
Gezonde leefstijl
Meeste inwoners ervaren een goede gezondheid en hebben een 
gezonde leefstijl.
• Meer jeugdigen laten zich vaccineren. Dit zien we terug in een 
   hogere vaccinatiegraad.
• Minder jongeren gebruiken schadelijke genotmiddelen (o.a. drugs, 
    alcohol en roken). 

Sociaal veilige leefomgeving
Huiselijk geweld en kindermishandeling integraal aanpakken.
• Huiselijk geweld en kindermishandeling sterk reduceren. 
• Voldoende preventieve activiteiten en ondersteuning voor verwarde 
    personen.
• Een dementievriendelijke gemeenschap.
• De samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal 
    domein versterken.

Kansrijk
Alle inwoners (kinderen en jongeren in het bijzonder) hebben een 
passend opleidingsniveau/behalen een startkwalificatie en/of 
diploma. Daarnaast kunnen ze hun talenten ontdekken en zich zo 
optimaal mogelijk ontwikkelen.
•  Elke jeugdige gaat naar school of krijgt minimaal een combinatie 
    van onderwijs en jeugdhulp.
•  Verzuim en aantal voortijdig schoolverlaters nemen af. Er zijn geen 
    thuiszitters.
•  Onderwijs en jeugdhulp worden meer integraal aangeboden.
•  Het aantal dyslexietrajecten neemt af.
•  Er is bewustwording rondom laaggeletterdheid.

Opgroeien en opvoeden
We bieden kinderen een kansrijke start.  Ouders zijn primair verant-
woordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. De gemeente biedt 
opvoedondersteuning.
• Meer ouders maken gebruik van opvoedondersteuning.
• Jeugdcoach op school bereikt meer kinderen/jongeren en ouders.
• Het Krimpens Sociaal Team begeleidt meer inwoners.
• Lokale individuele trajecten en specialistische arrangementen 
  nemen in omvang af.

Werken naar vermogen
We streven naar een Krimpense samenleving waar iedereen die kan 
werken werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is voor de 
samenleving
• Aantal personen/huishoudens met bijstandsuitkering daalt fors.
• Inwoners participeren naar vermogen.

Financieel zelfstandig 
Inwoners zijn financieel zelfredzaam. Kinderen groeien niet op in 
armoede. We voorkomen dat inwoners (problematische) schulden 
hebben en bieden ondersteuning als dit nodig is.
• Minder kinderen (0-18 jarigen) groeien op in een bijstandsgezin.
• Aantal schuldhulpverleningstrajecten neemt af.

Langer zelfstandig wonen 
Inwoners wonen (eventueel begeleid) langer zelfstandig.
• Meer inwoners (75+) wonen zelfstandig. Indien nodig wordt 
    hierbij ondersteuning geboden zoals hulp bij het huishouden.

Maatschappelijke bijdrage 
Inwoners zetten zich belangeloos in voor een ander. Mantelzorgers 
helpen hun naaste(n) om mee te kunnen blijven doen aan onze 
samenleving en om zelfredzaam te zijn. KrimpenWijzer ondersteunt 
hen waar nodig.
• Meer vrijwilligers zijn actief in onze gemeente.
• Meer mantelzorgers zijn geregistreerd bij KrimpenWijzer, zodat 
    zij waar nodig ondersteund kunnen worden.
• IJsselgemeenten werkt samen met het lokale netwerk en Krimpen
    Wijzer om, waar nodig en mogelijk voor uitkeringsgerechtigden 
    vrijwilligerswerk te vinden in de eigen gemeente.  
• Statushouders gaan zo snel mogelijk vrijwilligerswerk doen binnen 
    de mogelijkheden van het inburgeringsprogramma.

Geen ‘onvrijwillig’ isolement
Krimpenaren zitten niet ‘onvrijwillig’ in een sociaal isolement.
• Percentage volwassenen met een hoge emotionele/sociale 
  eenzaamheidsscore daalt.

Zonder individuele voorzieningen
Meer Krimpenaren redden het zonder individuele voorzieningen.
• Percentage ‘huishoudens zonder individuele voorzieningen’ stijgt.
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Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. 
In zo’n gemeente past een goede efficiënte ondersteuning in het Sociaal Domein 
voor inwoners die dat nodig hebben. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat 
hierbij voorop. Uw leefwereld staat centraal.

Toegang 
Sociaal domein

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team vormen het fundament 
van de inrichting van het Sociaal Domein in Krimpen aan den IJssel. 
Zij zijn een netwerkorganisatie onder regie van de gemeente. 
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team bieden integrale 
ondersteuning en hulp, waar nodig op maat aangeboden. De 
ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken van de zelfred-
zaamheid en participatie van Krimpenaren. Meer inwoners worden 
geholpen met preventie en basishulp. Naast toegang tot ondersteu-
ning via de gemeente is er voor jeugdhulp ook de medische toegang 
- onder andere via huisartsen - en de toegang via jeugdbescherming. 

Het Sociaal Domein: wat willen we samen met u bereiken?

Missie
We sturen op: 
 een goede basis.
 versterken van zelfredzaamheid.
 het organiseren van ondersteuning/hulp dichtbij.

Vier leidende principes:
1. Inclusie: Sterk maken voor een inclusief Krimpen aan den IJssel.
2. Inwoner centraal: Versterking preventie en basishulp.
3. Samen: Integrale samenwerking en stellen leefwereld inwoner centraal.
4. Betaalbaar: Grip op de uitgaven, door inzet meer casusregie.  
     Effectieve en efficiënte ondersteuning en hulp.
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•
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GR IJsselgemeenten ondersteunt en stimuleert uitkerings-
gerechtigde inwoners om te participeren naar vermogen. 

KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team werken nauw samen 
met de GR IJsselgemeenten, huisartsen en jeugdbescherming.

De toegang tot de voorzieningen van beschermd wonen wordt 
onderdeel van KrimpenWijzer. 

Goede basis Zelfredzaam
Krimpenaren kunnen zich in het dagelijks leven zelf redden en leveren 
naar vermogen een actieve bijdrage aan de samenleving.

Met elkaar zorgen we voor een goede basis.


