan jeugd nodig.
Participeren aan het werk en financieel
zelfstandig
- Percentages zijn niet correct

6.15

6.16

Langer zelfstandig wonen
- Huishoudelijk hulp wordt gemist, en
druk op budget als gevolg van
abonnementstarief

6.17

Rapportage en evalueren
Belang wordt onderschreven en de
adviesraad ontvangt deze ook graag.
Ontbrekende punten:
- Aandacht voor het uitgangspunt
‘couleur locale’
- De inzet van het instrument PGB’s
- Borgen onafhankelijke
cliëntondersteuning.

6.18

7. 1

Nov19

OOGO (op
overeenstemming

De samenwerkingsverbanden passend
onderwijs stemmen in met het Beleidsplan

Het gaat om alle inwoners. Veilig Thuis en
het Krimpens Sociaal Team is er ook voor
alle inwoners.
De genoemde percentages en het absolute
getal zijn niet vergelijkbaar. Het betreft
huishoudens met bijstandsuitkeringen
(4,3%) en personen met bijstandsuitkering
(29,6 per 1000 volwassenen)
In dit plan staat onze ambitie verwoord.
We willen dat meer inwoners van 75 jaar
en ouder zelfstandig thuis wonen. Hierbij
willen we met name inwoners die het
nodig hebben ondersteunen.
De rapportages die we naar de
gemeenteraad sturen, zenden we naar de
Adviesraad.
De netwerkorganisatie onder gemeentelijk
regie in de vorm van KrimpenWijzer en
Krimpens Sociaal Team is het fundament
van de inrichting van het Sociaal Domein.
Op deze wijze borgen we ook de couleur
locale.
- PGB en ZIN (zorg in natura) zijn beide
instrumenten om eventuele
ondersteuning in te zetten.
- Onafhankelijke cliëntondersteuning is
wettelijk geborgd en expliciet
genoemd in het beleidsplan. (H 3.3)
Aandachtspunten worden meegenomen bij
de uitvoering.

Nee

Ja, H 3.2.1. en
bijlagenboek

Ja, H 3.2.3

Ja, H 4.1.

Deels, H 2.2

Nee
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gericht overleg met
het onderwijs)

Sociaal Domein. Er worden complimenten
geuit over het proces én de infographics.
Om de ambities waar te kunnen maken is
het belangrijk samen aan de slag te gaan.
Afgesproken is om periodiek een
bijeenkomst te beleggen met het
onderwijs, jeugdgezondheidszorg,
jeugdhulpaanbieders en de gemeente. In
dit overleg kunnen we het actieprogramma
Jeugd en Onderwijs bespreken en de
voortgang van de acties monitoren.

Visitatiecommissie
Nummer Samenvatting inspraakreactie
1.

2.

De visitatiecommissie constateert dat de gemeente haar
beleidsplan met input van diverse partijen ontwikkelt en in
vergelijking met andere gemeenten loopt de gemeente hier
voorop. Het meenemen van input van diverse partijen
versterkt het beleidsplan en het draagvlak van dit plan bij
deze partijen.
Koppeling inhoud en financiën
Wel constateert de commissie dat in de visie een betere
koppeling gemaakt kan worden tussen inhoud en financiën
binnen het sociaal domein. Wanneer inhoud en financiën
met elkaar worden verbonden wordt het overzichtelijker om
een bepaalde afweging/keuze te maken, ook met het oog op
de budgettaire kaders die van tevoren bepaald zijn. Duidelijk
prioriteren met het oog op de beperkte middelen die

Reactie gemeente
--

In het concept beleidsplan is aangegeven dat we de komende
jaren de trend van stijgende kosten willen keren door in te
zetten op een goede basis; versterken van zelfredzaamheid
en het organiseren van ondersteuning/hulp dichtbij met de
netwerkorganisatie KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal
Team. Hierbij hanteren we onze leidende principes, zoals
inclusie, inwoner centraal, samen en betaalbaar.

Wijziging
Beleidsplan
nee

Ja, H 2.4.
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3.

4.

beschikbaar zijn, is een noodzaak in het sociaal domein, aldus
de commissie.
Plan-Do-Check-Act
Verder heeft de visitatiecommissie gezien dat de gemeente
zo veel mogelijk haar methodologie Plan-Do-Check -Act
probeert toe te passen. De commissie geeft aan dat het de
doelstellingen nog concreter kan en gekoppeld kunnen
worden aan indicatoren, bijvoorbeeld bij afname herhaald
beroep.
Dashboard
De gemeente geeft aan dat zij de ambitie hebben om deze
indicatoren te koppelen aan dashboards, zodat hier in de
dagelijkse uitvoering op gestuurd kan worden. Dit is een goed
initiatief en de gemeente moet hier naartoe werken, aldus de
commissie. De gemeente stelt bestuursrapportages
(ambtelijke als bestuurlijk) op. Deze rapportages zijn
momenteel van een te algemeen niveau, terwijl de
informatiebehoefte van de Gemeente Krimpen specifieker
van aard is. De commissie adviseert dan ook een dashboard
te maken en hier de indicatoren aan te koppelen om de
voortgang op het beleidsplannen te monitoren.

Voor de volledigheid hebben we ook het financieel kader in
het beleidsplan opgenomen.
We hebben er voor gekozen om in het beleidsplan vooral de
gewenste beweging op te nemen en in de Actieprogramma’s
dit meer te concretiseren.

Nee

Deze aanbeveling nemen we over.
Ja, H 4.1.
In hoofdstuk 4.1 toevoegen: Door een dashboard in te
richten en de indicatoren hier aan te koppelen kunnen we de
voortgang op het beleidsplan (inclusief actieprogramma’s)
monitoren.
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Bijlage 5
Begrippen in het Sociaal Domein
Hieronder staat geduid wat onder veel voorkomende begrippen wordt verstaan, zonder daarbij uitputtend te willen zijn.

algemene voorziening

Aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en
mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning;

begeleiding

Activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in
zijn eigen leefomgeving kan blijven.

beschermd wonen:

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een
psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van
gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;

cliëntondersteuning:

Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en
inkomen;

combinatiefuncties

Functies op basis van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.

EED (dyslexie)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, enkelvoudige
dyslexie (EED) in de basisschoolleeftijd. Voor Krimpen aan den IJssel voert een expertisecentrum de screening uit
voor EED en adviseert de gemeente over het wel of niet afgeven van een positieve beschikking.
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factorenmodel

Het factorenmodel is een instrument dat de beschermende en risicofactoren plus de onderlinge verbanden laat
zien. Het kijkt vanuit die brede definitie van preventie/gezondheid - de belangrijkste onderliggende factoren - die
direct en indirect van invloed zijn op gezondheid en het Sociaal Domein. Deze factoren hebben een
wetenschappelijk fundament. Zie het schema op bladzijde 69 in dit bijlagenboek.

familiegroepsplan

Hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of
anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren

herstart

Onderwijsopvangvoorziening voor jeugdigen die niet gehandhaafd kunnen worden in het regulier basisonderwijs.
Het programma bestaat uit een combinatie van diagnostiek, zorg, onderwijs en het bepalen van een passend
schooltype. Uitgangspunt is een terugkeer naar regulier onderwijs.

huiselijk geweld

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring/

integraal

Alles omvattend, in ieder geval maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheidszorg, preventie, zorg,
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

jeugdbescherming

Jeugdbescherming is er voor jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden die hun ontwikkeling
bedreigen. Die invloeden kunnen geweld en agressie in het gezin zijn, of ouders of opvoeders die wel het goede
willen, maar die niet bij machte zijn om hun kind de veiligheid en ook de aandacht te bieden die ze nodig hebben.
De kinderrechter kan in die situaties twee jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen: de ondertoezichtstelling
(OTS), of een ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht. Bij een OTS begeleiden gezinsvoogden een gezin bij
de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Bij een ontheffing of ontzetting uit het gezag
verliezen ouders de voogdij over hun kind. Ze kunnen nog wel betrokken zijn bij inzet van hulpverlening maar
hebben geen beslissende stem meer.

jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de publieke gezondheidszorg en heeft als doel het bevorderen,
beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van
kinderen en jongeren. De JGZ is verankerd in de Wet publieke gezondheid.
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jeugdhulpaanbieder

1°. Natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig
jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college.
2°. Solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college.

kansrijke start

Landelijk programma, dat er op gericht is kinderen een kansrijke start te geven. De eerste 1000 dagen zijn van
groot belang voor een gezonde groei en ontwikkeling, en ook voor kansen op een optimale ontplooiing op latere
leeftijd. Door een moeizame start krijgen kinderen later vaker groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen,
suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp. Het verbindt
de geboortezorg met de jeugdgezondheidszorg.

kindermishandeling

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele
aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of
van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

kinderrechtenverdrag

Het kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun geboorte tot hun
achttiende jaar. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het
gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Het kinderrechtenverdrag geeft belangrijke
uitgangspunten en verplichtingen mee. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich
optimaal kunnen ontwikkelen (bladzijde 70 van dit document).
Op 24 juni 2019 heeft de kindergemeenteraad van Krimpen een Krimpens kinderrechtenverdrag opgesteld. (zie
bladzijde 45 van het bijlagenboek)

KrimpenWegwijzer

Een inloopspreekuur op elke vrijdagochtend van 9:00 - 12:00 uur. Tijdens deze inloop gaan inwoners zelf aan de
slag met hun hulpvraag, onder begeleiding van een professional en deskundige vrijwilligers. Hierbij is het
zelflerende vermogen het uitgangspunt. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over praktische en sociaalmaatschappelijke kwesties.
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kwalificatieplichtig

Een jongere moet minimaal een startkwalificatie halen, Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau-2, havo of
havo.

lhbti

Afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel.

lokale jeugdhulp

Vormen van jeugdhulp die door de aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond deelnemende
gemeenten zelf worden ingekocht. Dit betreft basis-GGZ, dyslexie en hulp door wijkteams.

maatschappelijke
ondersteuning

1°. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente,
alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld/
2°. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische
psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
3°. Bieden van beschermd wonen en opvang.

maatwerkvoorziening

Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de
mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen.
2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen
en andere maatregelen.
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

mantelzorg

Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en
opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks
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voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een
hulpverlenend beroep/
onderwijszorgarrangement Al het integrale aanbod voor jeugdigen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en zorg nodig
hebben om tot leren en/of tot ontwikkeling te komen, bijvoorbeeld het OPDC/
OPDC

Het Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het
reguliere voortgezet onderwijs in Rotterdam, in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar die tijdelijk niet op
hun school kunnen zijn. Wanneer een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft die de school niet kan
bieden, kan deze leerling, onder bepaalde voorwaarden, worden geplaatst op het OPDC. Belangrijk hierbij is de
verwachting dat de leerling na verblijf op het OPDC kan terugkeren in het reguliere onderwijs.

opgroei- en
opvoedingsproblemen,
psychische problemen en
stoornissen

1°.Psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke
beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen.
2°. Beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in verband met een somatische,
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal
probleem bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.
3°. Een tekort aan zelfredzaamheid in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een
somatische of psychiatrische aandoening of beperking bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet
heeft bereikt.

opvang

Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s
voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.

participatie

Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer/

peer 2 peer

Het is een Engelse term “gelijk naar gelijke”. Peer-to-peer (Peer2Peer) wordt gebruikt bij methodieken waarbij
gelijken ,bv jongeren, senioren elkaar ondersteunen.
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persoonsgebonden
budget

Bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen
en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken.

PGB

Persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een door het college verstrekt
budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening
behoort van derden te betrekken.

Platform Sociaal Domein

Dit is een digitaal platform van inwoners (ervaringsdeskundigen), adviesraden en organisaties die acties zijn in het
Krimpens Sociaal Domein. De deelnemers aan dit platform komen circa drie keer per jaar samen om diverse
thema’s te bespreken.

preventie

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met een risico op psychische problemen en
stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders met of
met een risico op opvoedingsproblemen

preventiematrix

Het is een hulpmiddel om het lokale preventieaanbod en de lokale wensen en problemen in beeld te brengen. (zie
Nederlands Jeugd Instituut)

regenboogagenda

Met de Regenboogagenda zetten gemeenten aandacht LHBTI op de agenda. (zie Movisie)

right to challenge

Recht om uit te dagen. Aanpak waarbij een groep (georganiseerde) bewoners, taken van de gemeente kunnen
overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Schots model of GIRFEC

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft aan de hand van een Schots gedachtegoed Getting it right for every child
(GIRFEC) een kansencirkel geïntroduceerd in de beleidsontwikkeling en in de dagelijkse praktijk van iedereen die
werkt met en rond kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Hierbij richten zij zich op een inclusieve
samenleving, waar de hele omgeving van het kind betrokken is bij het welzijn van het kind. De ontwikkeling en de
kansen van kinderen staan daarin centraal. Deze benaderwijze sluit goed aan bij ons gedachtengoed dat we met
elkaar ouders, opvoeders, kinderopvang, scholen enzovoorts samen de schouders er onder moeten zetten om
kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Ook vanuit jeugdgezondheidszorg (door CJG Rijnmond)
wordt dit gedachtengoed omarmd.
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sociaal netwerk

Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt.

specialistische jeugdhulp

Dit betreft de door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ten behoeve van de deelnemende
gemeenten ingekochte vormen van jeugdhulp. Dit zijn meest intramurale of (langdurige) complexe vormen van
jeugdhulp. Vanwege de kosten van dergelijke trajecten hebben de regiogemeenten besloten deze via de GR
Jeugdhulp gezamenlijk in te kopen.

thuiszitter

Een thuiszitter is een leer- of kwalificatieplichtig kind tussen de vijf en achttien jaar, die niet is ingeschreven aan
een erkende onderwijsinstelling of gedurende een aaneengesloten periode van meer dan vier weken zonder
geldige reden zoals ziekte, niet deelneemt aan enige vorm van onderwijs of een naar onderwijs terugleidende vorm
van hulp of begeleiding.

transformatie

Het efficiënter en effectiever vormgeven van het jeugdbeleid en van voorzieningen door te normaliseren,
demedicaliseren, in te zetten op preventie, uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van
jeugdigen en hun ouders en inzet van hun sociaal netwerk, vroegsignaleren, integrale hulp en door ruimte te geven
aan professionals.

transitie

Met de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet per 1 januari 2015 kwamen er veel taken
naar de gemeente. Het inregelen van deze drie nieuwe wetten wordt wel aangeduid als de transitiefase. Transitie
betekent letterlijk overgang.

veilig thuis

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

voorschoolse periode

In de voorschoolse periode worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het gaat om de
peutergroepen en kinderdagverblijven. In deze periode (2,5 – 4 jaar) krijgen kinderen gelegenheid om extra te
komen spelen en leren (voor- en vroegschoolse educatie). Dit aanbod loopt door in de eerste jaren van het
basisonderwijs, de zogeheten vroegschoolse periode. Door de landelijke verruiming van de uren in de komende
jaren krijgen de peuters meer gelegenheid om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. Het doel van dezee wet is dat onvrijwillige zorg bij mensen met
een beperking zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil
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zeggen dat vrijheidsbeperking, of 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast,
tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is.
volwassenheid (naar
volwassenheid; 16-27)

Voor jongeren verandert er bij het ouder worden veel: je gaat zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en steeds
meer zelf beslissingen nemen. De meeste jongeren leren dit vanzelf, met vallen en opstaan en met ondersteuning
van ouders en vrienden. Maar niet voor alle jongeren is dat vanzelfsprekend. Er is een groep die kwetsbaar is en
ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Jongeren hebben recht op de juiste
ondersteuning bij de voorbereiding op hun toekomst. Hierbij hebben we te maken met andere wetgeving op de
leefgebieden onderwijs, werk en inkomen, zorg, ondersteuning en veiligheid. (zie bijvoorbeeld website 16-27)

zelfredzaamheid

In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een
gestructureerd huishouden.
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Figure 1: factorenmodel
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Kindergemeenteraad
Kindergemeenteraad
Op 24 juni 2019 heeft de kindergemeenteraad van Krimpen aan den IJssel een kinderrechtenverdrag opgesteld.
Zij hebben met elkaar gesproken over de kinderrechten. Zij hebben de volgende kinderrechten vastgesteld:
1. Kinderen mogen altijd hun eigen mening vormen en uiten.
2. Kinderen moeten naar school kunnen gaan.
3. Pesten moet stoppen.
4. Kinderen/zwangere vrouwen én roken gaan niet samen.
5. Kinderen hoeven niet bang te zijn om naar een vertrouwenspersoon te gaan.
6. Kinderen mogen niet worden mishandeld.
7. Als je op straat ziet dat er iets aan de hand is met een kind, help je hem of haar.
8. Kinderen moeten buiten kunnen spelen.
9. Speeltuinen moeten schoon en rookvrij worden. Iedereen is welkom in de speeltuin en volwassenen mogen niemand voortrekken.
10. Er moeten plekken voor jongeren komen op plaatsen waar kinderen geen overlast van jongeren hebben.
11. Kinderen moeten vanaf hun 16e kunnen stemmen bij verkiezingen.
12. Kinderen die verslaafd zijn moeten beter worden geholpen en het moet moeilijker worden om aan drugs te komen.
En tot slot: de kindergemeenteraad houdt toezicht op de naleving van het kinderrechtenverdrag van Krimpen aan den IJssel.
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