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Inleiding 

 

Er komen veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Het gaat om alle taken 

op het gebied van jeugdhulp. En ook vanuit de AWBZ worden taken naar de lokale overheid (de 

Wmo) overgeheveld en dan hebben we nog de taken als gevolg van de Participatiewet. Het Rijk 

wil hiermee de activiteiten in het sociaal domein integraal, efficiënt en dichter bij de burgers  orga-

niseren.  

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel omarmt de-

ze nieuwe verantwoordelijkheden in de overtuiging 

dat wij de beoogde doelstellingen zullen realiseren. 

In dit beleidsplan, dat we moeten zien als een dy-

namisch naslagwerk, beschrijven wij op welke wij-

ze wij dit aan pakken.  
 

We zien het als een uitdaging om de ondersteu-

ning aan onze inwoners zo direct en efficiënt mo-

gelijk te organiseren. Aan de andere kant vinden 

we het belangrijk dat inwoners naar vermogen ei-

gen krachten gaan benutten. Er komt meer nadruk 

te liggen op het ‘meedoen’ in de samenleving. We 

willen niet steeds kijken naar de beperking van 

mensen, maar juist naar de kwaliteiten die de 

zorgvrager zelf kan inzetten. Dat betekent bijvoor-

beeld dat er niet over de gezinnen gepraat moet 

worden, maar mét de gezinnen. Het is immers niet 

altijd de overheid die problemen kan oplossen, 

maar mensen kunnen dat waar mogelijk veel beter 

zelf doen. 

 

Namens de stuurgroep 3ds 

Lex Hofstra en Jaap Blankenberg 

Wethouders 

“We krijgen als gemeente meer 

handen en voeten om mensen  

daadwerkelijk te helpen en 

ze niet meer van het kastje  

naar de muur te sturen…. 

 

… Het gaat er in de eerste plaats om de 

zelfredzaamheid van het gezin te versterken en 

eventueel netwerken uit de omgeving in te scha-

kelen. We gaan ook starten met steungezinnen. 

Een sterk gezin kan vaak iets betekenen voor een 

gezin dat minder stabiel is… 

 

…….overigens (is de gemeente) 

realistisch genoeg om te beseffen dat niet alle 

problemen 

oplosbaar zijn.” 

 

Uit: Klinker december 2013 
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Samenvatting 

 
Al doende zijn we ons aan het voorbereiden op 

onze nieuwe taken binnen het sociaal domein. 

Deze nota kunt u zien als de opmaat naar een 

Beleidsplan Sociaal Domein Krimpen aan den 

IJssel 2014 -2017, “Iedereen doet mee, geen 

Krimpenaar buiten boord!”. 

 

In het visiedocument dat de gemeenteraad heeft 

vastgesteld staat het al: we willen een sterke 

civil society. Waar als het nodig is hulp en on-

dersteuning wordt geboden op maat. Er is aan-

dacht voor hen die dat nodig hebben.  De ge-

meente streeft naar integrale sturing binnen het 

gehele sociaal domein. In deze nota hebben we 

onze maatschappelijke opgaven nader verkend. 

 

De bovenlokale taken willen we op regionaal niveau vormgeven, zonder daarbij de verbinding met 

het lokale veld te verliezen. We blijven als gemeente altijd eindverantwoordelijk! 

 

Half 2014 willen we starten met het versterken van de balie welzijn, zorg en opvoeding, het  

inrichten van het Krimpens Sociaal Team, het expertteam en we willen afspraken maken met de 

wettelijk bevoegde verwijzers, zoals huisartsen om te komen tot een goede afstemming. 

 

Daarnaast moeten we de inkoop gaan organiseren. Deels zal dit landelijk en regionaal gebeuren, 

maar ook als gemeente zullen we onze inkooporganisatie moeten gaan inrichten. 

 

We informeren u in deze nota over de samenwerking met de partners in het sociaal domein en de 

gemeenten in de regio. 

 

En aangezien we nog wel de nodige risico’s zien hebben we deze zoveel mogelijk verkend, en 

waar mogelijk maatregelen getroffen om deze risico’s te kunnen beheersen. 

 

Deze nota zien wij dan ook als een informatienota, maar deels ook richting bepalend, als we kijken 

naar de maatschappelijke opgaven die we voor onze gemeente zien. We sturen steeds bij, gelet 

op de ontwikkelingen en het feit dat we ook al doende veel moeten en willen leren.  
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1. Waarom een Informatienota?  

Waarom ontvangt u van ons deze informatienota en hoe komen we tot een beleidsplan? 

1.1  Van Visiedocument naar een beleidsplan 

Het rijk geeft door de decentralisaties gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden in het so-

ciaal domein.  

- De verantwoording voor de jeugdzorg op basis van de Jeugdwet. 

- Het vormgeven van ondersteuning in de Wmo, als gevolg van het vervallen van begeleiding en 

ondersteuning uit de AWBZ per 2015 

- De uitvoering van de participatiewet, hiermee wil het kabinet dat er zo veel mogelijk mensen 

volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat 

(nog) niet kan op andere manieren. 

 

We schreven het al in ons visiedocument Sociaal Domein; de drie decentralisaties bieden gemeen-

ten een kans om de zorg voor kwetsbare inwoners vanuit één visie en in samenhang uit te voeren. 

Dan ontstaan er mogelijkheden om gezinnen beter te ondersteunen dan nu het geval is. Door de 

vaststelling van het visiedocument sociaal domein door de gemeenteraad is een belangrijke basis 

gelegd om te komen tot een nieuwe inrichting van het sociaal domein. Dit visiedocument geeft de 

richting voor de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen binnen het sociaal 

domein.  

 

Voor u ligt een informatienota, waarmee we op weg gaan naar het Beleidsplan Sociaal Domein 

Krimpen aan den IJssel 2014 -2017, Iedereen doet mee, geen Krimpenaar buiten boord! . Deze 

nota moet gezien worden als een dynamisch document, aangezien er nog veel onzekerheden zijn 

ten aanzien van de decentralisaties. De verschillende wetten zijn op dit moment nog in voorberei-

ding. Naast de onzekerheid ten aanzien van de wetgeving, vinden er gemeenteraadsverkiezingen 

plaats, en willen we ook in de praktijk de nodige ervaringen opdoen.  

 

Door onder andere de gemeenteraad te informeren aan de hand van deze nota kan ons inziens 

door de bestuurlijke en ambtelijke organisatie worden doorgewerkt aan de verdere voorbereidin-

gen en kan u als raad het proces volgen én kan uw raad zo nodig bijsturen. Indien uw raad voor de 

nieuwe raadsperiode 2014-2018 de programma-indeling van de begroting meer wil laten aanslui-

ten bij de gewenste doelen binnen het sociaal domein, dan zal ook dit in 2014 voorbereid moeten 

worden. Op basis van de wet kan een gemeenteraad immers eenmaal per vier jaar – na de ge-

meenteraadsverkiezingen – een nieuwe programindeling in het kader van de Planning en Control-

cyclus vaststellen. Deze nota willen wij dan ook vooral zien als een informatienota, en deels rich-

ting bepalend, als we kijken naar de maatschappelijke opgaven die we voor onze gemeente zien. 

We sturen steeds bij gelet op de ontwikkelingen en het feit dat we ook al doende veel moeten en 

willen leren.  

 

Beleidsplan 

Wettelijk zijn we verplicht periodiek, bijvoorbeeld eens per vier jaar, een beleidsplan op te stellen. 

Dit beleidsplan moet richting geven aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslis-

singen binnen het sociaal domein. In de loop van 2014 ontvangt u het conceptbeleidsplan. We 

streven er naar dat de nota betrekking heeft over een periode van vier jaar, maar wel met voldoen-

de mogelijkheden om bij te sturen. Ook de eerste jaren zullen namelijk vooral in het teken van le-

ren staan. Nieuwe ontwikkelingen en de begroting nemen we op in het beleidsplan en we borduren 

voort op hetgeen vermeld staat in deze nota. Het tijdstip van vaststelling is gelet op de verkiezin-

gen en het nieuw te vormen college nu nog niet helder.  
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De (concept-)Jeugdwet vraagt expliciet dat het beleidsplan is afgestemd met het (passend) onder-

wijs. Het plan wordt pas vastgesteld, nadat over een concept van het plan een overleg heeft 

plaatsgevonden met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. 

Daarnaast stemmen we de inhoud van het plan af  met de andere partijen die een rol (gaan) spe-

len in de uitvoering, denk daarbij aan (jeugdhulp)instellingen en (jeugdhulp)aanbieders.  

1.2 Jeugdwet  

Het stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig 

mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend met zijn of haar ontwik-

kelingsniveau. Ouders zijn hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, 

komt de overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Deze 

inzet vloeit ook voort uit het VN-Verdrag over de rechten van het kind (Kinderrechtenverdrag). 

 

Op grond van de jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. 

Dit betekent dat het jeugdstelsel ingrijpend gaat veranderen.  Per 1 januari 2015 krijgen gemeen-

ten de verantwoordelijkheid voor het creëren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preven-

tie, vroegsignalering, (zware) gespecialiseerde zorg en uitvoering van kinderbeschermingsmaatre-

gelen en jeugdreclassering. 

 

De verantwoordelijkheid van gemeenten omvat: 

- het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod; 

- het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen en psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbe-

schermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 

- het treffen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp als jeugdigen en hun ouders het 

niet op eigen kracht redden; 

- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 

- het voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling; 

- de regie over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten op het gebied van 

zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid; 

- het voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders of netwerk-

pleegouders die te maken hebben met hulpverleners. 

- het organiseren van samenwerking op bovenlokaal niveau, zodra dit noodzakelijk is  

- het organiseren van de effectieve toegang tot de Jeugdhulp. 

 

Omdat het huidige jeugdstelsel verschillende tekortkomingen laat zien, is een omslag (transforma-

tie) nodig. Gemeenten dienen hun beleid te baseren op de volgende uitgangspunten: 

- preventie en vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen 

en stoornissen; 

- demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door het opvoedkundig klimaat te versterken in 

gezinnen, wijken, buurten, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; 

- bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders; 

- inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de 

jeugdige, zijn ouders en zijn sociaal omgeving (eigen kracht); 

- waarborgen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit; 

- integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. 

1.3 Wet passend onderwijs 

Kinderen met een beperking of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. 

Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 is er 
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een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te 

bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze zogeheten zorgplicht gaat in op 

1 augustus 2014 in. Met ingang van 1 augustus 2015 gaan de middelen voor lichte ondersteuning 

over naar het samenwerkingsverband passend onderwijs.  

 

Zorgplicht 

Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs krijgen schoolbesturen de 

verantwoordelijkheid om voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo passend mogelijk 

onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of 

speciale (basis)school. In het wettelijk kader is een aantal waarborgen ingebouwd rondom pas-

send onderwijs. Deze waarborgen betreffen onder andere medezeggenschap, een geschillenrege-

ling en op overeenstemming gericht overleg met de gemeente(n). 

 

Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de 

ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. 

Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten wor-

den naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan 

voor kinderen die deze vorm van Passend onderwijs nodig hebben. 

 

Samenwerkingsverbanden  

Er zijn door de landelijke overheid samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het 

primair en het voortgezet onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend 

onderwijsprogramma kan worden geboden. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen 

met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, voor langdurig zieke kinderen en kinderen met 

ernstige gedragsstoornissen, sluiten aan bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

Doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en 

voorzieningen te bieden, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden 

geboden. In Krimpen aan den IJssel zijn drie samenwerkingsverbanden actief, te weten Samen-

werkingsverband Aan den IJssel, Berseba en Koers vo. 

1.4 Wmo 

De hervorming van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning heeft tot doel de kwali-

teit te verbeteren, de betrokkenheid in de samenleving en de zorg voor elkaar te vergroten en de 

langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning financieel houdbaar te maken. Het VNG-

bestuur en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben een overlegresultaat bereikt over de voor-

waarden voor de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Hier 

onder staat dit overlegresultaat. 
 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie. Verpleging 

en verzorging worden onderdeel van het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfred-

zaamheid en participatie. In het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 krijgen gemeenten de beleidsruimte om 

vernieuwende en samenhangende ondersteuningsarrangementen vorm te geven. Wanneer mensen onder-

steuning nodig hebben bij het structureren van het huishouden en ondersteuning bij de algemene dagelijk-

se levensverrichtingen (ADL) kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Het gaat hierbij om de behoefte 

aan ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen die geen verband houdt met de behoefte 

aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. 

Verpleging en verzorging worden onderdeel van het verzekerd pakket op grond van de 
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Zorgverzekeringswet. Mensen komen in aanmerking voor verpleging en verzorging (zorg) in de wijk wan-

neer deze zorgvraag verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. 

Het onderscheid tussen maatschappelijke ondersteuning en verpleging en verzorging (zorg) in de wijk 

wordt als zodanig verankerd in wet- en regelgeving. 

 

Goede samenwerking in de wijk met daarbij de inzet van professionals uit de verschillende 

disciplines (zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden) moet het mogelijk maken 

het sociaal en het medische domein met elkaar te verbinden. Samenwerking is van belang om de kwaliteit 

van dienstverlening te vergroten, de kosten te beheersen en informatie over de zorg- en ondersteunings-

vraag van cliënten te kunnen delen, zodat de juiste hulp wordt verleend. De werkzaamheden van de wijk-

verpleegkundige beperken zich niet tot de zorgverlening. Zorgverzekeraars zullen met gemeenten afspra-

ken moeten maken over de inzet van wijkverpleegkundige en de afstemming tussen zorg in de wijk en 

maatschappelijke ondersteuning. De VNG gaat met Zorgverzekeraars Nederland in overleg over het maken 

van een samenwerkingsagenda over zorg en ondersteuning, waarvan afspraken over een afstemmingsmo-

del tussen zorgverzekeraars en gemeenten onderdeel uitmaakt. 

Informatie van VNG 

 

De huidige functie ‘Begeleiding&Dagbesteding’, als onderdeel van wat in de AWBZ is geregeld, is 

een vorm van ondersteuning van mensen met matige of ernstige beperkingen en is erop gericht 

om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden en opname in een intramurale instelling te 

voorkomen. In Krimpen aan den IJssel maken op dit moment ruim 320 inwoners gebruik van de 

mogelijkheid om gebruik te maken van begeleiding en/of dagbestedingsactiviteiten. Het gaat om 

een heel diverse groep, die om heel uiteenlopende redenen gebruik maakt van begeleiding en/of 

dagbesteding (psychiatrische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dementie, chronisch 

zieken). Een deel maakt er kortstondig gebruik van, anderen doen dat zeer langdurig. Voor de één 

gaat het om een paar uur per week, voor de ander om meerdere dagdelen. Er is zowel individuele 

begeleiding als in groepsverband. 

 

Voor Krimpen aan den IJssel staat voorop dat mensen, ongeacht hun situatie en beperkingen, 

naar vermogen moeten kunnen participeren in de samenleving. Met het systeem dat de afgelopen 

jaren in de AWBZ is vormgegeven is het onvoldoende gelukt om mensen met beperkingen werke-

lijk mee te laten doen aan de samenleving. Het systeem is complex, vaak onbegrijpelijk, vol schot-

ten in regelgeving en financiering en met een grote mate van bureaucratie, waardoor mensen 

soms geen grip meer hebben op hun eigen situatie of probleem, noch regie over de oplossing. Het 

systeem is voor de samenleving als geheel ook moeilijk of zelfs niet vol te houden in verband met 

de oplopende uitgaven van de afgelopen jaren, de financiële crisis en de vergrijzing, waardoor het 

aantal mensen dat aan enige vorm van begeleiding behoefte heeft zal toenemen. 
 

Tevens worden de aanspraken op huishoudelijke hulp afgeschaft en vervangen door een maat-
werkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en niet uit eigen middelen kunnen beta-
len. 
 
Ook vindt er extramuralisering van de Zorgzwaartepakket (ZZP) plaats. Dit houdt in dat mensen 
met een lichtere zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen (naar 
een verzorgingshuis zouden verhuizen), voortaan de zorg in eigen omgeving krijgen. Deze maat-
regel betekent met andere woorden dat met name de zorgbehoevende ouderen langer zelfstandig 
thuis moeten wonen. 
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1.5 Participatiewet 

De Participatiewet gaat per 1 januari 2015 in. In de Participatiewet worden de Wet Werk en Bij-

stand (WWB), een deel van de Wajong en een deel van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 

samengevoegd. Met de invoering van één regeling wil het kabinet mensen die nu aan de kant 

staan meer kansen bieden om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voor-

zien. Meer kansen op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen 

van participatie. De Participatiewet richt zich ook op de groep die weliswaar gedeeltelijk inzetbaar 

is bij reguliere werkgevers, maar die nog geen werk heeft gevonden. Voor deze groep komt er een 

regeling die gemeenten in staat stelt door middel van individueel maatwerk voor kwetsbare groe-

pen met een zorgbehoefte de effecten van de kostendelersnorm te compenseren. De Wet Werk en 

Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) is per 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk 

voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het UWV verzorgt de uitkering voor 

deze groep. Jongeren die niet in aanmerking komen voor de Wajong omdat zij arbeidsvermogen 

hebben, vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. De leeftijdsgrens voor de Wajong is 18 

jaar. Mensen die al in de Wajong zitten worden beoordeeld op arbeidsvermogen. Als daaruit blijkt 

dat zij arbeidsvermogen hebben en tot de doelgroep van de gemeente horen, dan kunnen zij een 

beroep doen op de gemeenten voor re-integratieondersteuning en/of een uitkering. Voor gehandi-

capte jongeren die in de Wajong gaan instromen, zal vanuit de jeugdhulp aansluiting moeten wor-

den gezocht bij de participatiewet/de Wajong. 

1.6 Onzekerheden  

Binnen het nieuw in te richten de Sociaal domein zijn nog een aantal onzekerheden. Deze hebben 

we hier kort samengevat. Het gaat hier om een momentopname.  

 

Wetgevingstraject Tweede kamer Eerste kamer Plenair Staatsblad 

Jeugdwet Ja Schriftelijke voor-

bereiding 

-- -- 

Wmo In behandeling -- -- -- 

Participatiewet In behandeling -- -- -- 

Stand van zaken 22 januari 2014; info van www.eerstekamer.nl 

 

Kaders, handreikingen en beschikbaarheid mo-

delverordening(en) 

 

Jeugdwet Alleen Memorie van Toelichting 

Wmo Niet beschikbaar 

Participatie Niet beschikbaar 

 

Budget Meicirculaire 2013 Decembercirculaire 

2013 

 

Jeugdwet Indicatie  Herziene indicatie Garantie afgeven van 

95% van het budget 

van de december-

circulaire 2013 

Wmo Niet opgenomen Niet opgenomen  

Participatie Niet opgenomen Niet opgenomen  

1.7 Relevante stappen tot nu toe 

Zowel in de regio als binnen de gemeente zijn al belangrijke stappen gezet. Hierbij kunt u denken 

aan de vaststelling van een aantal plannen, zoals het programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg, 
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Implementatieplan Jeugdhulp, het visiedocument Sociaal Domein, het Communicatieplan 3ds, het 

projectplan Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding,  het Projectplan 3ds. Verder bent u tijdens verschil-

lende commissiebijeenkomsten, zowel lokaal als (sub)regionaal georganiseerd, mondeling geïn-

formeerd. 

 

Proeftuinen 

Vanaf begin 2013 participeert Krimpen aan den IJssel in de proeftuin Jeugdhulp om de hoek.  Dit 

is een van de zes proeftuinen die in het kader van het stadsregionale programmaplan ‘decentrali-

satie jeugdzorg 2012-2015’ wordt uitgevoerd. In de proeftuin is een nieuwe werkwijze ontwikkeld, 

met als doel dichtbij, in dialoog met ouders en jeugdige, rechtstreeks (zonder indicatietraject of 

verwijzingsprocedure) en eerder effectieve, in het vrijwillig kader, ambulante jeugdhulp in te zetten. 

Uit de evaluatie van de werkwijze is gebleken dat er positieve effecten optreden, zoals sneller, 

goedkoper, een grote tevredenheid bij alle betrokkenen en betere samenwerking tussen de pro-

fessionals.  

 

Op initiatief van de kinderopvang en één van de jeugdhulpaanbieders, te weten Stekjeugdhulp, is 

enkele maanden geleden ook gestart met een proeftuin binnen de kinderopvang. De expertise van 

het medisch kinderdagverblijf krijgt hiermee een plaats in het reguliere dagverblijf in Krimpen aan 

den IJssel. De leerpunten vanuit de proeftuinen zijn mede gebruikt als input om te komen tot de 

gewenste situatie in Krimpen aan den IJssel. 

 

Kernboodschap 

Al doende zijn we ons aan het voorbereiden op onze nieuwe taken binnen het sociaal domein 

Deze informatienota kunt u zien als de opmaat naar een Beleidsplan Sociaal Domein Krim-

pen aan den IJssel 2014 -2017, “Iedereen doet mee, geen Krimpenaar buiten boord!”. 
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2. Wat willen we bereiken? 

Hoe zien we de toekomstige situatie belicht en staan wat is de gemeentelijke rol zien in het sociaal 

domein.   

2.1 Hoe ziet de gewenste toekomstige situatie er uit?  

 

Visiedocument Sociaal domein 

Inhoudelijk sluiten we natuurlijk aan bij het visiedocument sociaal domein.  

In dit visiedocument sociaal domein gaven 

we het al aan; aan de decentralisaties lig-

gen drie uitgangspunten ten grondslag: 

- van vangnet naar springplank (nadruk 

op eigen verantwoordelijkheid van in-

woners, meedoen in de samenleving en 

gebruik maken van sociaal netwerken) 

- dicht bij huis (participatie en ondersteu-

ning dichter bij de inwoner, op lokaal ni-

veau) 

- voorkomen in plaats van genezen. (in-

vesteren in preventie). 

 

Gelet op onze visie hebben we een achttal uitgangspunten1 geformuleerd, te weten 

1. vraag van de inwoner staat centraal 

2. nieuwe samenwerkingsverbanden 

3. rechtszekerheid voor inwoners met ruimte voor verschil 

4. horizontale verantwoording  

5. samenhangende informatievoorziening 

6. gemeente is een krachtig netwerkpartner 

7. uitvoeringskracht van de gemeente versterken 

8. gemeentelijke vrijheid benutten en budgetten ontschotten, als voorwaarde voor integraliteit 

en innovatie. 

 

                                                
1
 Blz 18 en 19 van het visiedocument sociaal domein 

De Krimpense visie op het sociaal domein luidt: 

 

“Elke Krimpense inwoner moet kunnen meedoen in de Krimpense samenleving.  

 

Wij streven daarbij naar een samenleving waarin de inwoners van Krimpen zelfredzaam zijn 

en zich bij elkaar betrokken voelen. De gemeente zet in op preventie.   

 

Wanneer de burger het niet alleen (ook niet met zijn sociaal netwerk) redt, dan faciliteert de 

gemeente dat burgers ondersteuning vinden, zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen 

kracht mee kunnen doen in de samenleving. Bij deze vorm van ondersteuning richten wij ons 

op de vraag, wat iemand nodig heeft en hanteren daarbij in complexe gevallen het principe 

één gezin/huishouden, één plan, één regisseur’ 

Bron: Visiedocument Sociaal Domein 
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Andere belangrijke aandachtspunten uit het visiedocument zijn. 

 

“Een goede balans: couleur locale en samenwerken”  

In het visiedocument is verder aangegeven dat we als Krimpen aan den IJssel nadrukkelijk de sa-

menwerking zoeken met de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond (inclusief Zuidplas). De 

regionale beleidsuitgangspunten en kaders die de gemeenten samen hebben geformuleerd heb-

ben in deze nota nadrukkelijk de Krimpense Couleur locale meegekregen. 

 

“Betrokkenheid Krimpense burger en gemeenteraad” 

Door informatie te delen, door te verbinden en te verrijken, en kennis van andere te benutten heb-

ben we onder andere een dynamisch platform “Kracht van Krimpen” ingericht. Op deze manier zijn 

de Krimpenaren op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. 
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2.2 De toekomstige situatie, nader verkend 

Ook in Krimpen aan den IJssel moeten inwoners meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun 

situatie en dienen zij hun problemen meer zelfstandig in hun eigen omgeving op te lossen. In ons 

denken en doen staat onze inwoner centraal, ook de inwoner die op enigerlei wijze beperkt is in 

zijn of haar functioneren. Met de decentralisaties zien wij kansen om meer maatwerk te leveren, 

opdat de inwoner die het daadwerkelijk nodig heeft, goed geholpen kan worden. De inwoners heb-

ben daarbij niet alleen de gemeente nodig, maar vooral ook elkaar. We houden hierbij natuurlijk 

ook oog voor de Krimpenaren die wel zorg nodig hebben, maar dit om wat voor reden dan ook 

mijden. 

 

We zien de gewenste toekomstige situatie in Krimpen aan den IJssel als volgt voor ons: 

 

1. Krimpen aan den IJssel kent een sterke civil society: 

� Inwoners zetten zich in om een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te bereiken. 

� Inwoners voelen zich bij elkaar betrokken.  

� Ouders zijn en voelen zich primair verantwoordelijk voor het gezond en veilig opvoeden van 

hun kind(eren). 

� Kinderen, jongeren groeien op in een Krimpens pedagogische civil society dat gericht is op 

kansrijk en veilig opgroeien en op een brede talentontwikkeling van alle Krimpense kinde-

ren en jongeren. 

� De inwoner kijkt eerst in zijn eigen sociale omgeving voor ondersteuning. 

� Mensen in de  sociale omgeving, actief in collectieve voorzieningen, signaleren vroegtijdig, 

zodat passend en tijdig ondersteuning, hulp en/of zorg geboden kan worden. 

� Mantelzorgers, vrijwillige hulpverleners worden ondersteund. Mensen houden het dan lan-

ger vol. 

� De algemene voorzieningen zijn gericht op preventie en signalering en versterken de (pe-

dagogische) civil society. 

 

2. Waar mogelijk, gewenst of noodzakelijk wordt hulp en ondersteuning geboden op maat. 

Er is aandacht voor hen die dat nodig hebben. 

� Indien er behoefte is aan ondersteuning, hulp en/of zorg, wordt eerst gekeken:  

� wat de inwoner zelf (nog) kan doen om het vraagstuk op te lossen; 

� welke rol het sociaal netwerk daarbij kan spelen; 

� hoe eventueel het sociaal netwerk kan worden versterkt met bijvoorbeeld nieuwe con-

tacten of door het beter benutten van de eigen kracht; 

� wat collectieve voorzieningen kunnen bijdragen aan de oplossing van het vraagstuk. 

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan welzijnsactiviteiten, cursussen en gedeeld  

gebruik van hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen; 

� vindt een kritische analyse plaats, waarbij er sprake is van een brede vraagverhelde-

ring, opdat de juiste interventie plaats kan vinden. 

� Het tijdelijk overnemen van taken van inwoners op verschillende leefgebieden en/of het 

verlenen van toegang tot zorg in de tweede lijn, is altijd een aanvulling op de inspanningen 

van het sociaal netwerk en de inzet van collectieve voorzieningen. Individuele voorzienin-

gen zijn pas aan de orde als is vastgesteld dat voorliggende voorzieningen geen adequate 

oplossing voor het vraagstuk bieden. Ook in de eerste en tweede lijn blijft het streven om 

inwoners waar mogelijk te begeleiden naar een hoger niveau van zelfredzaamheid, ver-

sterken van de eigen kracht. 

� Indien ondersteuning, hulp, zorg wordt ingezet is helder welk resultaat dat moet opleveren 

voor de inwoner, zijn omgeving en andere belanghebbende(n). 



 Informatienota 3ds – 22 januari 2014 15 

� Overgang tussen ondersteuning, hulp en/of zorg vindt vloeiend plaats van welzijn naar zorg 

en vice versa. 

� Professionals werken outreachend, gaan er op af, kennen de leefomgeving van de Krimpe-

naren en zijn op de hoogte van de sociale kaart, inclusief de collectieve voorzieningen. 

� Toeleiding naar ondersteuning, hulp en/of zorg vindt geïntegreerd plaats. Als er meerdere 

en/of meer complexere vormen van ondersteuning, hulp en/of zorg nodig is dan wordt dit 

geboden vanuit het principe 1 gezin, 1 plan. De zorgvrager voert hierbij de regie. Als dat 

niet lukt, ondersteunt de hulpverlening ook bij de regievoering. 

� Als het huishouden/gezin niet zelf de regie kan voeren, dan is er altijd maar 1 iemand be-

last met de casusregie. 

� Ondersteuning, hulp, zorg vraagt om maatwerk, flexibiliteit in plaats van uniformiteit. 

� Professionals hebben de ruimte op basis van hun professionele afwegingen en beslissin-

gen te handelen. We vertrouwen op hun deskundigheid. Ze voldoen namelijk aan de bij hun 

professie passende kwaliteitseisen en competenties. 

� Indien de ondersteuning, hulp en/of zorg niet lokaal kan worden geboden, dan wordt  spe-

cialistische hulp erbij gehaald, zo nodig (tijdelijk) van buiten Krimpen aan den IJssel. 

 

3. Van de Krimpenaren en van de organisaties wordt (naar vermogen) een bijdrage ge-

vraagd. 

� Van inwoners die door de gemeente (mede)gefinancierde professionele ondersteuning ont-

vangen, wordt gevraagd om naar vermogen iets terug te doen voor de Krimpense samen-

leving. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vrijwilligerswerk, het volgen van een 

opleiding of training of het betalen van een eigen bijdrage in de kosten van de ondersteu-

ning. We gaan er vanuit dat er voor iedereen een manier is om iets bij te dragen. 

� Van organisaties in onze civil society, die door de gemeente wordt (mede)gefinancierd 

wordt verwacht:  

� dat  hun producten en diensten aansluiten bij de behoeften van de Krimpenaren; 

� dat zij zo efficiënt en effectief mogelijk werken; 

� dat zij waar mogelijk vrijwilligers inzetten en dat professionals vaker dan nu het geval is 

een coördinerende en ondersteunende rol hebben; 

� dat zij oog houden voor mogelijkheden om hun dienstverlening deels uit andere bron-

nen dan gemeentelijke subsidie te financieren, (bijvoorbeeld door sponsoring, fondsen-

werving of het vragen van een eigen bijdrage aan gebruikers) 

 

2.3 Wat is de rol van de gemeente in het sociaal domein? 

Onze gemeentelijke rol verandert behoorlijk. We krijgen immers veel meer verantwoordelijkheden 

in het sociaal domein. Tegelijkertijd willen we, vanwege kostenbesparingen, stimuleren dat de 

Krimpenaren selectiever en effectiever gebruik maken van de hulpverlening. 

2.3.1 Gemeente neemt eindverantwoordelijkheid 

We hechten veel belang aan lokale invulling van het zorgaanbod en maatwerk per ge-

zin/huishouden. We vinden het belangrijk dat professionals de Krimpense samenleving kennen. 

We sluiten bijvoorbeeld ten aanzien van jeugdhulp aan op behoeften van gebruikers van jeugd-

hulp. Bij onze  “couleur locale” behoort ook de mogelijkheid van het kunnen betrekken van identi-

teitsgebonden zorg2. We organiseren de zorg rondom het gezin en werken intensief samen met 

kind en gezin, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding. Samen met 

zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners nemen we verantwoordelijkheid voor hoge 

                                                
2
 Amendement raadsvergadering 18 juli 2013  
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kwaliteitszorg, continuïteit, bereikbaarheid, efficiëntie/kostenbesparing en innovatie van het 

zorgaanbod. Als gemeente kiezen we voor een beperkte rol in de uitvoering.  Wel kiezen we voor 

een actieve samenwerking met onze deskundige partners. Maar gelet op de transformatie die we 

willen realiseren en het feit dat wij ons sociaal stelsel zodanig organiseren, zodat professionals een 

zo groot mogelijk ruimte hebben om op basis van hun professie te kunnen handelen, gaan we 

hierover wel in gesprek met onze partners. Het goed regisseren bij bijvoorbeeld complexe en mul-

tiproblematieken is van wezenlijk belang. We hebben dit dan ook belegd binnen de balie Welzijn, 

zorg en opvoeding, en maken als gemeente ook onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.  

Vanuit de gemeente wordt gestuurd op de kwaliteit van de in te zetten diensten en bewaking van 

de beschikbare middelen.  

 

Sturingsinstrumenten worden afgestemd op de risico’s en de meetbaarheid van diensten en pro-

ducten. Voor algemene voorzieningen waarbij een subsidierelatie de meest aangewezen weg is 

zijn algemene sturingsinstrumenten op outcome de meest aangewezen instrumenten. Voor indivi-

duele instrumenten die veelal bij complexe dossiers worden ingezet zal sprake zijn van een actie-

vere sturing waarbij een kritische afweging van kosten/baten bij elke inzet moet beoordeeld. 

 

Kijkend naar het sturingsvraagstuk is het belangrijk om voor de gemeente twee rollen te onder-

scheiden te  weten regisseur én opdrachtgever.  

2.3.2 Waarom willen we sturen? 

Ook regelen we een aantal taken op regionaal niveau, dit laat onverlet dat we als gemeente de 

eindverantwoordelijkheid hebben voor het sociaal domein. Als gemeente zijn wij ervoor verant-

woordelijk dat: 

� Krimpenaren die zorg het meeste nodig hebben, ook passende zorg krijgen 

� Krimpenaren naar vermogen kunnen participeren in de samenleving  

� Krimpense kinderen en jongeren kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen 

en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. 

� zich een sterk lokaal sociaal systeem ontwikkelt dat duurzame zelfredzaamheid bevordert 

Om te kunnen sturen en controle te houden op de resultaten en uitgaven in de zorg, heeft de ge-

meente inzicht nodig in resultaat en effect van voorzieningen en diensten. Uitgangspunt hierbij is 

een zo eenvoudig mogelijk sturingsmodel. 

2.3.3 Waarop willen we sturen? 

De gemeente streeft naar integrale sturing en financiering met één financieringssysteem voor alle 

vormen van hulp en ondersteuning. Integrale sturing legt verbanden binnen het gehele sociaal 

domein. Als regisserende gemeente sturen we daarom op samenwerken, het voorkomen van ver-

keerde prikkels, op kwaliteit, resultaatgerichtheid en doelmatigheid, op budget, en lange termijn 

verandering van 10-20 jaar én outcome. Daarnaast sturen wij ook als opdrachtgever. Bij het stu-

ringsvraagstuk is het ook van belang dat we binnen het sociaal domein samenwerken met andere 

gemeenten, maar wel eindverantwoordelijk blijven. 

 

Sturen op samenwerken 

Als krachtig netwerkpartner, sturen we als gemeente ook op samenwerking omdat een gemeente-

lijke overheid alleen onvoldoende voor elkaar krijgt. We zijn afhankelijk van partners en inwoners. 

We moeten de handen in één slaan. Onze partners zien net als wij het nut van de samenwerking. 

We kiezen er nadrukkelijk voor om de verbinding te zoeken binnen het brede sociaal domein. Dit 

vraagt van onze partners een brede expertise van jeugdhulp tot ouderenzorg. 

Aangezien het sociaal domein vrij complex is, willen we de voortgang bewaken door met onze 

partners eerst goed te verkennen wat we gaan doen en vervolgens hiernaar te handelen. Het gaat 
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ons inziens om maatwerk. Gaandeweg ontdekken we met elkaar welke methodieken, aanpakken 

en projecten werken en welke niet en sturen we waar nodig bij. Er is op deze manier voortdurend 

sprake van dialoog en/of samenwerking, waardoor we ons kunnen focussen op de mens, met een 

(hulpvraag) en niet op een organisatie. Aandachtspunt binnen deze exercitie is dat we er met el-

kaar voor waken dat er te veel (administratieve) ballast ontstaat als gevolg van de integrale werk-

wijze  

 

Sturen op voorkomen van verkeerde prikkels  

De nieuwe infrastructuur moet de bureaucratische processen doorbreken. Zo komen bijvoorbeeld 

de huidige indicatietrajecten van Bureau Jeugdzorg voor jeugdhulp te vervallen. De professional 

binnen onze lokale structuur maakt de keuze voor de inzet van specialistische hulp binnen de door 

de gemeente vastgestelde kaders, De professional maakt gebruik van een vraaganalyse. Indien 

gewenst, kan de professional advies inwinnen bij het expertteam.  

 

Als de vormen van hulp te specialistisch zijn om door de professional zelf deze hulp te verlenen, 

wil dat niet zeggen dat deze hulp helemaal buiten het gezichtsveld van deze professional wordt 

geboden. Jeugdigen die bijvoorbeeld tijdelijk hulp ontvangen buiten de dagelijkse omgeving van 

het gezin keren (meestal) ook weer terug naar de hulp binnen de dagelijkse omgeving. Van de 

gespecialiseerde hulpverleners wordt verlangd dat zij de hulp die zij bieden zoveel mogelijk te la-

ten aansluiten bij het bestaande netwerk van hulpvrager. De professional vanuit het Krimpens So-

ciaal Team ziet hier op toe. Wanneer de complexiteit van de hulp dat vereist, zal de casusregie 

voor het gezin blijven plaatsvinden vanuit de professional die lokaal verbonden is. Ook bij deze 

zwaardere trajecten blijft het uitgangspunt het aanboren van de eigen kracht van ouders en kinde-

ren, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. Als de specialistische hulp afgerond wordt, dan wordt 

het lokale team geïnformeerd. Dit laat onverlet dat ook van uit het lokale team proactief wordt ge-

handeld. Zij zijn vanuit hun regisserende rol, verantwoordelijk voor het resultaat van de hulpverle-

ning. 

 

Ten aanzien van het inschakelen van specialistische en/of regionale zorg  door de professional 

binnen het Krimpens sociaal team, houden we in het bijzonder de vinger aan de pols voor wat be-

treft de vraag welke expertise zij bij welke organisaties inschakelen.  

 

Sturen op kwaliteit, resultaatgerichtheid, doelmatigheid en budget 

Zoals eerder aangegeven, kiezen we als gemeente voor een beperkte rol in de uitvoering. Onze 

partners zijn hiervoor verantwoordelijk. Als gemeente sturen we op kwaliteit, resultaatgerichtheid, 

doelmatigheid, budget en door regels voor te schrijven waarin de toegang tot voorzieningen en de 

financiering geregeld worden. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde kwaliteitseisen aan organisaties 

stellen waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het leveren van diensten.  

 

Sturen op lange termijn verandering  

De veranderingen die moeten plaatsvinden zijn geen veranderen die van vandaag op morgen ge-

realiseerd zijn. We hanteren eerder een horizon van 10-20 jaar. We hebben het namelijk over een 

wezenlijke verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Het gaat om een cul-

tuurverandering. Door steeds met elkaar de stip op de horizon helder te houden, willen wij koers 

houden. Hierbij gebruiken wij de instrumenten die we ook hierboven genoemd hebben.  

 

Sturen op outcome en maatschappelijk resultaat 

We willen dat iedereen meedoet en dat jongeren gezond en veilig opgroeien. Dan is het 
ook belangrijk om te sturen op deze gewenste maatschappelijke effecten. Sturen op out-
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come, het “product” van de zorgaanbieder, de gemeente en maatschappelijke- en sociale om-
standigheden, is nog niet zo gemakkelijk.  
 

Nu al geven we in de gemeentelijke programmabegroting aan welke doelen we willen bereiken (de 

wat vraag), wat er voor gedaan wordt en waaraan we het toetsen (Indicatoren). Een update is ech-

ter wenselijk.  

 

Om de resultaten van al onze acties te kunnen monitoren, hebben we goede informatie nodig. De-

ze informatie bestaat uit cijfers maar ook uit subjectievere gegevens. Voor de subjectieve gege-

vens willen we een platform inrichten of huidige platforms doorontwikkelen om op die manier het 

gezamenlijk presteren van de partners te bespreken en te leren van elkaar. 

 

Bij de keuze voor indicatoren wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen en bij de initiatieven 

van het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio. Door zo veel mogelijk aan te sluiten 

bij de indicatoren die op landelijk c.q. regionaal niveau worden ontwikkeld, willen we in de toe-

komst kunnen benchmarken. 

 

Landelijke ontwikkelingen  

In de wet is een regeling opgenomen waarin wordt bepaald dat er ten behoeve van de beoordeling 

van de doelmatigheid (output) en doeltreffendheid (outcome) van het beleid rondom bijvoorbeeld 

jeugdhulp, jeugdreclassering, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en meldpunten 

gegevens zullen worden verzameld op landelijk niveau.  

In de huidige situatie kennen de verschillende sectoren binnen het jeugddomein elk een eigen set 

van indicatoren en gegevens. De komende jaren zullen gemeenten en Rijk met alle betrokken par-

tijen werken aan het vaststellen en toegankelijk maken van een nieuwe, geharmoniseerde set van 

indicatoren. Het gaat hierbij om een set van input, throughput, output en outcome indicatoren.  

 

Initiatieven in de regio  

Met de samenwerkende gemeenten in de regio hebben we de ambitie om een prestatiemonitor in 

te richten. Hierbij gaan we uit van sturen op hoofdlijnen en willen we voorkomen dat er rapportage-

lasten ontstaan. We willen dan ook komen tot een beperkte set van relevante prestatie-indicatoren. 

Deze indicatoren kunnen dan ook aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. De indicatoren 

gebruiken we dus niet om “af te rekenen”, maar om bij te sturen. 

 

In de regio Rijnmond worden momenteel door de stadsregio met de jeugdzorgaanbieders de vol-

gende vier indicatoren uitgewerkt: 

1. Cliënttevredenheid; De tevredenheid van de cliënten (jeugdige en ouderfiguren) over het alge-

meen en specifiek over de resultaten van de hulp van de zorgaanbieder.  

2. Doelrealisatie: Einddoelen zoals die bij de start van de hulp worden vastgelegd met de cliënt 

(sluiten aan bij/vallen samen met de doelen van het indicatiebesluit).   

3. Vermindering problematiek; De mate waarin de ernst van de problematiek is afgenomen bij de 

beëindiging van de hulp.  

4. Reden beëindiging zorg: De reden op grond waarvan het Bureau Jeugdzorg - gehoord heb-

bende de zorgaanbieder en de cliënt - bepaalt dat de zorg beëindigd is. 

  

Sturen als opdrachtgever  

Als opdrachtgever willen we focussen op resultaat, willen we geen zaken dubbel doen en willen we 

de budgetten zo veel als mogelijk ontschotten, waardoor we kunnen sturen op integrale outcome. 

We willen de uitvoering zo veel mogelijk uitbesteden aan professionele organisaties, maar daarbij 
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wel sturen op output als meetbare parameters van organisaties. Als opdrachtgever kunnen we een 

aantal instrumenten in gaan zetten, zoals inkoopstrategie, bekostigingstrategie en benchmarken. 

 

Samen met de gemeenten in de regio Rijnmond 

De decentralisaties in zijn algemeenheid vragen een stevige uitvoeringskracht van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel. De gemeente heeft het voortouw en verantwoordelijkheid in het inrichten 

van de decentralisaties. Het merendeel van de over te hevelen taken zal door de gemeente daar-

om op lokaal niveau worden uitgevoerd. Bepaalde taken zullen (boven)regionaal moeten worden 

opgepakt omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is om deze omvangrijke complexe operatie ei-

genstandig tot uitvoering te brengen. Met de vaststelling van het visiedocument Sociaal Domein is 

besloten de samenwerking met de gemeenten in de regio Rotterdam (inclusief Zuidplas) te continu-

eren waarbij we oog houden voor couleur locale. Zo wordt in verband met de decentralisatie jeugd-

zorg samengewerkt met 15 gemeenten3 in de regio. Krimpen aan den IJssel heeft samen met 14 

andere gemeenten bestuurlijke, ambtelijke en financiële krachten gebundeld in de vorm van een 

samenwerkingsverband, de jeugdhulp regio Rijnmond. Samen met diezelfde gemeenten is het 

Regionaal Transitieplan tot stand gekomen. De juridische basis voor dit samenwerkingsverband is 

vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling is separaat aan de gemeenteraad 

aangeboden. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond gaat over de uitvoering van 

taken op het gebied van de jeugdhulp en wordt aangegaan door de betrokken colleges. Het beleid, 

de verordening en de financiële kaders blijven bevoegdheden van de raad. De colleges en raden 

doen hun wettelijke verantwoordelijkheden in het kader van de (concept) Jeugdwet niet over. In de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  zijn de volgende taken benoemd als zijnde 

bovenlokale taken: de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen 

(JB/JR), de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg 

en/of specialistische zorg voor jeugdigen. Mogelijk wordt hier nog het Advies- en Meldpunt Huise-

lijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) aan toegevoegd. Deze taken zullen aanvullend en in 

aansluiting op het lokale aanbod worden uitgevoerd. Een tweede taak van de regeling is het be-

vorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken. 

 

Voor wat betreft de Wmo zoeken we ook de samenwerking op de inhoud, samen met Capelle aan 

den IJssel en Rotterdam. Voor het domein, waar de Participatiewet betrekking op heeft, sluiten we 

zo veel mogelijk aan bij de Gemeenschappelijk Regeling met de gemeenten Capelle aan den IJs-

sel en Zuidplas. 

 

Kernboodschap 

We willen een sterke civil society. Waar als het nodig is hulp en ondersteuning op maat wordt 

geboden. Er is aandacht voor hen die dat nodig hebben. Van de Krimpenaren en van de or-

ganisaties wordt (naar vermogen) een bijdrage gevraagd. De gemeente streeft naar integrale 

sturing binnen het gehele sociaal domein. De bovenlokale taken willen we op regionaal ni-

veau vormgeven, zonder daarbij de verbinding met het lokale veld te verliezen. We blijven als 

gemeente altijd eindverantwoordelijk!  

                                                
3
 In alfabetische volgorde gaat het om: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goerree-Overflakkee, Hellevoet-

sluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard (Spijkenisse en Bernisse), Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen en Westvoorne 
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3. Hoe zien wij de situatie in Krimpen aan den IJssel?  

Hoe staat het met de inwoners  in onze gemeente en welke veranderopgaven zien we? 

3.1  Hoe staat het met de inwoners in onze gemeente?  

In Krimpen aan den IJssel kan in principe iedereen, zo zelfstandig mogelijk, meedoen aan de 

maatschappij. In zijn algemeenheid gaan we uit van de landelijke verdeling van 80-15-5. Wel zien 

we bij de jeugd een fors gebruik van jeugd GGZ, waar ons inziens dan ook een extra opgave ligt.     

In de bijlage hebben we een overzicht opgenomen van een selectie uit de datagegevens van 

www.waarstaatjegemeente.nl. GGD Rijnmond heeft een startfoto en een vraagontwikkelingson-

derzoek gedaan in verband met het jeugdzorg gebruik. Deze onderzoeken zijn te vinden op 

www.krimpenaandenijssel.nl.  

 

We gaan ervan uit dat 80% van de inwoners zelfredzaam is 

Voor ongeveer 80% van de inwoners geldt dat inwoners 

geen ondersteuning nodig hebben en hun eigen regie kun-

nen voeren over hun leven. We gaan uit van de eigen kracht 

van inwoners en van de aanwezigheid van een goed wer-

kend (effectief en efficiënt) laagdrempelig algemeen voor-

zieningenaanbod. Dit voorzieningenaanbod bestaat uit een 

zelfregulerend maatschappelijk middenveld (verenigingen, 

stichtingen, kerken) en professioneel kader (school, politie). 

 

We gaan ervan uit dat 15% van de inwoners verminderd zelfredzaam is 

Voor ongeveer 15% van de inwoners geldt dat zij kunnen participeren met een vorm van lichte 

ondersteuning, bestaande uit laagdrempelige medische en sociale voorzieningen, die dicht bij de 

burger georganiseerd zijn. De medische ondersteuning is georganiseerd vanuit de Zorgverzeke-

ringswet en bestaat uit o.a. huisartsenzorg, apo-

theken, eerstelijns zorgverleners en de wijkver-

pleegkundige. De maatschappelijke ondersteuning 

wordt door de gemeente georganiseerd vanuit de 

Wmo en bestaat uit gesubsidieerde voorzieningen 

van ondersteunende diensten en activiteiten door 

geschoolde vrijwilligers en professionals. Samen 

met de algemene voorzieningen vormt dit een dek-

kend netwerk van signalering, informatie en ad-

vies, kortdurende interventie en probleemoplos-

sing, waarbij wordt uitgegaan van het in de eigen 

kracht zetten van burgers met behulp van een so-

ciaal netwerk. Wij gaan uit van een sterke zorgza-

me samenleving met betrokken burgers en organi-

saties. Indien zij met elkaar het probleem niet op kunnen lossen, kan direct wanneer dit nodig is of 

in tweede instantie, de hulp worden ingeroepen. 

 

We gaan ervan uit dat 5% van de inwoners niet zelfredzaam is 

Voor ongeveer 5% van de inwoners geldt dat zwaardere ondersteuning nodig is, in de vorm van 

meer of zeer specialistische zorg bijvoorbeeld qua begeleiding, persoonlijke verzorging, ggz-

problematiek of voorzieningen vanwege een lichamelijke beperking. Deze voorzieningen zijn duur-

der en dus schaars en de toegang daarvan wordt daarom via de gemeente ingekocht en geregu-

leerd. De toeleiding naar deze voorzieningen (behalve de meer technische voorzieningen, zoals 

Volgens recent onderzoek van de We-

reldgezondheidsorganisatie behoort de 

Nederlandse jeugd tot de gelukkigste ter 

wereld. Hoewel het met de Nederlandse 

jeugd in het algemeen goed gaat, kampt 

rond 15% van de kinderen op enig mo-

ment in zijn of haar jeugd met serieuze 

problemen. 

Uit: Memorie van Toelichting Jeugdwet 
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een rolstoel of traplift) wordt ingezet door een team van generalisten (zie hoofdstuk 3: Krimpens 

sociaal team). Binnen dit team is ook de gemeente actief, die de toeleiding monitort en feedback 

geeft.  

 

 

3.2.  Welke veranderopgaven zien wij? 

Om de toekomstige situatie zoals hiervoor geschetst te bereiken, willen we de komende tijd focus-

sen op de volgende resultaten. 

Stimuleren zelfredzaamheid en de participatie van de inwoner 

Bij onze maatschappelijke opdracht ligt de nadruk op het stimuleren van de zelfredzaamheid en de 

participatie, ofwel ‘het meedoen’ van inwoners. Daarvoor moeten belemmeringen voor dat mee-

doen zo veel mogelijk worden voorkomen of worden verminderd. Of dat nu gaat om belemmerin-

gen vanwege problemen bij het opgroeien of opvoeden, belemmeringen vanwege fysieke of psy-

chische beperkingen of belemmeringen bij het vinden van betaald werk. Het doel is dat zoveel mo-

gelijk inwoners van Krimpen aan den IJssel met hulp van familie, vrienden en buren voor zichzelf 

kunnen zorgen zonder financiële of zorgondersteuning door de overheid. 

Regie is zo veel mogelijk bij de hulpvrager 

Iedereen doet mee naar vermogen en daarbij benutten we de eigen kracht van inwoners en hun 

sociale netwerk. We stellen de mogelijkheden van de mensen centraal, niet hun beperkingen. We 

praten niet over mensen, maar mét mensen. Bij verminderde zelfredzaamheid is ondersteuning 

gericht op versterken van de zelfredzaamheid. Het aanspreken van de eigen kracht stimuleert 

mensen om hun mogelijkheden optimaal te benutten. 

Op eigen kracht betekent: doen wat gedaan moet worden zonder blijvende hulp van anderen. Het 

gaat daarbij om de mate van zelfredzaamheid waarmee een huishouden: 

- sociaal en financieel voor zichzelf kan zorgen; 

- zijn/haar eigen kinderen gezond en veilig kan laten opgroeien; (financieel) voor zichzelf kan 

zorgen; 

- zelfstandig mee kan doen in de samenleving aan sociale activiteiten en aan vrijwilligerswerk; 

- problemen kan oplossen. 

GGD Rotterdam Rijnmond heeft de gezondheidssituatie van de inwoners van de regio in kaart gebracht. De belang-

rijkste verbindingen zijn vertaald in kernboodschappen. Kernboodschappen die ook voor het jeugdbeleid van be-

lang zijn, zijn: 

- Een deel van de jeugd in Krimpen aan den IJssel heeft psychosociale problemen. 

- Ondersteuning van kinderen en hun opvoeders is van belang. 

- Overgewicht is in Krimpen aan den IJssel een hardnekkig probleem. Een brede aanpak op voeding en beweeg-

gedrag is nodig. 

- Het alcoholgebruik in Krimpen aan den IJssel is hoog. Een intensieve preventieve aanpak kan verbetering ople-

veren.  

- Roken is ook in Krimpen aan den IJssel een bedreiging voor de volksgezondheid. Belangrijk is te voorkomen dat 

jongeren beginnen met roken.  

- In Krimpen aan den IJssel wonen mensen met een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale proble-

men. Een individuele aanpak en ketensamenwerking kunnen perspectief bieden. - De leefomgeving in Krimpen 

aan den IJssel is relatief gezond.  

Uit Kernboodschappen GGD Rotterdam Rijnmond 
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Ontschotten en dwarsverbanden leggen 

We krijgen als gemeente zeggenschap over een groot deel van het sociaal domein. Dit maakt het 

mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo, de AWBZ, de Zorgverzekeringswet, de 

jeugdhulp en het domein van werk en inkomen. Concreet kunnen we daardoor meer regie krijgen 

op de aanpak en problemen van inwoners op meerdere leefgebieden effectiever oplossen. Voor 

inwoners hangen deze problemen namelijk vaak samen. Gedragsproblemen kunnen bijvoorbeeld 

het vinden of behouden van werk belemmeren, wat tot financiële problemen kan leiden, wat de 

gedragsproblemen weer kan versterken. Geweld in de thuissituatie kan leiden tot drukke of agres-

sieve kinderen wat weer tot meer geweld kan leiden enzovoorts. Zo zijn er vele voorbeelden te 

noemen. Een samenhangende aanpak is dan het meest effectief. De werkwijze één gezin, één 

plan, één regisseur kent in het voorstel van de Jeugdwet een wettelijke grondslag.  

Eenvoudig waar mogelijk, één gezin/huishouden één plan waar nodig 

De uitdaging die de drie decentralisaties met zich meebrengen is fors voor de gemeente. Per 1 

januari 2015 doen omvangrijke nieuwe groepen kwetsbare burgers beroep op de gemeente voor 

ondersteuning op de meest basale levensgebieden. Soms zijn het jeugdigen en ouders met ernsti-

ge opvoed- en opgroeiproblemen, waar mogelijk ook zelfs de veiligheid van de jeugdige in het ge-

ding is. Soms zijn het gezinnen met een zwaar gehandicapt kind waar begeleiding en verzorging 

voor nodig is. Soms zijn het jongvolwassenen met een licht verstandelijk beperking die geen baan 

kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Soms zijn het burgers van 84, die er na het overlijden van hun 

partner alleen voor komen te staan. Soms zijn het volwassenen met een psychiatrische aandoe-

ning, soms zijn het mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Of er spelen problemen met 

alcohol, drugs, medicijnen of gokken.  

 

Hiervoor moet de informatie, de toegang, de registratie en de inkoop van lichte en zware alsmede 

zeer specialistische ondersteuning geregeld zijn binnen de gereduceerde budgetten. Wij gaan de-

ze uitdaging aan door onze toegang voor alle vormen van zorg zo dicht mogelijk bij de huidige in-

frastructuur van Krimpen aan den IJssel in te richten. Multiproblemen moeten integraal opgepakt 

worden, vanuit het principe één gezin/huishouden, één plan, één regisseur. 

 

Wanneer een gezin/huishouden niet zelf de regie kan voeren, omdat men bijvoorbeeld door een 

groot aantal problemen op meerdere leefgebieden zoals financiën, hygiëne, dagritme, werk en 

sociale problemen of problemen met meerdere gezinsleden, het overzicht kwijt is, dan kan het ge-

zin/het huishouden geholpen worden. De hulp is ook dan gericht op het versterken van de eigen 

kracht, de zelfredzaamheid.  

Effectieve inzet van schaarse middelen 

De decentralisaties geven de gemeente de opdracht om met minder geld nog wel voldoende on-

dersteuning en voorzieningen te bieden aan inwoners. De vraag naar ondersteuning groeit jaar-

lijks. Toch gaan de taken van het Rijk over naar de gemeenten met een aanzienlijke korting op de 

bijbehorende budgetten. Ook dit maakt een nieuwe manier van werken nodig. Onder andere door 

goed te communiceren wat de overheid van burgers zelf verwacht, in te zetten op preventie en 

door ondersteuning te bundelen en efficiënter aan te bieden. We willen voorkomen, dat er wacht-

lijsten gaan ontstaan of dat inwoners die het echt nodig hebben geen toegang meer kunnen krijgen 

tot de benodigde zorg of (werk)begeleiding. 

Licht waar mogelijk, intensief waar nodig, tijdig en passend 

We zetten in op preventie: vroegtijdig signaleren en ingrijpen, opdat escalatie van problemen voor 

onze inwoners wordt voorkomen. Zo voorkomen we huisuitzettingen, een stijgende schuldenlast, 
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geweld, schooluitval, overlast in woonwijken of terugval in eerdere problematiek, zoals verslaving 

of psychiatrische problemen. Voor preventie, signalering, informatie en advies en kortdurende 

laagdrempelige hulp, faciliteert de gemeente reeds een aantal partijen in Krimpen aan den IJssel 

vanuit verschillende disciplines en dus met verschillende deskundigheden en netwerken. Dit zijn 

de zogenaamde algemene voorzieningen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Iedere inwoner, van 

jong tot en met oud kan er terecht en de organisatie zelf pakt de hulpvraag op.  

Deze vormen van ‘lichte ondersteuning’ zijn relatief goedkoop. Omdat het probleem nog niet is 

geëscaleerd, maar ook omdat er nog geen dure specialisten aan te pas hoeven komen. Door dus 

in een vroeg stadium te ondersteunen, verwachten we dat we voorkomen dat inwoners nog 

zwaardere zorg of langduriger ondersteuning nodig hebben. Deze verschuiving van zwaardere 

zorg naar lichtere zorg wordt in heel Nederland gezien als oplossing voor de kostenbeheersing 

gezien de gekorte decentralisatiebudgetten.  

 

We leggen de nadruk op lichte ondersteuning. We willen minder snel etiketjes plakken en we willen 

‘ontmedicaliseren’. Zoveel mogelijk problemen worden in de eigen omgeving opgelost en we zoe-

ken maatwerkoplossingen voor de hulpbehoeften van onze inwoners. Bij het zoeken naar oplos-

singen is de volgende opbouw altijd van toepassing: 

- Uitgaan van wat de hulpvrager zelf nog wel kan. 

- Een deel van de inwoners kan voldoende ondersteuning krijgen van hun sociaal netwerk of via 

informele zorg of begeleiding vanuit het vrijwilligerswerk. 

- Daarna komen de laagdrempelige, vrij toegankelijke, collectieve voorzieningen in beeld. Zo 

willen we het beroep op de specialistische ondersteuning van de tweedelijns zorg terug terug-

dringen. 

- Echter, wanneer iemand specialistische of zware zorg nodig heeft, dan moet deze goed en 

snel toegankelijk blijven. We willen geen cultuur van ‘zachte heelmeesters’, die ‘stinkende 

wonden  maken’, doordat inwoners te laat toegang krijgen tot de passende ondersteuning bij 

hun problemen. Hierbij hanteren we ook het principe van “afschalen waar mogelijk, opschalen 

waar nodig”.  

 

Kinderen en jongeren verdienen extra aandacht. 

Zoals al vaker aangegeven ook Krimpen aan den IJssel onderschrijft het algemene uitgangspunt 

dat ieder kind de kans moet krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfredzame volwassene die zich 

kan inzetten voor zijn sociale omgeving en de maatschappij. Dit betekent een focus op kansen: 

een gezonde positieve opvoeding, de mogelijkheid een opleiding af te maken, talentontwikkeling 

en participatie in de samenleving. Een stimulerende, gezonde en veilige omgeving draagt bij aan 

deze kansen voor kinderen. 

 

Problemen/gezinsituaties die regelmatig voorkomen in Krimpen aan den IJssel:  

• (Vecht)scheidingen 

• Zorgmijdende volwassenen 

• Alleenstaande vrouwen, slachtoffer van (huiselijk)geweld 

• Samengestelde gezinnen 

• Ernstige financiële problemen, lagere sociale klassen; draagt bij aan stress in de opvoedingsituatie, tevens ook 

een duidelijke factor wat meespeelt bij huiselijk geweld 

• Eerwraak problematiek, islamitische vrouwen die moderniseren 

• Chronische probleemgezinnen, die steun nodig hebben en niet op eigen kracht/ netwerk zelfstandig verder kun-

nen. 

• Er is een toename merkbaar van zorggezinnen die in Krimpen komen wonen (verbreding woningmarkt, woonnet 

Rijnmond) 

• Lange wachttijden van specialistische hulp, dagbehandeling, psychiatrische behandeling 

Informatie van GOSA, CJG en LZN 
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Voor kinderen en jongeren focussen we extra op: 

De veiligheid van het kind of de jongere staat voorop 

De veiligheid van het kind of de jongere staat centraal en voorop voor de gemeente. Dat betekent 

dat betrokkenen bij gezinnen en jeugdigen de juiste instrumenten tot hun beschikking hebben om 

een gedegen risico-inventarisatie te maken. Professionals moeten beschikken over alle relevante 

informatie van een gezin. De gemeente wil in samenspraak met jeugdhulpaanbieders en andere 

zorgaanbieders zoveel mogelijk afspraken maken om informatie te delen met elkaar, voor zover dit 

binnen de wettelijke privacy regels mogelijk is. Ouders behouden de verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding. Maar waar dat niet kan, zal worden ingegrepen. Uitgaande van de ‘Rechten van het 

kind’ waarborgen we altijd de veiligheid van het kind of de jongere. De Krimpenaren, ook ouders 

en jeugdigen worden altijd betrokken bij het bepalen van de ondersteuning die zij nodig hebben 

(van aanbod- naar vraaggericht werken). We zetten in op het stimuleren van zorgaanbieders en 

hulpverleners om in samenspraak met ouders en jeugdigen een beslissing te nemen over welke 

hulp de meeste kans van slagen heeft.  

Een sterke basis, steun waar nodig en ondersteuning waar het moet. 

We willen komen tot een sterke basis, steun waar nodig en ondersteuning waar het moet. De ge-

wenste beweging is,  kijkend naar het jeugddomein, dat ouders en kinderen met ondersteunings-

vragen zoveel mogelijk vroegtijdig en in 

de basis hun antwoord vinden.  

Dit gewenste streefbeeld, is visueel ge-

maakt in bijgaand plaatje. Met dit plaatje 

wordt de gewenste beweging uitgedrukt: 

de meeste kinderen en ouders vinden 

hun oplossingen zelf, of met een klein 

beetje ondersteuning, in de onderste 

twee lagen (‘sterke basis’ en ‘steun waar 

nodig’). Voor een kleine groep zullen dan 

nog arrangementen nodig zijn en waar 

mogelijk, zullen dat integrale arrange-

menten van onderwijs en (jeugd)hulp 

zijn. 

We gebruiken dit werkmodel om steeds 

onze eigen en gezamenlijke beleids-

voornemens en dat van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs te toetsen. Het is een 

hulpmiddel in gesprekken over taken en verantwoordelijkheden, over wat er in de pedagogische 

civil society en in het bijzonder op en rond bijvoorbeeld de school moet gebeuren en welke afspra-

ken daarvoor nodig zijn. 

Hulp heeft een tijdelijk karakter en wordt zo zwaar en lang geboden als nodig  

Hulp bij opvoeden en opgroeien heeft een tijdelijk karakter, de juiste vorm en is geborgd. De hulp 

wordt zo zwaar of zo licht is als nodig beschikbaar gesteld en stopt zodra dit mogelijk is. Sommige 

jeugdigen en gezinnen hebben zwaardere, specialistische hulp nodig voor langere tijd. Als ouders 

de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet aan kunnen, neemt onze gemeente en de profes-

sionals hun verantwoordelijkheid over. En geven dit terug zodra dit mogelijk is.   
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Hulp zoveel mogelijk dichtbij, integraal én in verbinding met lokale voorzieningen 

Hulp bij opgroeien en opvoeden vindt dichtbij plaats in de eigen omgeving,  om ouders te verster-

ken in hun kracht, het zelfredzaam vermogen te vergroten. Hulpverleners participeren zoveel als 

nodig in het dagelijks leven van het gezin. Behandeling en opvang buiten deze setting vindt alleen 

plaats als de veiligheid dat nadrukkelijk vereist. Ook de Jeugd-GGZ willen we integraal inzetten en 

in verbinding brengen met lokale voorzieningen.  

 

 
 

 

Kernboodschap: 

Voor de komende periode zien we dan ook de volgende veranderopgaven 

Van Naar 

Langs elkaar heen werken Samenwerken 

Overnemen, afhankelijkheid In eigen kracht zetten 

Wat kunnen mensen niet Wat kunnen mensen wel 

We praten over We praten met 

Overheid en professionals verantwoordelijk Burgers en sociaal netwerk verantwoordelijk 

Institutionele oplossingen (veraf) informele oplossingen dichtbij 

Standaardaanbod, producten Zorg op maat 

Sectorale domeinbenadering 1 huishouden/gezin, 1 plan, 1 regisseur 

Minutenregistratie, productie draaien Sturing op resultaat, effecten bereiken 

Diagnose, indicatie, procedure Praktisch, flexibel, tijdig, arrangeren 

Nadruk op protocollen en controle High Trust, high penalty 

Statische organisatie Flexibele, wendbare organisatie 

Voor kinderen focussen we verder op veiligheid, sterke basis, steun waar nodig en ondersteu-

ning waar moet, hulp is tijdelijk en wordt zo zwaar en lang geboden als nodig, hulp is dichtbij, in-

tegraal en staat in verbinding met lokale voorzieningen. 
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4. Hoe gaan we het organiseren? 
In dit hoofdstuk staan we stil hoe we het een en ander  in Krimpen aan den IJssel gaan organise-

ren? Belangrijk elementen zijn: Onze Krimpense (pedagogische) civil society;  

Algemene voorzieningen gericht op preventie en signalering; Lokale toegang voor 0-100; een 

Krimpens Sociaal Team. 

 

In Krimpen aan den IJssel geven we ondersteuning zoveel mogelijk integraal vorm en sluiten we 

zo dichtbij als mogelijk aan bij de hulpvraag. Daarom kiezen we voor een toegang van 0-100 jaar. 

Hiertoe hebben we een projectplan Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding vastgesteld.  

Hierin gaven we onder andere aan dat het huidige, gemeentelijke Wmo-loket binnen het Gezond-

heidscentrum wordt geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een brede balie voor welzijn, zorg en opvoe-

ding. Hierbij wordt een geïntegreerd loket gevormd door een drietal partijen/netwerk, te weten Con-

tourdeTwern, Kwadraad en CJG Krimpen. Op die manier kunnen individuele (aan)vragen direct 

afgehandeld worden. 

Belangrijke overwegingen hierbij zijn: 

• Eén loket is duidelijk voor de klant en heeft voor de klant een belangrijke meerwaarde. Klanten 

weten dat zij op één plek met al hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding en welzijn te-

recht kunnen en adequate dienstverlening ontvangen. 

• Eén loket waarbij formele (Wmo-hulp en AWBZ-zorg) en informele zorg (hulp door vrijwilligers-

organisaties) zijn gebundeld, leidt tot minder aanspraak op het budget voor formele zorg, waar-

onder het Wmo-budget. Via de kantelingsgedachte en daarmee aanspraak op eigen regie en 

voorliggende voorzieningen. 

• Eén loket waarin formele en informele zorg zijn gebundeld, is laagdrempelig voor de klant: de 

situatie van de klant wordt in de volle breedte bekeken en besproken.  

• Eén loket levert kostenbesparing op in vierkante meters. 

• Eén loket vereenvoudigt de afspraken met de partners van het geïntegreerd loket en is in die 

zin ook kostenbesparend. Er is immers sprake van een gezamenlijke wijze van registratie, in-

take en keukentafelgesprekken.  

 

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met huidige en nieuwe spelers binnen het soci-

aal domein en hanteren we onderstaand plaatje als denkkader. 
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4.1 Onze Krimpense pedagogische civil society 

Vanuit de kantelingsgedachte wordt zoveel mogelijk ingezet op de civil society wanneer inwoners 

niet volledig mee kunnen doen in de samenleving. Deze zorg/ondersteuning vindt plaats in het 

dagelijkse leven, de natuurlijke omgeving van mensen. Dat betekent dat gezin, familie, vrienden 

maar ook de school, vereniging, kerken en buurt daarbij horen.  
 

Naast het nemen van eigen verantwoordelijkheid door mensen met beperkingen zelf en hun om-

geving, ziet Krimpen aan den IJssel het vooral als haar rol als overheid om in te zetten op preven-

tie, het voorkomen van problemen en het tegengaan van verergering van problemen en de gevol-

gen daarvan. Bij mensen die vanwege beperkingen ondersteuning behoeven om in de samenle-

ving te kunnen blijven deelnemen is preventie in de zin van het voorkomen van het ontstaan van 

de beperking niet echt aan de orde. Wel is het mogelijk om eerder te signaleren dat er problemen 

aan het ontstaan zijn en door daarop adequaat in te spelen kan een beroep op zwaardere voorzie-

ningen worden voorkomen. Daarbij speelt “civil society” een belangrijke rol, als de basis waar 

mensen elkaar kennen en elkaar helpen en waar eventuele problemen/behoeften in een vroeg 

stadium in beeld komen en kan worden bekeken of iemand een bepaalde vorm van ondersteuning 

nodig heeft. Dat levert op de korte termijn geen vermindering van de gemeentelijke uitgaven op, 

maar is wel beter voor mensen zelf en hun omgeving en voor de lange termijn zal dit wel maat-

schappelijke winst opleveren. Het voorkomen van zwaardere zorg betekent ook het voorkomen dat 

mensen in een intramurale instelling worden opgenomen.  
 

Eigen verantwoordelijkheid 

Als mensen met beperkingen moeite hebben om hun bestaan zo in te richten dat zij kun-

nen(blijven) deelnemen aan de samenleving gaat het er primair om wie iemand is, wat hij of zij kan 

en wil, en wat diegene daar zelf of met behulp van anderen aan kan doen. Dat nemen we als ge-

meente als uitgangspunt. Net als in de Wmo – waar begeleiding straks ook deel van uitmaakt - 

zullen we de benadering van “de Kanteling” toepassen. Mensen met beperkingen kunnen soms 

meer dan zij zelf denken. De eigen regie van de mensen zelf staat voor de gemeente voorop. Het 

maakt mensen sterker als zij het heft zelf in handen nemen en houden. Alleen in situaties waarin 

de regie van iemand zelf en de informele omgeving onvoldoende is wordt ook professionele hulp 

geboden, die zoveel mogelijk gericht is op het versterken van die eigen regie en het vergroten van 

iemands netwerk, zodat professionele begeleiding op een gegeven moment weer kan afnemen. 

Omdat het soms om mensen met ernstige beperkingen gaat zal er in sommige gevallen altijd pro-

fessionele ondersteuning nodig zijn: een vangnet en waar mogelijk een springplank voor de meest 

kwetsbaren. Dit vergt een cultuuromslag van denken in termen van ‘rechten’ en ‘voorzieningen’ 

naar ‘eigen mogelijkheden’. Dat vraagt een andere houding van zowel burgers zelf, als van de ge-

meentelijke overheid en van professionals en de organisaties waarin zij werken. 

 

Pedagogische civil society 

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor een goede opvoeding van hun kinderen. Wanneer er 

iets aan de hand is met hun kind weten de meeste ouders eventueel met hulp van hun omgeving 

het probleem zelf oplossen. Wanneer dit niet lukt, is het belangrijk dat zij weten waar ze hulp kun-

nen vinden en dat er geen hoge drempels zijn om deze hulp te vragen. Het CJG Krimpen (Cen-

trum voor Jeugd en Gezin) werkt daarom outreachend op de plekken die vertrouwd zijn voor kinde-

ren en ouders. Zo hebben CJG-medewerkers regelmatig gesprekken met ouders en kinderen op 

school of thuis. Ook wanneer er professionele ondersteuning is, blijven ouders zelf verantwoorde-

lijk voor de invulling en de uitvoering van deze hulp. De positie van ouders en jeugdigen is alleen 

anders wanneer er sprake is van een drang- of dwangmaatregelingen. De dwangmaatregelingen 

worden niet voor niets opgelegd door een rechter. 
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Binnen onze pedagogische civil society staan ouders er niet alleen voor: ook familie, buren, vrien-

den, de school, de sportvereniging, het kinderdagverblijf, geloofsgemeenschap en professionals in 

het jeugddomein geven vorm aan het pedagogische klimaat waarin kinderen en jongeren opgroei-

en. Wanneer deze pedagogische civil society goed werkt, versterkt dit de opvoeding. In een goed 

functionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de bereidheid om in de eigen so-

ciale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoe-

den van kinderen te delen. Ouders, jeugdigen, familieleden en buurtbewoners, maar ook leraren, 

buddy’s, sportcoaches en andere vrijwilligers zijn betrokken bij het opvoeden en opgroeien van 

jeugdigen. De rol van de andere opvoeders is in de ontwikkeling van kinderen van groot belang; zij 

kennen de kinderen en de ouders en zijn vaak degenen die problemen als eerste signaleren. Zij 

zijn ook essentiële samenwerkingspartners wanneer professionals hulp verlenen aan jeugdigen en 

hun ouders. Voor jeugdigen vormen ook de social media netwerken een wezenlijk onderdeel van 

hun sociale omgeving. 

 

Als gemeente hebben we een stimulerende rol bij het verder versterken van de civil society. Sa-

men met de partners van de algemene voorzieningen richten we ons op het versterken van de 

pedagogische civil society. Zij kunnen bijvoorbeeld ontmoetingen faciliteren en activiteiten op het 

gebied van bijvoorbeeld pedagogische uitwisseling tussen ouders. 

 

Kracht van Krimpen aan den IJssel verder versterken. 

Wij zijn blij dat we in Krimpen aan den IJssel een goede basis hebben. Om de kracht van Krimpen 

aan den IJssel verder te benutten vinden wij het belangrijk om de vorming van de civil society ver-

der te stimuleren. Initiatieven vanuit de informele netwerken die een bijdrage leveren aan een ge-

zonde en veilige opvoedomgeving gaan wij meer stimuleren. Door goede initiatieven meer met 

elkaar te delen, kunnen ook andere geïnspireerd worden om hun bijdrage te leveren.  

 

4.2 Algemene voorzieningen; preventie & signalering 

In de gekantelde werkwijze van de gemeente wordt meer nadruk gelegd op het gebruik maken van 

algemene voorzieningen. Bij algemene voorzieningen gaat het om die basisvoorzieningen, die 

kosteloos en vrij toegankelijk zijn voor alle Krimpense inwoners. 
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Hierbij kan gedacht worden aan lokaal welzijnswerk, maatschappelijke werk en de huisarts. Deze 

algemene voorzieningen zijn voorliggend op individuele voorzieningen. Welzijnsvoorzieningen zijn 

momenteel bijvoorbeeld de open inloop, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering, belbus en 

groepsgewijze trainingen voor ouders. Vanuit onze huidige partners is aangegeven dat de ontko-

kering van algemene voorzieningen aandacht verdient en daarmee de afschaffing van gefragmen-

teerde financieringsstromen.  

 

Het aanbod aan algemene voorzieningen richten wij zo in dat een sterke groei van de vraag naar 

individuele voorzieningen voorkomen wordt en aansluit op de juiste zorgvragen van de inwoners. 

Vanzelfsprekend moet het aanbod van goede kwaliteit zijn en bij voorkeur een keuzemogelijkheid 

voor de inwoner bieden. Hierbij kan gedacht worden aan inlooptrainingen, vrijetijdsbesteding van 

jongeren met een licht verstandelijke handicap, opvoeding aan huis en job coaching bij beschut 

werken.  

 

De vrij toegankelijke hulp betreft ook het geven van algemene informatie en advies, het monitoren 

van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen, het aanleren van vaardigheden en het verster-

ken van het sociale netwerk rondom het gezin. Van deze basisvoorzieningen gaat een preventieve 

werking uit.  

 

De adviserings- en informatiefunctie zijn primair belegd bij de balie Welzijn, Zorg en Opvoeding. 

Voor bijvoorbeeld ouders, opvoeders en jongeren is betrouwbare, heldere en laagdrempelig infor-

matie beschikbaar over gezond en veilig opgroeien en opvoeden. Daarnaast hebben de organisa-

ties, binnen de balie Welzijn, Zorg en Opvoeding, ook een rol om ondersteuning in de informele 

zorg te versterken bijvoorbeeld met empoweren van mensen en het vergroten van het netwerk. 

Maar ook het ondersteunen van bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers. Het merendeel van alle 

mantelzorgers en vrijwilligers vindt het vanzelfsprekend dat zij zorg en ondersteuning bieden aan 

een naaste. De draagkracht van deze mensen kan door de duur en/of intensiteit (tijdelijk) zwaar 

onder druk komen te staan. Aandacht en alertheid zijn vereist voor het vroegtijdig signaleren van 

mogelijke overbelasting en, waar nodig, het treffen van adequate maatregelen. Kortdurend verblijf 

kan hierbij een oplossing bieden, maar bijvoorbeeld ook respijtzorg en vrijetijdsbesteding.  

 

Het netwerk CJG, bestaande uit jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning en 

(school)maatschappelijk werk, maakt onderdeel uit van de Balie Welzijn, Zorg en Opvoeden en 

heeft binnen die balie een belangrijke spilfunctie, als het gaat om jeugdigen en hun ouders. Het is 

de bedoeling dat ouders en jeugd bij de balie Welzijn, Zorg en Opvoeden ondersteuning vinden om 

snel weer zelf verder op weg te kunnen, om zo te voorkomen dat later meer hulp nodig is. Een 

integrale benadering van opvoedvragen en andere vragen van ouders/volwassenen vormt de kern. 

Voor het overgrote deel van de Krimpense jeugdigen zijn de basisvoorzieningen voor opvoeden en 

opgroeien toereikend.  

Het gaat hierbij om voorzieningen, zoals 

- Peuterspeelzalen en kinderopvang 

- Scholen 

- Jeugdgezondheidszorg 

- Pedagogische advisering 

- Opvoedinformatie, cursus en trainingsaanbod van het CJG 

- Online hulpverlening 

- Huisartsen en andere eerstelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg 

- Sport, cultuur en welzijnswerk, waar onder het jongerenwerk. 
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Zoals hiervoor al is aangegeven, voor preventie, signalering, informatie en advies en kortdurende 

laagdrempelige hulp, faciliteert de gemeente reeds een aantal partijen in Krimpen aan den IJssel 

vanuit verschillende disciplines en dus met verschillende deskundigheden en netwerken. 

 

Deze algemene voorzieningen zijn met name gericht op de 

jeugdigen en hun opvoeders, die allen gebiedsgericht wer-

ken. Zij bieden het reguliere aanbod, inclusief hun preven-

tieve programma’s. In het nieuwe stelsel vragen wij van 

deze voorzieningen dat zij de principes van positief opvoe-

den hanteren. Zij werken allen samen van uit dezelfde op-

voedvisie. Het versterken van de eigen kracht en het stimu-

leren van sociale netwerken maken daarvan onderdeel uit. 

Van de zorg- en welzijnsorganisaties verwachten wij dat zij 

de inwoners ondersteunen in hun zelfredzaamheid en dat zij – in ieder geval bij multiprobleem ge-

zinnen - werken met de zelfredzaamheidmatrix of een soortgelijk instrument. 

 

In de Wmo en in het CJG netwerk wordt al een kanteling gemaakt om zoveel mogelijk nu nog indi-

viduele voorzieningen op collectieve wijze te regelen. Die kanteling zetten wij verder door in het 

nieuwe model. Bijvoorbeeld een wijkbus, een klussendienst, een boodschappendienst, activering 

door vrijwilligerswerk, dagbesteding door vrijwilligers, thuisadministratie en de formulierenbrigade. 

Door aan de voorkant in te zetten op laagdrempelige, relatief goedkope ondersteuning, wordt be-

roep op duurdere individuele voorzieningen zo veel mogelijk voorkomen.  
 

Waar mensen het op eigen kracht en met hulp van hun omgeving niet redden kunnen voorzienin-

gen zodanig worden ingezet dat ze op een voor de burger logische wijze op elkaar afgestemd zijn. 

Daarom sturen we op effectieve samenwerking tussen professionals en vooral op een goede ver-

binding tussen de formele en informele netwerken. Integraal beleid betekent ook inclusief beleid: 

zowel in het fysieke beleid, zoals de inrichting van de openbare ruimte, als in het maatschappelijke 

beleid bevorderen dat mensen met beperkingen mee kunnen doen in onze gemeente. Van onze 

bewoners die daartoe in staat zijn verwacht de gemeentelijke overheid dat zij zich, ook als zij een 

beperking hebben, inzetten voor het vinden van betaald werk, waarbij zij begeleiding kunnen krij-

gen die daarop is gericht. De gemeente wil werkgevers bewegen mensen met een beperking in 

dienst te nemen – onder andere via social return on investment. Dagbesteding is bestemd voor 

mensen die geen ‘arbeidspotentieel’ hebben en voor wie de prestatiedruk bij reguliere werkgevers 

te groot is. Als dagbesteding kiest Krimpen aan den IJssel zoveel mogelijk voor activiteiten die 

zinvol bijdragen aan de samenleving. Zo ontstaat in principe voor iedereen een vloeiende lijn, die 

altijd begint met de vraag: hoe ga jij werk zoeken en in je eigen inkomen voorzien? Als het aan de 

slag gaan bij een reguliere werkgever niet realistisch is wordt gekeken naar wat wel haalbaar is: 

werken in een andere setting, met gedeeltelijke beloning, of vrijwilligerswerk, dan wel het onder 

begeleiding komen tot een zo zinvol mogelijke dagbesteding.  

 

Het gaat er om de krachten van ieder individu en zijn of haar omgeving als uitgangspunt te nemen 

en van daaruit te kijken naar wat aanvullend aan begeleiding en ondersteuning nodig is. Als pro-

fessionele begeleiding wordt geboden dan moet die op duidelijke doelen of resultaten gericht zijn. 

Dat is bij voorkeur een verbetering van de zelfredzaamheid, het behouden van de huidige situatie 

of het begeleiden van achteruitgang, zoals bij dementie. De professionele begeleiding moet flexibel 

zijn en kunnen mee bewegen met de situatie van de cliënt en diens directe omgeving, zodat er 

soms wat meer en in andere perioden wat minder ondersteuning wordt geboden. Het streven is dat 

de cliënt zoveel mogelijk zelf de te behalen doelen en resultaten formuleert en nastreeft. Als men-

sen daartoe door hun beperking niet in staat zijn, of zichzelf daarin overschatten, of als mensen 

 
Principes van positief opvoeden 

1. Kinderen een veilige en stimulerende 
omgeving bieden 

2. Kinderen laten leren door positieve 
ondersteuning 

3. Realistische verwachtingen hebben 
van kinderen 

4. Een aansprekende discipline hanteren 

 



 32 

geen ondersteuning willen terwijl zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen of overlast ver-

oorzaken, zal de professional meer de regie moeten voeren, maar ook dan is het de kunst om de 

problemen en oplossingen zo min mogelijk van de cliënt over te nemen. 

 

Samenwerking faciliteren en stimuleren gericht op transformatie 

De gemeente wil de samenwerking van de algemene voorzieningen blijven faciliteren en stimule-

ren. De activiteiten die door de gemeente worden bekostigd, vindt plaats in de vorm van subsidie.  

Deze algemene voorzieningen zijn met 

name gericht op de inwoners en werken 

samen én gebiedsgericht. Zij  bieden het 

reguliere aanbod, inclusief hun preventie-

ve programma’s en bij multi problematiek 

hanteren zij de zelfredzaamheidsmatrix of 

een vergelijkbaar instrument. Organisa-

ties die goed aan de prestatieafspraken 

voldoen, problemen oplossen en op de 

juiste manier de kanteling, de transforma-

tie  doorvoeren, kunnen daarvoor bijvoor-

beeld een positieve kwaliteitsbeoordeling 

krijgen.  

 

4.3 Lokale toegang voor 0-100 

De meeste vragen van inwoners komen binnen via de algemene voorzieningen of via de fysieke 

balie in het gezondheidscentrum. De algemene voorzieningen en netwerkpartners moeten goed op 

de hoogte zijn van elkaars disciplines. Is het netwerk, bijvoorbeeld het CJG Krimpen, geen af-

doende ondersteuning kan bieden, dan is een professional nodig die meer vanuit een generalisti-

sche taak de zaken kan oppakken en daadwerkelijk de persoon of het gezin  kan begeleiden. Van 

alle medewerkers binnen het voorveld wordt daarom verwacht dat zij met een generalistische blik 

naar de vraag van de inwoner kijken en indien nodig doorverwijzen naar het Krimpens Sociaal 

Team. Binnen de balie Welzijn, Zorg en Opvoeden is in ieder geval de informatie en adviesfunctie 

belegd. Onderzocht moet nog worden of het mogelijk is meer taken bij de balie te beleggen. Bij-

voorbeeld een vraagverheldering en mogelijk de intake indien er individuele voorzieningen nodig 

zijn. Het kan ook zijn dat dit apart belegd moet worden, al dan niet met een sterke binding met het 

Krimpens Sociaal Team. Daarbij willen we voorkomen dat er dubbelingen ontstaan. Krimpenaren 

moeten niet steeds opnieuw hun verhaal moeten doen. De professional vanuit het voorveld, c.q. 

vanuit de balie moet in staat worden gesteld de inwoner snel en adequaat toe te leiden naar hetzij 

de balie,  hetzij een eventueel vraagverheldering/-intakefunctie, hetzij een professional vanuit het 

Krimpens sociaal Team. 

 

4.4 Krimpens Sociaal Team 

We kiezen voor een toegang van 0-100. Dit betekent ook dat de professionals nauw samenwerken 

met de netwerken, zoals CJG, en de brede balie Welzijn, Zorg en Opvoeden. Binnen het Krimpens 

Sociaal Team wordt de verbinding gelegd tussen de taken vanuit de decentralisaties Jeugd, Wmo, 

Werk en inkomen met ondersteuning van bijvoorbeeld. schuldhulpverlening, volwassenenzorg en 

onderwijs. Op cliëntniveau vindt er een multidisciplinaire aanpak plaats. De medewerkers van het 

Krimpens Sociaal Team gaan binnen het brede sociaal domein uit van dezelfde principes: 

- 1 huishouden(gezin), 1 plan, 1 regisseur,  

- versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners 
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- optimale benutting van de voorliggende en algemene (collectieve) voorzieningen 

- integrale benadering 

- focus vanuit de vraag van de cliënt, zonder dat dit betekent “u vraagt, wij draaien”  

- kennisdeling binnen het team. 

 

Onder toegang wordt verstaan het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt met een 

ondersteuningsvraag tot het bieden van passende ondersteuning. Diagnosestelling door een ex-

pertteam kan hiervan deel uitmaken. Problemen op verschillende leefdomeinen (inkomen, opvoe-

ding, welzijn, onderwijs et cetera) hangen veelal nauw samen met elkaar. Daarom wordt de toe-

gang breed georganiseerd. Er zal zoveel mogelijk één integrale intake plaatsvinden. Bij de toegang 

wordt gewerkt met een generalistische benadering. Bij een complex probleem wordt een breed, 

integraal intakegesprek gevoerd door een lid van de balie Welzijn, Zorg en Opvoeding, het zij van 

het Krimpens Sociaal Team en wordt – met en na inachtneming van het niveau van zelfredzaam-

heid en de mogelijke inzet uit de eigen omgeving - de benodigde (jeugdhulp)voorziening in samen-

spraak met de cliënt bepaald. Eenvoudige ondersteuningsvragen komen niet bij het Krimpens So-

ciaal Team, aangezien deze vanuit de balie rechtstreeks kunnen worden beantwoord, eventueel 

met ondersteuning vanuit een vraagverhelderings- c.q. intakefunctie.  

Anders dan bij volwassenen zal het Krimpens Sociaal Team voor jeugdigen en gezinnen ook in 

staat moeten zijn daadwerkelijk zelf hulp te verlenen en zo nodig hulp erbij te halen als er een spe-

cialistische voorziening nodig is, en op te schalen als de veiligheid in het geding is.  

 

Voor jeugdigen en gezinnen worden de volgende voorzieningen onderscheiden. 

Voorziening Toelichting 

Algemene voorziening Elke vorm van professionele begeleiding bij de verzorging, opvoeding en 

ontwikkeling van jeugdigen die vrij toegankelijk is voor de doelgroep. 

Individuele voorziening lokaal (ge-

specialiseerd) 

Elke vorm van één op één hulp waarbij de hulpverlener participeert in het 

dagelijks leven van het gezin en thuis, op school of in een andere voor de 

cliënt bekende omgeving ondersteuning biedt. 

Individuele voorziening regionaal Elke vorm van één op één hulp die niet verweven is met het dagelijks leven 

van het gezin en geboden wordt in een omgeving die voor de cliënt (aan-

vankelijk) onbekend is.  

 

De werkwijze van het Krimpens Sociaal Team moet mogelijkheden geven om de kosten te be-

heersen. De mogelijkheden van sturing hierop door de gemeente kan zitten op het gebied van bij-

voorbeeld: 

- Training: Professionals worden getraind op het benutten van de eigen kracht van en het bevor-

deren van de zelfredzaamheid bij gezinnen, waardoor minder professionele hulp nodig is.  

- Preventie en versterking van de eerste lijn. Hierdoor kan de inzet van duurdere behandelingen 

afnemen. Zo is er extra aandacht voor de inzet van interventies die werken met eigen kracht 

methodieken en wordt vanuit het CJG geïnvesteerd in verbetering van de samenwerking en af-

stemming met eerstelijns voorzieningen.  

- Een snellere en betere aansluiting van de hulp op de vraag. Hierdoor kan hulp effectiever wor-

den ingezet.  

- Gestandaardiseerde, verbeterde vraaganalyse aan de voorkant. Hierdoor kan de inzet van te 

zware (veelal dure) hulp maar ook het te lang doormodderen worden teruggedrongen.  

- Scherpere monitoring en zo nodig ook herindicatie kunnen te langdurige hulp voorkomen. 

- Gerichte en integrale advies/diagnosestelling. Hierdoor kan een scherpere afweging voor de 

juiste hulp gemaakt worden. 

- Het zonder indicatie inzetten van een deel van de nu nog geïndiceerde zorg. Hierdoor wordt de 

bureaucratie verminderd. Toetsing heeft plaatsgevonden op brede deskundigheid en methodi-

sche vaardigheden van de professional. In die zin zijn deze professionals onafhankelijk bij het 
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invullen van hun rol. Gecertificeerde professionals krijgen mandaat om de vraagverheldering 

uit te voeren, het hulpaanbod vast te leggen en zo nodig toe te leiden naar specialistische hulp. 

De mandaten worden per functie c.q. beroepsgroep ingericht. 

- Ontschotting binnen het hele sociaal domein. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovatie. 

Nieuwe  effectieve (combinaties van) interventies over de grenzen van de afzonderlijke secto-

ren heen, zijn eerder te realiseren.  

- Het werken in teamverband. Hierdoor kunnen medewerkers op basis van intervisie en door het 

delen van kennis en ervaring tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. 

 

Naast de taken op het terrein van toegang en toeleiding bieden de teamleden, voor wat betreft 
jeugdigen en gezinnen, ook ondersteuning en hulp. Het Krimpens Sociaal Team kan bestaan uit 
gezinscoaches en soortgelijke functies. Binnen dit generalistische team moet ook specialistische 
kennis geborgd worden op de deelterreinen: 

•  Jeugd en opvoedhulp 

•  Jeugd-LVB (Licht Verstandelijk Beperkten). 

•  Jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). 
 

Het Krimpens Sociaal team kan voor een deel gevormd door verschuiving van capaciteit binnen 

het CJG, vanuit Bureau Jeugdzorg met betrekking tot toegang en screening en vanuit de jeugd-

zorg en jeugd-ggz wat betreft het bieden van hulp. Er zal geïnvesteerd moeten worden in dit team.  

Er is immers sprake van een uitbreiding en verzwaring van gewenste capaciteit en van de teamle-

den, de gezinsgeneralisten. Er wordt intensiever, met kennis vanuit meer sectoren (GGZ/LVB), 

gewerkt aan vroegsignalering en hulpverlening. Een goed netwerk van samenwerkingsrelaties en 

kennis van de lokale situatie zijn hier van groot belang. Een langjarige en stabiele bekostiging in de 

vorm van capaciteitsbekostiging ligt dan ook voor de hand bij deze categorie. Binnen het jeugddo-

mein is dit geborgd binnen het Regionaal Transitiearrangement. 

 

De functie van gezinsgeneralist is nieuw. Er zijn al wel veel professionals/specialisten in staat 
om de functie goed te kunnen uitvoeren. Daarom zal er aandacht zijn voor scholing en derge-
lijke in het proces van specialist naar gezinsgeneralist. Bij de verdere ontwikkeling van het 
nieuwe jeugdstelsel worden de teamleden intensief betrokken. Op stadsregionaal en landelijke 
niveau zal de ontwikkeling van de gezinsgeneralist worden ondersteund.  
 

In 2014 willen we starten met een toegang van 0-100, waar het Krimpens Sociaal Team onderdeel 

vanuit maakt. Multiproblemen willen we daarom integraal oppakken vanuit het principe één ge-

zin/huishouden, één plan, één regisseur. Wanneer een gezin/huishouden niet zelf zijn regie kan 

voeren, dan kan het gezin/het huishouden geholpen worden. De hulp is ook dan gericht op het 

versterken van de eigen kracht, de zelfredzaamheid.  

 

4.5 Expertteam 

In een aantal gevallen is het, zoals hierboven ook is aangegeven, voor een goede toeleiding naar 

zorg nodig dat er eerst een advies of diagnose wordt gesteld. Om te zorgen dat, bijvoorbeeld jeug-

digen met een geestelijke stoornis op de juiste behandelplek terecht komen, staat een deskundig 

team de medewerkers van het Krimpens Sociaal Team bij.  

Het expertteam biedt onder meer consultatie en advies, maar voert - daar waar dit noodzakelijk is - 

ook zelf diagnostiek uit. De medewerkers van Het Krimpens Sociaal Team kunnen vragen om een 

advies / diagnose wanneer zij binnen het team zelf niet een volledige inschatting kunnen maken 

van de problematiek. Daarnaast worden criteria opgesteld wanneer dit team een onafhankelijk 

diagnose nodig heeft voor bijvoorbeeld de inzet van specialistische hulp. Het expertteam wijst zelf 

niet door naar hulp, dat doet de professional uit het Krimpen Sociaal Team op basis van het advies 
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of de diagnose. Het advies en/of de diagnose van het expertteam moet voldoende houvast bieden 

voor (jeugd)hulpinstellingen om hun behandeling te starten. Ook hier willen we geen dubbelingen. 

 

In 2014 willen we starten met een Expertteam.  In het expertteam zitten bijv. de volgende specialis-

ten:  

- Voor jeugd:Jeugdarts, Orthopedagoog, Psycholoog (kinder- en volwassenpsycholoog), Psy-

chiater (kinder- en volwassenpsychiater), Orthodidacticus (samen met het onderwijs), Ontwik-

kelingspsycholoog 

- Voor volwassenen denken we aan: Psycholoog, Psychiater, Geriater, Verslavingsdeskundige.  
 

4.6 Wettelijke bevoegde verwijzers 

De concept jeugdwet kent een aantal wettelijk bevoegde 

verwijzers, zoals de huisarts, medisch specialist en ge-

certificeerde instelling waar jeugdbescherming en jeugd-

reclassering onder vallen. Op grond van de Jeugdwet 

zijn we als gemeente verplicht om afspraken te maken 

over de wijze waarop verwezen wordt en welke inwoners 

voor welke zorg in aanmerking komen. Met  huisartsen, 

de zorggroep Krimpen en eventueel zorgverzekeraars, 

willen we afspraken maken om:  

• tot goede afstemming te komen in de toeleiding naar 

zorg, een vroegtijdige integrale aanpak en nazorg; 

• de positie van de huisarts en medisch specialisten in relatie tot de gebiedsgerichte aanpak te 

bepalen; 

• te bepalen op welke wijze huisartsen en medisch specialisten continu inzicht kunnen hebben in 

het door de gemeente ingekochte zorgaanbod.  

Daarnaast spelen huisartsen en medisch specialisten een belangrijke rol in signalering en het bie-

den van lichte, kortdurende zorg. Ook op dit terrein wil de gemeente afstemmen met deze be-

roepsgroep. 

 
Kernboodschap 
We willen de kracht van Krimpen aan den IJssel in onze civil society verder versterken. Het sti-
muleren van de samenwerking gericht op de transformatie maakt hier onderdeel van uit. Half 
2014 willen we starten met het versterken van de balie welzijn, zorg en opvoeding, het inrichten 
van het Krimpens sociaal team, het expertteam en we willen afspraken maken met de wettelijk 
bevoegde verwijzers, zoals huisartsen om te komen tot een goede afstemming. 
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5. Samenwerking peuterspeelzalen/kinderopvang en onderwijs  

Samenwerking met voorschoolse voorzieningen en scholen zijn cruciaal. In dit hoofdstuk geven we 

aan hoe we samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en het onderwijs  gezamenlijk optrekken 

zodat we ieder van uit hun eigen verantwoordelijkheid kinderen, jongeren optimale kansen geven 

om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. 

5.1. Peuterspeelzalen en kin-

deropvang 

De peuterspeelzalen en de kinderop-

vang zien we ook als algemene voor-

zieningen, waarbij de zelfde afspra-

ken gelden zoals hiervoor genoemd 

zijn. Ook de komende periode staat 

voor peuterspeelzalen en de kinder-

opvang veel te gebeuren. We zijn in 

gesprek met de organisaties om te 

komen tot een verdere kwaliteitsver-

betering. Ook de expertise die we 

opbouwen vanuit de proeftuin van 

Via Futura en Stek Jeugdhulp willen 

we vergroten, zodat ook meer kinde-

ren vanuit de algemene voorzienin-

gen ondersteund kunnen worden en in hun eigen omgeving naar de peuterspeelzaal of kinderop-

vang en daarna ook naar de school in hun eigen omgeving kunnen. 

5.2. Primair Onderwijs 

De school is een belangrijke plek voor de jeugd. Het is een belangrijke vindplaats voor vroege sig-

nalering van de behoefte aan jeugdhulp en werkplaats voor het bieden van ondersteuning en hulp. 

Alle kinderen zijn immers leerplichtig en gaan dus naar school. Een belangrijke tweede reden is 

dat ook het onderwijsveld in beweging is. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een pas-

sende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (zorgplicht). 

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs aan den IJssel en de gemeenten Krimpen 

aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas werken samen in de voorbereiding op passend 

onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulp. Begin 2013 heeft zich daar ook het reformato-

risch samenwerkingsverband Berséba bij aangesloten. Deze partijen hebben de wens uitgespro-

ken om met elkaar hulp en ondersteuning eenvoudiger, beter en efficiënter te organiseren. Dat 

wordt gerealiseerd door samen te werken vanuit een gezamenlijk motto, doelstelling en uitgangs-

punten. Deze ambitie is vastgelegd in de ondersteuningsplannen. 

 

Gezamenlijk motto 

Een sterke basis, steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet!  

De samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten krijgt vorm onder het motto: 

Een sterke basis, steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet! 

 

Met dit motto drukken gemeenten en samenwerkingsverband uit dat de inzet vooral op en rond de 

basisvoorzieningen zal plaatsvinden, dus op en rondom de (basis)scholen en andere laagdrempe-

lige voorzieningen voor ouders en kinderen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
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Gezamenlijk doel 

Het doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is om kinderen in een veilige en 

gezonde omgeving onderwijs te bieden en te laten opgroeien, zodat ze optimale kansen krijgen om 

zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Indien kinderen en ouders een extra sti-

mulans of ondersteuning nodig hebben, is het doel van de samenwerking dat zij die snel, dichtbij 

en op hun maat krijgen.  

 

Beleidspijlers voor samenwerking 

Uitgangspunten in de samenwerking tussen onderwijs (scholen/besturen/samenwerkings-verband) 

en gemeenten (gemeenten, CJG, instellingen voor jeugdhulp) zijn: 

 

1) De basis versterken: goed onderwijs, opvoeders in eigen kracht 
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kind en educatieve partners van de school. Zij 

zullen ook in die rollen worden aangesproken.  De school is medebroeder en zoekt en neemt een 

duidelijke rol in de pedagogische civil society. Scholen zijn zich bewust van hun positie in die pe-

dagogische civil society en hun rol daarin. Scholen hebben een belangrijke functie als eerste sig-

naleerder. Zij zullen zorg dragen voor afstemming met de andere leefgebieden (naast school is dat 

ook vrije tijd en het gezin). Samen met de samenwerkingsverbanden zal verder worden uitgewerkt 

hoe binnen school de versterking van de pedagogische civil society gerealiseerd zal worden.  Ver-

der gaan wij uit van mogelijkheden en talenten van kinderen (en ouders en professionals). We zet-

ten in op gezamenlijk vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften en we hanteren de prin-

cipes van handelingsgericht werken voor het gedeelde begrippenkader van onderwijs en jeugd-

hulp. Aanvullend daarop zijn de principes van positief opvoeden en 1 gezin, 1 plan, zoals gehan-

teerd in bijvoorbeeld het CJG. Dat gaat over zaken als: 

- goed voor jezelf (als ouder) zorgen 

- kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 

- kinderen laten leren door positieve ondersteuning 

- een aansprekende discipline hanteren 

- realistische verwachtingen hebben 

- Het kind wordt waar mogelijk betrokken bij het formuleren van de ondersteuningsvraag en de 

oplossing daarvoor. 

 

2) Steun bieden waar nodig: bij ondersteuningsvragen rond onderwijs, opvoeden, opgroei-
en en gezondheid 

• Indien ouders, kinderen of leerkrachten hulpvragen hebben, die op school worden gesigna-

leerd, dan wordt gekeken of er ondersteuning vanuit professionals nodig is. 

• Als er ondersteuning nodig is, dan wordt dat zo snel, zo licht, zo preventief, zo tijdig en zo effi-

ciënt mogelijk aangeboden.  

• Als er ondersteuning nodig is, dan worden ouders altijd bij trajecten betrokken, en waar moge-

lijk ook partners, die de jongere ontmoeten bij zijn/haar vrijetijdsbesteding zoals verenigingen 

• De ondersteuning is zo passend mogelijk bij het kind en het gezin, en zo passend mogelijk bij 

het normen- en waardenpatroon van het gezin. 

• In het kader van passend onderwijs werken school en jeugdhulppartijen samen voor kinderen 

en ouders. Preventie en ondersteuning zullen zoveel mogelijk naar ouders en kinderen toeko-

men via school, zodat er werkelijk integrale arrangementen kunnen worden gemaakt. Daar-

naast vinden ouders hun eigen weg naar de jeugdhulp via bijvoorbeeld het CJG. Indien dat het 

geval is, zal de jeugdhulp aansturen op afstemming met school (door, samen met of met toe-

stemming van ouders). 
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• Beide partijen spreken de intentie uit om vooral te gaan ‘doen’. Middelen voor ondersteuning 

(aan de onderwijskant en de jeugdhulpkant) zullen vooral worden ingezet voor actie voor kinde-

ren en ouders, en minder voor coördinatie. 

• De school werkt met 1 kind, 1 plan. Indien er ondersteuningsvragen zijn vanuit het gezin, is 1 

gezin, 1 plan van toepassing en neemt het CJG de regie (er zal mogelijk onderscheid zijn in 

proces en casusregie). Daarbij wordt altijd afgestemd met de aanpak op school (door, samen 

met of met toestemming van ouders). 

 

3) Arrangementen organiseren als het moet 

• Indien van toepassing, is de school de plek waar de onderwijsondersteunings-

/jeugdhulparrangementen voor kind/gezin elkaar ontmoeten; waar het gesprek daarover ge-

voerd wordt, waar men afstemt op en leert van elkaars aanpakken. We werken zo integraal 

mogelijk. 

• We zorgen dat de toewijzingsroutes voor ouders zo min mogelijk bureaucratisch zijn. 

• We vormen één team voor het integraal arrangeren van ondersteuning aan zowel de onder-

wijs- als gezinskant. 

 

In 2014 worden met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs afspraken gemaakt over de 

integrale benadering zorg/onderwijs en de verhouding van het nieuwe stelsel tot de schoolonder-

steuningsteams binnen het onderwijs (ontwikkelagenda). Wat hier met name centraal staat is de 

integrale benadering naar het kind en gezin en de primaire benadering van problematiek. In nauwe 

samenwerking met het onderwijs zal steeds worden gekeken of de problematiek primair onderwijs 

gerelateerd is of dat de nadruk op jeugdhulp moet liggen.   

5.3. Voortgezet Onderwijs 

Ook binnen het voortgezet onderwijs is de school een belangrijke plek om problemen vroeg te sig-

naleren. Daardoor kan snel en adequaat hulp en ondersteuning verleend worden en kan voorko-

men worden dat problemen voortduren of escaleren. Door preventieve en curatieve jeugdhulp 

dichter bij de school te brengen, kan dit ertoe bijdragen het verzuim/schooluitval en de negatieve 

gevolgen daarvan terug worden gedrongen. Ouders en leerlingen spelen hierbij een cruciale rol. 

Het samenwerkingsverband Koers VO4 verwacht dat met de inzet van jeugdhulp het schoolsucces 

van leerlingen kan toenemen, leerlingen tijdig een passende plek krijgen, en de uitstroom naar het 

voorgezet speciaal onderwijs kan worden beperkt. De school is naast vindplaats ook werkplaats: 

gericht op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en wordt zoveel mogelijk in de school gere-

aliseerd. 

 

Missie: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere 

De samenwerking tussen scholen, gemeenten en jeugdhulp kent de volgende missie: Samen wer-

ken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere   

Dit vertaalt zich in de visie van het samenwerkingsverband als:  

In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en pas-

send onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leer-

ling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de 

                                                
4 In de regio die Koers VO beslaat zijn 14 gemeenten gelegen; Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Ba-

rendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansinger-

land, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel). Dit samen-

werkingsverband wordt gevormd door 27 schoolbesturen, waarvan 24 besturen in de regio met samen 111 vestigingen 

voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Dagelijks gaan op deze scholen zo’n 53.078 leerlingen naar school (stand van 

zaken 1 oktober 2012). 
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scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we 

voor vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs 

en de zorg de jongere ondersteunen.  

 

De vraag “Wat heeft deze leerling nodig?” staat daarbij centraal. 

Koers VO streeft naar een dekkend netwerk waarin elke leerling zonder onderbrekingen, binnen 

korte tijd, op de meest passende vorm van onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis, les krijgt. 

 

Ondersteuning: basis, basisplus, extra (incidenteel), extra ( structureel), VSO en OPDC 

Alle scholen van Koers VO bieden ondersteuning. De basis bestaat uit: 

1. Goed onderwijs 

2. Basisafspraken (voorwaardelijke, preventieve afspraken zoals heldere toelatingscriteria, 

leerlingvolgsystemen, zorgen voor veiligheid en welbevinden van leerlingen, mentor voor 

iedere leerling, werken aan sociale vaardigheden en omgang met elkaar) 

3. Basisplusondersteuning (licht curatieve ondersteuning, gemakkelijk  toegankelijke snel in te 

zetten ondersteuning op maat voor individuele leerlingen of klassen in school) 

Deze basis biedt voldoende voor het grootste deel van de leerlingen. Een veel kleiner deel heeft 

behoefte aan extra ondersteuning.  

 

Naast de basis biedt elke school –in meer of mindere mate- extra ondersteuning. Hierin staat 

voorop dat maatwerk geboden wordt: er wordt gearrangeerd en niet geïndiceerd. De leerling staat  

centraal en de ouders worden gedurende het gehele proces betrokken. 

 
De voorzieningen vormen een continuüm waarbij expertise van het VSO ook de VO school inge-

haald wordt. Waar voorheen nog sprake was van (geïndiceerde, individuele) rugzakjes krijgt de 

school deze middelen nu zelf in handen om maatwerk te bieden aan leerlingen die dat nodig heb-

ben. Er ontstaat bovendien een tussenarrangement tussen de reguliere VO scholen en het Voort-

gezet speciaal onderwijs waarbij kennis van het speciaal onderwijs de reguliere VO scholen wordt 

ingehaald. De ambitie is dan ook om meer leerlingen binnen het reguliere VO onderwijs te houden 

en de in instroom in het Speciaal onderwijs te beperken. 

 

Uitgangspunt is dat alle onderwijsbehoeften in het continuüm opgepakt kunnen worden. Daarnaast 

bestaat er een bovenschools vangnet in de vorm van een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum 

(OPDC) en een aantal scholen/voorzieningen met een nadrukkelijk gecombineerde aanpak van 

onderwijs en zorg. 

 

Om leerlingen adequaat te kunnen ondersteunen is een goed werkende ondersteuningsstructuur 

in en om de school nodig. De school wordt gezien als werkplek. Partners staan om de school heen 

om te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen voor de leerling en deskundigheid 
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wordt – waar mogelijk en zinvol - de school ingehaald. Scholen gaan –samen met de kernpartners, 

ouders en leerling- arrangeren en bepalen welke ondersteuning nodig is voor de leerling.  

 

Jeugdhulp en onderwijs: 1 jongere, 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur 

Om onnodige ondersteuningsvragen en een langs elkaar heen werken te voorkomen is het nodig 

dat er regelmatig contact is tussen de scholen en de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG)/Wijkteam van de gemeente (lees: Krimpens sociaal team). In de samenwerking wordt 

gewerkt  vanuit het uitgangspunt: één jongere, één gezin, één plan en één regisseur. Daarbij moet 

een integraal (onderwijsjeugdhulp) arrangement kunnen worden gemaakt, waarbij duidelijk is wie 

voor de betreffende casus de regisseur is, wie verder welke taken uitvoert, wie de afspraken be-

waakt en wanneer er wordt geëvalueerd. Elke school heeft een ondersteuningsteam. (voorheen 

Zorg Advies team).  

 

In 2014 wordt hetgeen nu vermeld staat in het ondersteuningsplan, en hierboven kort is weergege-

ven, nader uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om  

- de inzet van jeugdhulp, in aansluiting op de ondersteuning vanuit passend onderwijs 

- optimalisering van de samenwerking tussen Jeugdhulp en onderwijs binnen het Ortho Peda-

gogisch Didactisch Centrum (OPDC). 

- gezamenlijk protocol met als doel het thuiszitten van leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

- Gevolgen voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. 

5.4. Schoolgaande kinderen/jongeren buiten Krimpen aan den IJssel 

De meeste kinderen bezoeken de scholen in Krimpen aan den IJssel of in de scholen binnen de 

samenwerkingsverbanden passend  onderwijs die we hier boven benoemde. Echter voor een klei-

nere groep kinderen en een groep jongeren, die bijvoorbeeld de jongeren die op het Middelbaar 

Beroepsonderwijs zitten zal dit niet het geval zijn. In voorkomende gevallen willen we met scholen 

afspraken maken over de aansluiting jeugdhulp en onderwijs. Wat betreft het Middelbaar Beroeps-

onderwijs zullen we waar mogelijk samen optrekken met de gemeenten in de regio Rijnmond. 

 
Kernboodschap 
Samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en scholen zijn cruciaal. 
Samen met de partners willen we een sterke basis, steun waar nodig en ondersteuning waar het 
moet. Hierbij geven we prioriteit aan het maken van afspraken over de integrale benadering 
zorg/onderwijs en de verhouding van het nieuwe stelsel tot de schoolondersteuningsteams bin-
nen het onderwijs (ontwikkelagenda).Verder willen we afspraken maken met scholen, die 
schoolgaande kinderen hebben buiten Krimpen aan den IJssel, over de aansluiting jeugdhulp en 
onderwijs. 
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6. Maatwerkvoorzieningen 

We onderscheiden algemene voorzieningen en  maatwerkvoorzieningen. In dit hoofdstuk staan we 

stil bij de maatwerkvoorzieningen. 

6.1 Wijkgebonden maatwerkvoorzieningen 

Wanneer de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene voorzieningen en/of de ondersteuning 

van uit het Krimpens sociaal team niet toereikend zijn, wordt gekeken of inwoners ondersteund 

kunnen worden met een maatwerkvoorziening (individuele voorzieningen) noodzakelijk is.  

Het accent voor de wijkgebonden maatwerkvoorzieningen ligt bij het organiseren van integrale 

hulp, dichtbij of in de omgeving van de hulpvrager. De eigen kracht van de hulpvrager en het in-

formele netwerk maken daarbij standaard onderdeel uit van het hulpverleningsproces. Hierbij 

wordt wel rekening gehouden met wat in de situatie een realistische verwachting is van de eigen 

kracht of het netwerk. We gaan hierbij niet uit van een standaard voor eigen kracht of het netwerk, 

maar van maatwerk. Interventies zijn in eerste instantie gericht op het vergroten van de eigen 

kracht en het sociaal netwerk, maar waar nodig is professionele ondersteuning beschikbaar. 

6.2 Individuele maatwerkvoorziening 

Momenteel wordt individuele begeleiding met name ingezet vanuit de individuele voorziening (van-

uit de huidige ABWZ) omdat een indicatie noodzakelijk is. In de Wmo en de Jeugdwet is niet de 

indicatie maar de ondersteuningsvraag leidend en wordt de eigen kracht en omgeving belangrijk. 

Door deze manier van kijken, kan individuele begeleiding ook gegeven worden vanuit de sociale 

context of vanuit de informele zorg bij sommige doelgroepen. Er moet onderzocht worden welke 

onderdelen van de ondersteuningsvraag en variaties van individuele begeleiding vervuld kunnen 

worden door de ondersteuningsvoorzieningen. Voorkomen moet worden dat er dure individuele 

begeleiding wordt ingezet wanneer de ondersteuningsvraag of delen hiervan beantwoord kunnen 

worden door goedkopere compensatievormen. Daarnaast is het mogelijk om vanuit algemeen 

aanbod te voorkomen dat iemand individuele begeleiding nodig heeft. Welzijnswerk kan bijvoor-

beeld en rol spelen bij praktische zaken zoals financiën en post. Daarnaast is het ook mogelijk te 

onderzoeken welke rol de huishoudelijke hulp kan spelen voor een cliënt bij zijn of haar individuele 

ondersteuningsvraag.  

6.3 Begeleiding groep/dagbesteding 

Momenteel wordt begeleiding groep (dagbesteding) met name ingezet vanuit de individuele voor-

zieningen (uit de huidige AWBZ) omdat een indicatie noodzakelijk is. Dagbesteding wordt ingezet 

voor groepen die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben en een nuttige invulling te geven 

aan hun dag. De participatie in de samenleving staat centraal, wat terug komt in dagbesteding. We 

streven er naar om dagbesteding zo dicht mogelijk bij huis in te vullen door verbindingen te leggen 

met vrijwilligers en professionals uit de informele zorg (welzijnswerk, maatschappelijk werk enzo-

voort.). Het is de uitdaging om een brede groep van de huidige AWBZ cliënten te ondersteunen 

door middel van dagbesteding via een collectieve voorziening. Het is raadzaam te onderzoeken of 

het bij begeleiding groep (dagbesteding) mogelijk is doelgroepen te combineren en aan te laten 

sluiten bij inloopvoorzieningen. Professionals hebben hierin de taak om dit samen te ontwikkelen 

en de gemeente hierin te adviseren. Collectief aanbod moet meer toegesneden zijn op de behoefte 

van mensen en aansluiten bij de interesse en talenten. Niet voor alle doelgroepen is een nieuwe 

vorm van begeleiding groep wenselijk, bijvoorbeeld voor autisten is specialistische dagbesteding 

noodzakelijk. Belangrijk is dat er goed geluisterd en gekeken wordt naar de ondersteuningsvraag 

van de cliënt. Daarnaast kan bekeken worden of het voor sommige doelgroepen mogelijk is om 

door te groeien naar een vorm van een (gedeeltelijke) arbeidsmatige dagbesteding.  
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6.4 Kortdurend verblijf  

In de ideale situatie proberen we kortdurend verblijf zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is mogelijk 

door preventief het systeem rondom de inwoner te versterken en mantelzorgers in de directe om-

geving te ontlasten. Dit kan bijvoorbeeld door algemene voorzieningen in de omgeving zoals 

sportverenigingen en maatjesprojecten. Hierbij kan worden aangesloten bij de ondersteuning van 

mantelzorg en vrijwilligers zoals Steunpunt Mantelzorg, Respijtzorg en Meldpunt Vrijwilligers en het 

CJG. Kortdurend verblijf dient pas als laatste ondersteuningsvorm te worden ingezet. Kortdurend 

verblijf richt zich daarbij op het versterken van de sociale omgeving en het zoeken naar mogelijk-

heden om ontlasting in de directe omgeving mogelijk te maken waardoor kortdurend verblijf een 

tijdelijk karakter heeft.  

6.5 Vervoer  

Zorgaanbieders zijn op dit moment vrij in de wijze waarop zij de cliënten vervoeren. Onder de 

AWBZ heeft een cliënt keuzevrijheid tussen een aantal dagbestedingslocaties, waarbij in beperkte 

mate rekening wordt gehouden met de bijkomende vervoerskosten. In de toekomst moeten inwo-

ners zoveel mogelijk ondersteuning krijgen in hun directe omgeving en zo dicht mogelijk bij huis. Er 

moet een balans zijn tussen de keuzevrijheid van de inwoner en het betaalbaar houden van de 

vervoerskosten. In de toekomst moet de inwoner voldoende opties hebben tot een passende vorm 

van ondersteuning binnen de regio. Bij een keuze van een ondersteuning op een locatie die verder 

weg ligt, is de inwoner hier zelf voor verantwoordelijk. Wanneer vervoer van en naar de dagbeste-

ding noodzakelijk is wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner zelf en zijn directe 

omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligers van de belbus en een carpool groep van 

ouders etc.  

 

De gemeente is momenteel al verantwoordelijk voor het collectief vervoer van de Wmo en het leer-

lingenvervoer. We onderzoeken of deze verschillende vervoersvoorzieningen meer op elkaar aan-

gesloten kunnen worden om de efficiëntie te verhogen. Dit onderzoek gaan wij in samenwerking 

met de gemeente Capelle aan den IJssel laten uitvoeren. 

 

Kernboodschap 

Wanneer de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene voorzieningen en/of de ondersteuning 

van uit het Krimpens sociaal team niet toereikend zijn, wordt gekeken of inwoners ondersteund 

kunnen worden met een maatwerkvoorziening. Het gaat hierbij om individuele maatwerkvoor-

zieningen, begeleiding groep en dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer.  

We willen onderzoeken welke onderdelen van individuele begeleiding vervuld kunnen worden 

door de ondersteuningsvoorzieningen. Verder streven we er naar om dagbesteding zo dicht 

mogelijk bij huis in te vullen door verbindingen te leggen met vrijwilligers en professionals uit de 

informele zorg. Ook bij de inzet van kortdurend verblijf blijven we gericht op het versterken van 

de sociale omgeving. Samen met de gemeente Capelle aan den IJssel onderzoeken we of de 

verschillende vervoersvoorzieningen meer op elkaar aangesloten kunnen worden om de effici-

entie te verhogen 
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7. Regionale voorzieningen, jeugd 

Naast lokale voorzieningen heeft de jeugd ook mogelijk voorzieningen nodig, die we regionaal or-

ganiseren. De toegang naar deze regionale voorzieningen vindt lokaal plaats, dus via de toegang 

0-100. 

 

 

Samen met gemeente in de regio Rijnmond organiseren 

we een aantal regionale voorzieningen voor de jeugd.  

7.1 Pleegzorg 

Pleegzorg valt onder specialistische hulp, buiten de wijk. En is dus een regionale voorziening. 

Pleegzorg wordt ingezet wanneer een kind al dan niet tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Als 

er problemen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis op te lossen zijn. Lukt dat 

niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Dit kan zowel op vrijwillige als op onvrijwillige (een door de 

rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregel) basis. Bij pleegzorg nemen pleegouders de 

opvoeding en verzorging van het kind op zich. Het is een vorm van opvang die het dichst bij de 

gezinssituatie aansluit.  
 

Er zijn in het huidige systeem verschillende soorten pleegzorg, zoals vakantiepleegzorg, weekend-

pleegzorg, dagpleegzorg, pleegzorg in crisissituaties en pleegzorg voor langere tijd. Voor pleeg-

zorg is nu altijd een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. 

In toenemende mate worden kinderen in de eigen familie-/sociale kring opgevangen; dit heet net-

werkpleegzorg. Omdat deze vormen van pleegzorg het meest aansluiten op de doelstelling de 

zorg zo dicht mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige te organiseren, wordt hier indien mo-

gelijk en verantwoord, de voorkeur aan gegeven.  

 

De selectie, screening en ondersteuning van pleeggezinnen wordt voor jeugdigen uit de gemeente 

uitgevoerd door organisaties die al werken in gebiedsgerichte teams bij een zorgaanbieder. Pleeg-

zorgmedewerkers zijn hiermee al ingebed in de lokale context en zullen hun hulpverlening in het 

nieuwe jeugdzorgstelsel verder inbedden in de lokale hulpverleningscontext.  Voor pleegzorg zal 

een meerjarige subsidierelatie aangegaan worden. Dit omdat jeugdigen die voor eind 2014 pleeg-

zorg ontvangen voor de gehele duur van hun pleegzorg recht hebben om deze te continueren bij 

dezelfde aanbieder.  

7.2 Crisishulp 

Soms is snelle hulp van groot belang voor de veiligheid van een kind of volwassene. Jeugdhulpin-

stellingen hebben hiervoor een aparte toegang. Zo heeft het huidige Bureau Jeugdzorg een Crisis 

Interventie Team (CIT). Een team als dit leunt op crisisopvangplekken bij jeugdhulpaanbieders. 

Het CIT dient goed bereikbaar en snel inzetbaar te zijn en moet direct aan de slag bij een crisis. 

Crisis Interventie is niet altijd nodig maar het betreft wel een specialistische vorm van hulpverlenen 

die niet op lokaal niveau door een gezinsgeneralist uitgevoerd kan worden. In het nieuwe jeugd-

stelsel willen we één duidelijke toegang tot de crisisopvang. De aard van het specialisme en de 

schaal waarop geïntervenieerd wordt, maakt dat het CIT regionaal en waar mogelijk integraal 

wordt vormgegeven. In 2014 wordt de crisisinterventie (vanaf 2015) nader vorm gegeven in over-

leg met de zorgaanbieders. Uitgangspunt hierbij is een integrale en sluitende aanpak van betrok-

ken zorgaanbieders in deze zorgvorm.  
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7.3  Veiligheidshuis 

Bij criminele jeugd en plegers van huiselijk geweld is het Veiligheidshuis de schakel tussen het 

netwerk 0-18 jaar of de sluitende aanpak en daadwerkelijke ingreep. In het Veiligheidshuis wegen 

de samenwerkende organisaties af welke combinatie van bestuurlijke en strafrechtelijke maatrege-

len en zorg het meest effectief is om bij een persoon strafrechtelijke recidive en verdere overlast te 

voorkomen. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie en reclassering komen samen tot een (voor-

stel aan de rechter voor een) integrale set van straf- en zorginterventies die ingrijpen in het levens-

patroon van de dader/overlastgever. Goede afstemming met het lokale netwerk versterkt zowel de 

aanpak van het Veiligheidshuis als die van de netwerken. Soms is namelijk een stok achter de 

deur nodig om de noodzakelijke hulp te aanvaarden (drang- en dwangaanpak). De inhoud van de 

hulp hoeft niet anders te zijn dan in een vrijwillig kader. Zowel de gesteldheid van de cliënt als de 

maatschappelijke veiligheid is gebaat bij een effectieve combinatie van straf en zorg. 

7.4 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Voor deze vormen van zware jeugdhulp, zoals een jeugdbeschermingsmaatregel, is een extra 

schakel nodig. Dit gaat evenwel altijd in overleg met de professional vanuit het Krimpens Sociaal 

Team. In Rotterdam is hiervoor een expe-

riment opgezet: het Jeugdbeschermings-

plein. Als de veiligheid of de ontwikkeling 

van het kind in gevaar dreigt te komen of in 

gevaar is, vormt het jeugdbeschermings-

plein de extra schakel. In dit Rotterdamse 

experiment treffen deskundigen elkaar in 

een fysiek netwerk, om te besluiten tot een 

drangaanpak (zonder of met vooruitzicht op 

een jeugdbeschermingsmaatregel) of een 

dwangaanpak (verzoek aan rechter om 

jeugdbeschermingsmaatregel). Er wordt 

direct gepaste hulp ingezet. Wanneer pro-

blemen zover escaleren dat er dwangmaat-

regelen moeten worden getroffen om de veiligheid van jeugdigen of andere burgers te waarbor-

gen, legt de rechtbank een maatregel op en wijst een gecertificeerde jeugdhulpaanbieder aan die 

deze maatregel mag uitvoeren 

 

We bekijken in 2014 of we kunnen aansluiten bij één van de jeugdbeschermingspleinen in de regio 

of dat het wenselijk is op subregionaal niveau het plein vorm te geven. We houden hierbij met na-

me in de gaten of de extra schakel niet zorgt voor extra bureaucratie in de regio of onnodige ver-

traging bij de inzet van zorg. Cruciaal is de mate waarin de toegang tot het plein aansluit bij de 

lokale uitvoering van de ondersteuning aan gezinnen en de bereidheid om ook lokaal niveau mee 

te denken en de expertise beschikbaar te stellen. 

 

In de regio wordt gestreefd naar een integratie van Jeugdbescherming- en Jeugdreclassering ta-

ken, met behoud van kennis en expertise inzake specifieke doelgroepen 

Voor de nieuwe inrichting van jeugdbescherming (0-18jarigen) en Jeugdreclassering (12-18 jari-

gen) en voor jeugdreclassering voor adolescenten (18-23 jarigen) hebben de wethouders van de 

samenwerkende gemeenten randvoorwaarden meegegeven,  

- Uitgangspunt is zoveel mogelijk integratie van en helderheid over verantwoordelijkheden 

- Meer organisatorische eenvoud 

- Zoveel mogelijk werken in gebiedsteams 
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- Goede aansluiting op het voorveld  

- Efficiënte, kostenbesparende structuur 

- Borging deskundigheid (l)vb-expertise 

Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijke organisatie die onder het ministerie van Vei-

ligheid en Justitie valt. De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandig-

heden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn en de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) 

voldoende is of het gezin geen hulp accepteert. Deze taken had zij al in het huidige stelsel. 

7.5 Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Landelijk is besloten dat het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Advies Steun-

punt Huiselijk Geweld (ASHG) zullen worden samengevoegd. De landelijke beleidslijn aanpak ge-

weld in afhankelijkheidsrelaties stuurt aan op een intensieve samenwerking tussen de meldpunten 

en het vormen van één frontoffice. De wettelijke verankering van het AMHK is geregeld in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

 

De veiligheid van kinderen is in het geding als er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermis-

handeling. In onze regio zijn momenteel verschillende meldpunten actief die zich richten op het 

voorkomen, signaleren en bestrijden van deze problematiek. De wet gaat dus uit van het bundelen 

van bestaande meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld op bovenlokaal niveau tot 

één integraal meldpunt voor beide thema’s: het AMHK, die fungeert als herkenbaar en toegankelijk 

meldpunt voor alle gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het AMHK 

vormt de verbinding tussen de (jeugd)zorg en de veiligheidsketens en moet daarom in beide ke-

tens goed worden verankerd.  

 

In de regio zijn gesprekken gaande tussen gemeenten, centrumgemeenten en uitvoerende 
organisaties over de implicaties van een te vormen AMHK.  
 

Regionaal is een werkgroep actief om scenario’s voor het AMHK nader uit te werken. 

 

Kernboodschap 

Samen met de gemeenten in de regio Rijnmond zijn we drukdoende om de regionale voorzie-

ningen te organiseren. Het gaat hierbij om pleegzorg, crisishulp, veiligheidshuis, jeugdbescher-

ming en het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Als gemeente zien 

we toe op een goede lokale borging 
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8. Overgang van jeugd- naar volwassenenzorg 

In de Jeugdwet wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd, maar ook 18 plussers kunnen nog 

extra zorg nodig hebben.  De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg verdient daarom de 

aandacht.  

 

In de Jeugdwet wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd voor de verschillende vormen van 

jeugdhulp en de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen die naar de gemeenten worden 

gedecentraliseerd. Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en zorg in de regel plaats uit een 

ander wettelijk kader, zoals Wmo, Zvw of AWBZ. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste 

levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt. Voor gesloten jeugdzorg 

is de doorloop op basis van jurisprudentie beperkt tot hooguit zes maanden na het 18e jaar, omdat 

het toepassen van dwang op pedagogische grondslag bij meerderjarigen strijd oplevert met artikel 

5 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor jongeren met psychische problemen en 

stoornissen (jeugd-ggz) wordt in de Jeugdwet de leeftijdsgrens op 18 jaar gesteld omdat veel 

geestelijke stoornissen die zich in de (late) adolescentie ontwikkelen, doorlopen in de volwassen-

heid en daarmee in de volwassen-ggz. Verder wordt vanaf het 18e jaar premie voor een zorgver-

zekering betaald en maakt geestelijke gezondheidszorg onderdeel uit van de aanspraak medisch 

specialistische zorg. Ondanks dat er goede redenen zijn om de leeftijdsgrens voor jongeren met 

verstandelijke beperkingen op 23 jaar te stellen, in verband met hun tragere ontwikkeling, is voor 

een leeftijdsgrens van 18 jaar gekozen omdat dit tegemoet komt aan het uitgangspunt van één 

uniforme leeftijdsgrens.  

 

Het is van belang dat een goede overdracht plaatsvindt zodra een jongere na zijn 18e levensjaar in 

een ander wettelijk kader terecht komt, met name voor de continuïteit van zorg en daarmee voor 

het welzijn van de jeugdige. Wij zien hier een belangrijke rol voor ons weggelegd.  We willen er 

naar streven  om de ondersteuning, hulp of zorg – indien gewenst – bij dezelfde aanbieder te ver-

lenen, zodat de jongere hier niets van hoeft te merken. 

 

Kernboodschap 

Samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars willen we komen tot een goed continuüm 

van zorg. Het gaat hier om zorg voor 18 plussers, maar ook voor die situaties waar zorg en on-

dersteuning niet alleen nodig is voor de jeugdige, maar ook voor de ouders. Denk aan jeugdigen 

met psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke handicap met ouders met dezelfde 

problemen of handicap. 

 

 

 Een grote groep jongeren met een licht verstandelijke beperking 

(LVB) vormt een bron van zorg in de strafrechtsketen. Het is duide-

lijk dat LVB’ers oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers 

en dat er bij een beperkt IQ dus een verhoogd risico is op crimineel 

gedrag. LVB-jongeren kunnen minder weerstand bieden aan het 

gebruik van allerlei middelen en zijn gemakkelijk te beïnvloeden.  

Gemeenten zijn door de transitie AWBZ en de nieuwe Participatie-

wet binnenkort verantwoordelijk voor alle inwoners met een LVB. 

Dus ook voor de LVB-jongeren. Voorbeelden van aanpak: Kracht-

plan 18plus, Jeugd op het rechte pad, Vangrail. 

Bron: www.jso.nl 
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9. Overgangssituatie en zorgcontinuïteit 
De samenwerkende gemeente Jeugdhulp Rijnmond heeft een transitiearrangement (RTA) opge-

steld. In dit hoofdstuk staan we kort stil bij de afspraken in het RTA. 

 

In de Jeugdwet is vastgelegd dat er een overgangsjaar is na invoering van het wetsvoorstel per 1 

januari 2015. Jeugdigen en hun ouders die op het moment van de inwerkingtreding van de Jeugd-

wet reeds zorg ontvangen of recht op zorg hebben via een indicatiebesluit in de zin van de Zorg-

verzekeringswet,de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Wet op de Jeugdzorg, blijven 

nog een jaar recht houden op deze zorg. Met dien verstande dat de gemeente vanaf het moment 

van inwerkingtreding van de Jeugdwet de (financieel) verantwoordelijke partij wordt. De zorgaan-

bieders zullen in 2015 de jeugdigen die in de 2014 al zorg ontvingen dezelfde zorg blijven bieden. 

De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Regionaal Transitiearrangement.  

 

In aanwezigheid van zorgaanbieders van jeugdhulp uit de regio, is op 31 oktober 2013 het regiona-

le Transitiearrangement (RTA) ondertekend door de bestuurders van de samenwerkende gemeen-

ten in regio Rijnmond. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) maakte vervolgens op 

12 november 2013 met complimenten bekend dat de beoordeling van het RTA van de regio Rijn-

mond 'groen' is. Dit betekent kortweg dat we op de goede weg zijn en er vertrouwen is dat we ook 

na 1 januari 2015 goede jeugdhulp beschikbaar hebben. 

 

Het transitiearrangement beperkt zich in eerste instantie tot de duur van 2 jaar en regelt de conti-

nuïteit van zorg voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen op 1 januari 2015 of op de wachtlijst staan 

met een indicatie op 31 december 2014. Deze beleidsnota sluit aan bij de afspraken die gemaakt 

zijn in het transitiearrangement en geeft ruimte voor eigen invulling van het beleid. Binnen deze 

ruimte hebben wij expliciet eigen keuzes en overwegingen gemaakt, op maat en uitgaande van de 

lokale situatie binnen gemeente Krimpen aan den IJssel. 

 

Samengevat hebben de zorgaanbieders in het Regionaal Transitiearrangement5 aangegeven dat: 

- zij de wijkteams (lees: Krimpens Sociaal Team) met voldoende medewerkers met toereikende 

expertise kunnen invullen en ruimte zoeken om deze activiteiten te financieren. 

- Zij de zorgvernieuwing willen realiseren door arrangementen in combinatie met informele zorg, 

wijknetwerken, kinderopvang en onderwijs. 

- zij zich maximaal inzetten voor afbouw en ombouw van bestaand aanbod. Dat betekent con-

creet dan er toegewerkt wordt naar een afbouw van residentiële trajecten en een ombouw naar 

ambulante trajecten. 

- In het domein jeugd- en opvoedhulp de organisatorische en inhoudelijke vormgeving van vei-

ligheid en bescherming zal worden opgepakt door Bureau jeugdzorg, omvattende de gecertifi-

ceerde activiteiten (voogdij, gezinsvoogdij, reclassering) en van Crisisinterventieteam en AMK.  

- Zij alle van alle jeugdzorgdomeinen (J&O, J-GGZ en j(L)VB nut en noodzaak onderkennen en 

bereid zijn tot domein overstijgende samenwerking onder regie van de gemeenten.  

- Zij individueel en soms gezamenlijk stevige programma’s hebben rond opleiding, onderzoek en 

de ontwikkeling van E-Health. Zij kansen zien binnen de transformatie door deze programma’s 

en expertise breder te benutten binnen het gehele jeugddomein en waarbij zij deze program-

ma’s en expertise dan ook graag beschikbaar stellen voor transformatiedoeleinden.  

- Alle zorgdomeinen (binnen het jeugddomein) het belang erkennen van de verbinding met en 

het aanwezig zijn binnen de lokale context (contact met thuissituatie, buurtteam, CJG, ge-

meente) om arrangementen op lokaal niveau aan te kunnen bieden die aansluiten bij de vraag 

                                                
5
 Het volledige regionaal transitiearrangement vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl 
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en de gebiedsanalyse. 

Deze afspraken uit het transitiearrangement bieden voor de gemeente voldoende ruimte en aan-

knopingspunten om het nieuwe stelsel vorm te geven aansluitend op de specifieke, lokale situatie 

van onze gemeente.  

Kernboodschap 

Het Regionale Transitiearrangement (RTA) van de samenwerkende gemeenten in regio Rijn-

mond is door de transitiecommissie als positief beoordeeld. Dit RTA is belangrijk in verband met 

zorgcontinuïteit en het voorkomen van frictiekosten. De komende tijd gaan we onze lokale struc-

tuur inrichten met in achtneming van het RTA.  
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10.  Hoe gaan we de kwaliteit bewaken?  

De jeugdhulp, de ondersteuning moet kwalitatief goed zijn. Hoe regelen we dat en hoe bewaken 

we dat? 

 

De Jeugdwet stelt kwaliteitseisen. Zo dienen bijvoorbeeld uitvoerders van kinderbeschermings-

maatregelen en jeugdreclassering gecertificeerd te zijn. Jeugdhulpaanbieders moeten cliënten 

informeren over hulp, een toegang tot een klachtenbehandeling  hebben en medezeggenschap 

van cliënten realiseren. Ook gelden er meer universele eisen voor alle jeugdhulpvormen: verant-

woorde hulp door geregistreerde professionals, gebruik van hulpverleningsplan, kwaliteitsbewa-

king, een Verklaring omtrent  gedrag van alle medewerkers, een verplichte meldcode huiselijk ge-

weld en kindermishandeling, een meldplicht calamiteiten en geweld en de beschikking over een 

vertrouwenspersoon. Ook als gemeente dienen we een onafhankelijke vertrouwenspersoon te 

hebben. Ook als gemeente kunnen we kwaliteitseisen stellen. We gaan onderzoeken of nadere 

kwaliteitseisen gewenst zijn.  

 

Kernboodschap 

Naast landelijke kwaliteitseisen moeten we ook lokaal het een en ander organiseren om de 

kwaliteit van de jeugdhulp te bewaken. Zo moeten we onder andere een procedure voor be-

zwaar en beroep, de privacy van de doelgroep, en de onafhankelijke vertrouwenspersoon 

organiseren. Daarnaast gaan we bezien of het gewenst is nog nadere kwaliteitseisen te stel-

len. 

 

 

bron:VNG 
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11.  Hoe zien we de informatievoorziening? 

Goede informatietechnologie is een belangrijke ondersteunende functie bij de 
transitie tot het vormen van één sociaal domein. Dit om de vraag naar ondersteuning te dempen, 
professionals sneller de juiste informatie te laten verzamelen en de vraag naar en het aanbod van 
zorg in kaart te brengen om inkoop te ondersteunen. Hoe we aan kijken tegen deze informatie-
voorziening leest u in dit hoofdstuk. 

11.1 Informatievoorziening: versterkt eigen kracht 

De meeste burgers kunnen zichzelf (of met een beetje hulp) redden met de informatie over allerlei 

onderwerpen, met verhalen en tips van anderen, met specialistische websites, met informatie van 

aanbieders van goederen en diensten en met buurtinformatie. Een goede informatievoorziening 

kan op die manier vragen afvangen. En dat scheelt tijd en geld. 

Op dit moment hebben we een diversiteit van websites. In de doorontwikkeling van de balie Wel-

zijn, Zorg en Opvoeden is ook een doorontwikkeling op het gebied van digitalisering van de websi-

te Balie Welzijn, Zorg en Opvoeden opgenomen. Daarnaast is er ook aandacht nodig om te komen 

tot een match van vrijwilligers met kwetsbare inwoners. Een van de gemeentelijke verantwoorde-

lijkheden op het terrein van de Wmo is het ondersteunen van mantelzorgers. Deze ondersteuning 

kan ook (deels) digitaal plaatsvinden. Voorbeeld  www.hulpinjebuurt.nl. 

11.2 Informatietechnologie: efficiënter en effectiever  

Indien een inwoner toch zorg nodig heeft op professionele basis is het van belang om de vraag 

van de inwoner efficiënt en effectief te beantwoorden. Daarbij is het van belang om een onder-

scheid te maken tussen eenvoudige hulpvragen en meervoudige hulpvragen die meerdere domei-

nen raken. 

 

Registratie van de enkelvoudige hulpvragen 

Voor eenduidige, enkelvoudige hulpvragen blijven de huidige werkprocessen van kracht en ook de 

huidige registratiesystemen. Waar er geen sprake is van meervoudige problematiek en deze pro-

blematiek ook niet te verwachten is op korte termijn is het inefficiënt om meer uit te vragen en te 

registreren dan noodzakelijk om een inwoner te ondersteunen. Het zijn voornamelijk vragen die 

alleen afzonderlijk het domein Wmo, Jeugd of Werk en Inkomen raken. 

 

Registratie van de meervoudige hulpvragen 

Bij meervoudige hulpvragen wordt gewerkt vanuit ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De registratie moet 

hier op ingericht worden. Vooralsnog kiezen we voor een update van het huidig systeem dat ge-

bruikt wordt door GOSA en CJG, het zogenoemde C3-systeem. 

 

We onderzoeken de mogelijkheid om de burger toegang te geven tot zijn of haar digitaal (ge-

zins)dossier. Met behulp van deze ‘toegang’ kan de burger dan waar en wanneer mogelijk zelf 

regie voeren. Desgewenst kan een mantelzorger door de burger gemachtigd worden van deze 

toegang gebruik te maken (bijvoorbeeld zelf afspraken plannen en combineren en het voeren van 

persoonlijk budgetbeheer). De burger ziet welke ondersteuning wordt gegeven en welke informele 

zorg wordt georganiseerd door zijn/haar sociale omgeving. De burger ziet daarnaast ook welke 

informatie over hem/haar/het gezin uitgewisseld wordt tussen de gemeente en ondersteunende 

instanties. 

 

Voor de regierol van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te hebben in elk dossier en alle be-

trokken ondersteuners (professionele en informele zorg). Voor de regierol is het tevens noodzake-
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lijk dat de professional de voortgang van de hulpverlening bewaakt, met de diverse ondersteuners 

(professioneel en informeel) en de burger communiceert en dat acties digitaal worden vastgelegd. 

11.3   Goed registratiesysteem ondersteunt inkoop 

Een goed registratiesysteem is ondersteunend bij de inkoop van voorzieningen en het contractma-

nagement met leveranciers. Zonder regie is er geen afstemming in de zorgverlening en ook geen 

realisatie van de financiële taakstelling. 

 

Een goed registratiesysteem is noodzakelijk om lokaal in te kopen en tarieven te bepalen, maar 

ook om regionale inkoop mogelijk te maken. De gemeente zal uitvoering moeten geven aan 

(jeugd)zorg en werk tegen lagere kosten. Dit zal niet alleen behaald worden door goede afspraken 

te maken met zorgleveranciers, maar ook door een sterke monitoring op het terugdringen van pro-

fessionele zorg ten opzichte van informele zorg. Naast monitoring van aantallen en de tarieven van 

zorgtrajecten zal de nadruk liggen op monitoring van de invulling van de zorgvraag van burgers, 

om ook kwalitatief de bezuiniging ten uitvoer te brengen. Monitoring van de zorgvraag moet leiden 

tot kwalitatief hoogwaardige zorg die op maat gemaakt is voor de burger. 

 

Kortom het is een uitdaging om op een goede wijze de informatievoorziening over de domeinen 

heen gestalte te geven. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan een drietal aspecten, te we-

ten: 

- Cliënt portfolio (vanuit de eigen-kracht-gedachten, is het sterk te overwegen de cliënt hier de 

regie over te kunnen geven en ook op deze manier in zijn eigen kracht te zetten.) 

- Trajectfolio, in verband met een gerichte samenwerking tussen cliënt, sociaal systeem en be-

trokken hulpverleners 

- Beheers en controlesysteem. 

 

Het gaat daarom niet primair om één systeem ter vervanging van bestaande registratiesystemen, 

maar om een communicatieplatform. De informatievoorziening moet een goede dienstverlening in 

het sociaal domein mogelijk maken, tegen zo laag mogelijke (administratieve) lasten. Andere aan-

dachtspunten zijn 

- Versterken van de zelfredzaamheid van de burger 

- Zorgen voor integrale informatievoorziening zodat een multiprobleem aanpak mogelijk is (één 

gezin, één plan, één regisseur); 

- Samenhang creëren in de decentralisaties en gemeenten ondersteunen bij hun rol. 

 

Kernboodschap 

We kiezen er vooralsnog voor om het huidige C3 systeem als informatievoorziening te optimali-

seren en we willen op termijn in overleg gaan met  de regiogemeenten en de professionals om 

te komen tot een “3d-proof” informatievoorziening. 
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12.  Wat zijn de financiële kaders voor de 3D’s?  

Binnen welke financieel kader moeten we de nieuwe taken in het sociaal domein doen. 

Wat weten we over de beschikbare budgetten? 

 

12.1 Welk budget is er beschikbaar?  

 

 
 

Het kabinet gaat een sociaal deelfonds creëren vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit het 

Participatiebudget, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en middelen voor de 

uitvoering van de Jeugdwet. Het kabinet kiest er voor de huidige middelen voor het Inkomensdeel 

van de WWB, die thans als specifieke uitkering worden verstrekt, per 1 januari 2015 niet toe te 

voegen aan het sociaal deelfonds. Het kabinet is van mening dat 

dit op dit moment geen toegevoegde waarde heeft. Bijstands-

verstrekking verschilt dermate van de op participatie gerichte 

taken in de Wmo, Jeugdzorg en het Participatiebudget, dat sa-

menvoeging geen mogelijkheden biedt tot doelmatigheidswinst.  

 

Het sociaal deelfonds wordt als een tijdelijke maatregel ingesteld 

voor 3 jaar. Gedurende deze periode mogen de middelen uit het 

fonds alleen besteed worden aan de onderscheiden doelen van 

het sociaal deelfonds. In feite is dit een integratie-uitkering. Bin-

nen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot: de gemeenten 

hebben de beleidsvrijheid om de middelen uit het deelfonds tus-

sen de 3D’s te verdelen, wat kansen biedt de uitvoering van de 

3D’s efficiënter in te richten. Na 3 jaar zal deze integratie-uitkering overgeheveld worden naar de 

algemene uitkering. Voor de verdeling van de budgetten over gemeenten wordt door het Rijk een 

Vanaf 2016 zullen de gedecentra-

liseerde middelen geleidelijk aan 

op basis van een objectief 

verdeelmodel verdeeld worden. 

Momenteel laat het Rijk dit model 

ontwikkelen. De VNG is 

hierbij betrokken. Het streven is 

om gemeenten over de stand van 

zaken omtrent het 

objectieve verdeelmodel in de 

meicirculaire 2014 te informeren. 

Uit: Decembercirculaire 2013 
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nieuw verdeelmodel ontwikkeld, waarin aansluiting wordt gezocht bij het reguliere maatstavenstel-

sel van de algemene uitkering. Naar verwachting zal de algemene uitkering dan verdubbelen.  

Jeugd 

Op grond van de Meicirculaire 2013 zou het budget voor jeugd voor  gemeente Krimpen aan den 

IJssel gaan om een bedrag van € 5.394.816  Begin december 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn 

(VWS) de jeugdbudgetten per gemeente herzien. Deze verschilt voor Krimpen aan den IJssel fors. 

Op grond van de Decembercirculaire 2013 is het Jeugdbudget namelijk €  7.098.342. Bij de bere-

kening van de Decembercirculaire  zijn de recentere beleidswijzigingen meegenomen, zoals over-

heveling van de middelen in verband met de behandeling van ouders van jeugdigen die in zorg 

zijn, minder stringente toepassing van de Persoonsgebonden budget maatregeling in de AWBZ, 

correcties als gevolg van het zorgakkoord. Verder is het woonplaatsbeginsel6 gewijzigd en zijn er 

wijzigingen als gevolg van dataverbeteringen. Wat specifiek Krimpens is vraagt nog nader onder-

zoek. 

 

De bedragen van de Decembercirculaire 

zouden in de Meicirculaire 2014 nog fors 

kunnen afwijken van de decemberstand. 

Daarom hebben eind decem-

ber gemeenten en Rijk nieuwe afspraken 

gemaakt over het jeugdbudget in 

2015. Het Rijk garandeert dat individuele 

gemeenten in de Meicirculaire 2014 mi-

nimaal 95% van het budget krijgen, dat 

hen in december 2013 is toegezegd. Met 

andere woorden, de budgetten mogen 

niet meer dan 5% naar beneden afwijken. Het rijk garandeert voor onze gemeente een bedrag van 

€ 6.743.424. 

 

Ook al heeft het rijk nu een garantie voor 2015 afgegeven, een meerjarenperspectief is niet geheel 

helder. Wel weten we dat de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten gaat gepaard 

met een forse bezuiniging. Macrogezien wordt vanaf 2015 7% gekort, oplopend tot 15% (structu-

reel) vanaf  2017. De zorgaanbieders hebben met de samenwerkende gemeenten in het transitie-

arrangement afgesproken dat zij met inachtneming van deze kortingen, de continuïteit van zorg 

voor jeugdigen garanderen voor de duur van 2 jaar met een optie tot verlenging met nog een jaar. 

Dat biedt gemeente Krimpen aan den IJssel  gelegenheid, tijd en ruimte om te komen tot de inrich-

ting van een gedegen financieel systeem en een start te maken met de transformatie die moet 

leiden tot beheersbaarheid van de stijgende (zorg)kosten in relatie tot de spanning die er staat tot 

de kortingen die vanuit het Rijk worden opgelegd. Bovengenoemde kortingen zijn in het regionaal 

transitiearrangement doorberekend aan de zorgaanbieders. 

 

Aanvullend op dit alles, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 2013 een 

                                                
6
  

 Definitie woonplaatsbeginsel na behandeling Tweede Kamer  
De omschrijving van het begrip «woonplaats» komt als volgt te luiden:  
1°. woonplaats als bedoeld in artikel 12 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;  
2°. ingeval de voogdij over de jeugdige berust bij een instelling als bedoeld in artikel 302 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige;  
3°. ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1° en 2°, onbekend is dan wel buiten Nederland is: de plaats van 

het werkelijke verblijf van de jeugdige op het moment van de hulpvraag. 
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taakstelling van 2,65% op de stadsregionale jeugdzorg en de toegangstaken Bureau  Jeugdzorg 

opgelegd, en het Ministerie van Veiligheid & Justitie per 2014 een korting van 1,4% op het justitiële 

kader. Doorvertaald naar het geheel, bedragen deze kortingen ca. 1,6% op het totale budget. Op-

geteld bij de 15%, wordt het totaal van de taakstellende bezuiniging van Rijkswege vanaf 2017 

daarmee ca.16,6%. 

 

Gezien de kortingen is het noodzakelijk het budget voor jeugdhulp met ingang van 2015 te verla-

gen. Er wordt naar gestreefd om deze korting voor 2015 en 2016 met name door te voeren op de 

regionale voorzieningen, in lijn met de uitgangspunten van de decentralisatie (zorg dichterbij huis, 

korte trajecten, versterken eigen kracht). 

 

Het wetsvoorstel Jeugdwet biedt de mogelijkheid om voor jeugdhulp een eigen bijdrage te vragen 

die vanaf 2015 € 70 miljoen op macroniveau moet opleveren. Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor inning van deze eigen bijdragen, maar hebben de vrijheid om hier van af te zien. 

Wmo 

Binnenkort zal een eerste inzicht worden gegeven in het macrobudget Wmo 2015 en de verdeling 

daarvan per gemeente. Deze zal door de Algemene Rekenkamer worden getoetst. In de meicircu-

laire 2014 zal een meer definitief inzicht in de WMO 2015 worden geboden. Vanaf 2016 zal gelei-

delijk worden overgestapt op het objectieve verdeelmodel. Naar verwachting bevat de meicirculaire 

2014 ook deze informatie.  

 
Voor de functie Begeleiding was aanvankelijk een landelijk macrobudget van ca. € 3 miljard 
beschikbaar. In het kader van de bezuinigingen gaat dit budget met 25% omlaag. De verdeling 
van dit macrobudget over de gemeenten is nog niet bekend. 

Participatiewet 

Het budget voor de uitvoering van de Participatiewet zal vanaf 2015 verdeeld worden o.b.v. de 

objectieve verdeelmaatstaven. Het onderzoek naar het verdeelmodel wordt afgerond in het voor-

jaar 2014, zodat de gemeenten in de meicirculaire 2014 nader geïnformeerd worden   

Op het macro Participatiebudget wordt op termijn 1,3 miljard bezuinigd 

 

Kernboodschap 

De budgetten voor jeugdhulp zijn op dit moment het meest duidelijk. Voor de overige taken ver-

wachten we bij de meicirculaire 2014 meer helderheid te krijgen. Zodra deze helderheid er is 

zullen we een financiële analyse maken op basis van gegevens van het rijk over de budgetten 

voor de 3D’s en de historische gegevens van de huidige aanbieders, zodat een begroting kan 

worden opgesteld. 
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13.  Hoe ziet de inkoop er uit?  

In 2014 moeten we lokale en regionale voorzieningen, die in 2015 geleverd moeten worden, gaan 

inkopen. Een aantal voorzieningen wordt landelijk ingekocht, daarnaast zullen voorzieningen regi-

onaal hetzij lokaal ingekocht moeten worden. Ook hier geven we inzicht in. Ook staan we stil bij 

het persoonsgebonden budget. 

 

13.1  Landelijke inkoop 

Er zijn functies die niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken, maar wel randvoorwaardelijk zijn voor 

het functioneren van het stelsel rondom Jeugdhulp. De VNG commissie heeft positief geadviseerd 

om voor een drietal functies de financiering centraal in te kopen uit het macrobudget. Op basis van 

de meicirculaire 2013 dient de gemeente 2,2% van het budget te reserveren voor deze landelijke 

inkoop. 

  

Het gaat om: 

- Landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, 
opvoeders en jeugdigen (Stichting Opvoeden) 

- Laagdrempelige vraagbaak voor Kinderen (Kindertelefoon) 
- Nazorg in het kader van adoptie (onderdeel van Stichting Adoptievoorzieningen) 
 

Daarnaast worden er voor de navolgende zorgfuncties landelijke arrangementen opgesteld en 

begeleid door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): 

- Huidige landelijke specialismen Jeugdzorg Plus 

- GGZ met een landelijke functie 

- Behandeling van jongeren met licht verstandelijke beperking en complexe meervoudige pro-

blematiek. 

- Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ 

met bijkomende complexe problematiek. Eventueel: polikliniek voor extramurale functie ge-

specialiseerde multidisciplinaire diagnostiek, observatie en (exploratieve) behandeling 

- Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 

jaar  

- Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering  

13.2  Wat kopen we lokaal in en wat regionaal?  

Gemeenten ontvangen minder geld voor de ondersteuning en moeten deze zo efficiënt mogelijk 

organiseren. De keuze voor de schaal waarop we bepaalde vormen van ondersteuning organise-

ren, is mede afhankelijk van de omvang van de desbetreffende doelgroep. Per type zorg kan de 

benodigde schaalgrootte anders zijn. Voor de zorg voor ouderen (veel mensen per eenheid opper-

vlakte) kan dat gebied kleiner zijn, dan voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beper-

king. Voor deze groep is een groter gebied nodig om aantrekkelijk te zijn voor een zorgaanbieder. 

Uiteraard ligt er hier een link met het visie-element ‘dicht bij de cliënt georganiseerd’. Dit vraagt per 

ondersteuningsvorm om een afgewogen keuze in de schaal waarop deze zorg georganiseerd 

wordt en om afspraken met de desbetreffende aanbieder over de wijze waarop de ondersteuning 

beschikbaar is voor de cliënt.  

 

Wat betreft jeugdhulp hebben we afspraken gemaakt, dat onder andere vastgelegd is in het regio-

naal transitiearrangement. 
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13.2.1   Inkoop samenwerkende gemeenten -  jeugd 

Het gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond 

wordt mede vorm gegeven via een regionale inkooporganisatie. Als inkoopmodel is gekozen voor 

inkoop via een op te richten gemeenschappelijke regeling (ten tijde van behandeling van de nota in 

de gemeenteraad is naar verwachting de Gemeenschappelijke Regeling behandeld in de raad).  

Gemeenten waren niet geheel vrij in deze keuze. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties (BZK) heeft hierover aangegeven: “de samenwerkingsverbanden worden vormge-

geven op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en bij de keuze voor samenwerking 

wordt rekening gehouden met reeds bestaande wettelijke vereisten voor regionale samenwerking”.  

 

Voor de verrekening van de kosten is het vlaktaxmodel ontwikkeld. Het vlaktaxmodel geeft invul-

ling aan de wijze waarop gemeenten gezamenlijk een deel van de jeugdhulpvoorzieningen inkopen 

en verrekenen. De gezamenlijke inkoop zorgt voor de instandhouding van dure, specialistische 

voorzieningen en capaciteitsvoorzieningen die een deel van de gemeenten niet zelfstandig wil-

len/kunnen financieren, of die vanwege de wettelijke verplichting gezamenlijk ingekocht moeten 

worden. Het vlaktaxmodel voldoet aan een mix van solidariteit, risicospreiding en eigen verant-

woordelijkheid. 

 

Het pakket aan voorzieningen dat gezamenlijk wordt ingekocht (regionaal), voldoet aan een of 

meerdere van de volgende criteria: 

- lengte van de hulp  

- bedieningsgebied van de voorziening  

- hulp is binnen/buiten het dagelijkse leven  

- kosten per kind per traject (50.000 euro)  

- wettelijke verplichting  

- volume per gemeente  

- opstart/afbouwkosten  

- mate van specialisatie  

- schaarste van kennis / expertise 

 
Op basis van bovengenoemde criteria en de gegevens van het startfoto, dat inzicht geeft in het 

zorggebruik, is in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geformuleerd wat boven-

lokaal ingekocht gaat worden:  

het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van 

aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in 

het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, 

pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken wor-

den uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk 

niveau zijn of worden gemaakt. 
 

Landelijk is inmiddels afgesproken dat de GGZ, nog drie jaar lang op regio niveau, via de zorgver-

zekeraars wordt ingekocht. De (samenwerkende) gemeenten zijn hierbij opdrachtgever voor de 

zorgverzekeraars. 

13.2.2   Gemeentelijke inkoop 

De gemeente heeft de keuze om in te kopen of diensten te subsidiëren. Op dit moment subsidië-

ren we als gemeente al een groot aantal algemene voorzieningen. We sturen in deze gevallen op 

duurzame relaties met onze zorgpartners en andere maatschappelijke organisaties. Dankzij duur-

zame relaties kennen partijen elkaar en zoeken zij elkaar op 
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om – zo nodig - samen maatwerk te kunnen bieden voor de zelfredzaamheid en participatie van 

onze inwoners. Inkoop veronderstelt concurrentie en minder samenwerking waardoor subsidiering 

meer voor de hand ligt. Subsidie zal in deze gevallen wel gepaard moeten gaan met stevige     

afspraken over te leveren prestaties. 

 

Tegelijkertijd kan de gemeente de zorg voor intensievere specialistische en regionaal                 

georiënteerde zorg, zeker waar het grote groepen betreft, inkopen. We sturen in deze gevallen wel 

op concurrentie tussen zorgleveranciers en andere maatschappelijke organisaties omdat          

concurrentie de aanbieders scherp houdt om kwaliteit te leveren tegen de laagste kostprijs en   

samenwerking   tussen partners minder voor de hand ligt. Om de kwaliteit van deze zorg te moni-

toren zijn scherpe eisen nodig vanuit de gemeente over de te leveren zorg. Omdat de invulling van 

de activiteiten en voorwaarden en verplichtingen strakker zal zijn dan bij een subsidiepartner is 

inkoop met het oog op deze kwetsbare doelgroep logischer, en met het oog op de gestelde       

kwaliteitseisen, noodzakelijk.  De wijze van inkoop moet echter wel flexibel zijn omdat de transitie 

onzeker is en inkoop anders mogelijke innovaties of wijzigingen in beleid in de weg zit. 
 

Een andere mogelijkheid is een aantal diensten aanbesteden als 2B dienst. Deze manier van aan-

besteden heeft beduidend minder vormverplichtingen dan Europees aanbesteden. 

De nieuwe wet (BaO vervangen door Aanbestedingswet- en besluit) stelt slechts twee eisen: 

• Transparant, gelijkheidsbeginsel en non discriminatoir 

• Achteraf publiceren 

 

Ten aanzien van de voorzieningen voor jeugdhulp is in het Regionaal Transitiearrangement   

afgesproken om voorlopig de huidige financieringsvormen te handhaven. Dit wordt gedaan om de 

kostenverhogende lasten voor de instellingen te voorkomen. Voor Jeugd-GGZ7 en de huidige 

AWBZ-instellingen gaat het om contracteren en voor de instellingen  Jeugd- en Opvoedhulp gaat 

het om subsidiëren. 

 

In de 1e helft van  2014 wordt een advies voor zorginkoop c.q. subsidie voorbereid. Uiterlijk 1 juli 

2014 dienen wij de instellingen duidelijkheid te geven over de zorg die wij willen inkopen c.q.  

subsidiëren. Mits het financieel kader van het rijk bekend is en er voldoende zicht is op het  

historisch zorggebruik. In  de 2e helft van 2015 kunnen we vervolgens een inkoopstrategie  

voorbereiden voor na afloop van het regionaal Transitiearrangement. 

. 

13.3 Inkoop door de klant: het PGB 

Het persoonsgebonden budget (Pgb) heeft grote waarde voor een cliëntgericht lokaal jeugdbeleid, 

omdat cliënten met een Pgb de zeggenschap hebben over hun eigen voorzieningen, zonder     

betutteling door de overheid. In de Jeugdwet wordt voor individuele voorzieningen het recht op een 

Pgb ingevoerd, als de jeugdige of zijn ouders dit wensen. Gemeenten moeten Pgb verstrekken. 

Echter het recht op Pgb is gebonden aan een aantal voorwaarden. In het wetsvoorstel Wmo is met 

betrekking tot het Pgb een “kan-bepaling” opgenomen. Door deze kan-bepaling moet de gemeente 

Pgb-beleid gaan ontwikkelen. In de wetstekst staat ook opgenomen dat de inwoners wel een eigen 

administratie moet kunnen voeren, dat de zorg niet in zorg in natura geleverd kan worden en dat 

de zorg over voldoende kwaliteit moet beschikken.  

                                                
7 De inkoop van Jeugd-GGZ. 

De budgetten en de taak om jeugd-GGZ in te kopen gaan over van de zorgverzekeraars naar gemeenten. De zorgverzekeraars hebben 
op landelijk niveau aangegeven dat zij de GGZ (voorlopig) willen inkopen onder regie van gemeenten. Op dit moment wordt op landelijk 
niveau gesprekken gevoerd hierover met het Rijk, zorgverzekeraars en VNG. 
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De gemeente mag geen Pgb verstrekken aan minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel 

of jeugdreclassering heeft gekregen, of aan een jeugdige die is opgenomen in een gesloten ac-

commodatie met een machtiging op grond van hoofdstuk 6 van de Jeugdwet. In deze situaties is 

het niet aannemelijk dat de ouders in staat zijn regie te voeren op het budget voor de jeugdige.  

 

Motieven voor het kiezen voor een budget 

In het algemeen kiezen mensen voor een budget in plaats van een in natura-verstrekking om drie 

redenen: 

- Je houdt als klant zelf de regie. Dit past goed bij de filosofie van de eigen kracht. Het biedt 

klant de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de af-

stemming met andere vormen van ondersteuning. 

- De hulp is in natura niet beschikbaar of te duur. Het gaat dan bijvoorbeeld om onplanbare zorg, 

sectoroverschrijdende zorg, om een combinatie van meerdere soorten van hulp of hulp op 

meerdere locaties achter elkaar (bijvoorbeeld werk en thuis). 

- Iemand uit de naaste omgeving kan de hulp bieden. Vanuit verschillende perspectieven kan dit 

doelmatiger zijn dan de inzet van professionele hulp. 

 

Ten slotte moet de nieuwe regeling fraudebestendig zijn door onder andere de introductie van een 

trekkingsrecht. In de Jeugdwet wordt de Sociale Verzekeringsbank aangewezen om de betalingen 

namens betrokkenen te verstrekken. Betrokkene beheert het budget dus niet zelf. Hij kan nog wel 

zelf bepalen bij welke hulpverlener de hulp wordt ingekocht 

 

Kernboodschap 

Naast voorzieningen die landelijk worden ingekocht, is aan de gemeente Rotterdam gevraagd 

om een inkooporganisatie in te richten voor de regionale voorzieningen jeugd. Voor de verreke-

ning van de regionale kosten is het vlaktaxmodel ontwikkeld. De gezamenlijke inkoop zorgt voor 

de instandhouding van dure, specialistische voorzieningen en capaciteitsvoorzieningen die een 

deel van de gemeenten niet zelfstandig willen/kunnen financieren, of die vanwege de wettelijke 

verplichting gezamenlijk ingekocht moeten worden. Het vlaktaxmodel voldoet aan een mix van 

solidariteit, risicospreiding en eigen verantwoordelijkheid. Ten aanzien van de voorzieningen 

voor jeugdhulp is in het Regionaal Transitiearrangement  afgesproken om voorlopig de huidige 

financieringsvormen te handhaven. Dit wordt gedaan om de kostenverhogende lasten voor de 

instellingen te voorkomen. We bereiden de komende tijd een advies voor ten aanzien van zor-

ginkoop c.q. subsidie voor  het gehele sociaal domein. Mits het financieel kader van het rijk be-

kend is en er voldoende zicht is op het historisch zorggebruik. Verder zal een voorstel inzake 

PGB’s worden uitgewerkt. 
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14.  Risicofactoren en beheersmaatregelen 

De stelselherziening biedt kansen en veroorzaakt risico’s. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 

belangrijkste voor dit moment door ons herkende risico’s. Voor zover mogelijk, worden per risico 

beheersmaatregelen genoemd. Het betreft een momentopname, waarna de risico’s regelmatig 

zullen worden geactualiseerd.  

Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 

Zoals al gememoreerd alle wetten zijn nog niet van kracht. Daarnaast zijn in de concept wetten, 

die van toepassing zijn,  nadere regels aangekondigd in de vorm van ministeriële regelingen en 

Algemene Maatregelen van Bestuur. De inhoud van deze regels wordt in de loop van 2014 bekend 

gemaakt en zal van invloed zijn op dit beleidskader, het uitvoeringsplan en de verordening. Het 

risico is dat er een stelsel wordt ingericht dat niet volledig aan alle eisen van het Rijk voldoet. 

 

Beheersmaatregelen:  

- We investeren in contacten op regio-

naal en landelijk niveau (samenwer-

kingsverband gemeenten, landelijk 

netwerk transitiemanagers, landelijk 

transitiebureau en VNG) om continu en 

zo snel als mogelijk op de hoogte te 

zijn van aanvullende regels. 

- De gemeente stelt zo nodig in 2014 

een herijkt beleidskader of een adden-

dum op het beleidskader vast. 

 

Passend onderwijs 

In verband met de zorgplicht van het onderwijs in het kader van de invoering van passend onder-

wijs moet dit veld een eigen ondersteuningsstructuur inrichten. Het risico is aanwezig dat het on-

derwijs ‘zorgleerlingen’ ‘te laat’ gaat afschuiven naar de gemeente, of anders gezegd: naar door de 

gemeente gefinancierde zorgprofessionals. Anderzijds wordt de organisatie van zorg binnen het 

jeugdhulpstelsel Krimpen aan den IJssel nauw gekoppeld aan de ondersteuningsstructuur van het 

onderwijs. Van belang is dat de gemeente hierbij de regie houdt op het element zorg.  

 

Beheersmaatregelen: 

- Het ondersteuningsplan van het onderwijs en het beleidsplan van de gemeente worden op    

elkaar afgestemd. Bij deze afstemming is aandacht voor genoemde risico’s.  

- In de gemeentelijke verordening wordt de toekenning van voorzieningen geborgd 

Rijksbudget 

Het budget dat de gemeente voor uitvoering van haar nieuwe taken van het Rijk ontvangt is nog 

onzeker. Op alle over te hevelen budgetten worden door het Rijk efficiëntiekortingen toegepast. 

Gedurende 3 jaar zullen de middelen voor de 3D’s via een deelfonds worden uitgekeerd, waarbij 

het financieel risico bij de gemeenten ligt: de gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele 

financiële tekorten in het sociaal domein. Daarnaast is er geen meerjarig beeld van de budgetten 

beschikbaar en zijn er geen afspraken gemaakt over de indexering. Vanaf 2016 zal geleidelijk een 

Bron: 112krimpen 
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nieuw (objectief) verdeelmodel door het Rijk worden ingevoerd. In de meicirculaire 2014 wordt  

nadere informatie over de beschikbare middelen verwacht, inclusief de meerjarige ontwikkeling.  

Verder moet vermeld worden dat niet uitgesloten is dat de herziening van het sociaal stelsel kun-

nen leiden tot aanvullende bezuinigingen op rijksniveau op budgetten voor de jeugdzorg of hier 

aan gerelateerde budgetten (AWBZ, Zorgverzekeringswet).  

 

Beheersmaatregelen: 

- Via de begroting 2014 is een bestemmingsreserve gevormd. Deze is bij de najaarsnota 2013 
aangevuld. De stand van de reserve op dit moment is € 593.227.  

- We stellen in 2014 een indicatieve begroting op die bijgesteld wordt op actuele financiële infor-
matie. 

- Het hebben van een tweejarig transitiearrangement (Jeugd).  

Tijd om het nieuwe stelsel te testen 

Eind 2012 zijn in de Krimpen aan den IJssel en andere subregio’s praktijkgestuurde proeftuinen 

van start gegaan. Doel van deze proeftuinen is onderdelen van het nieuwe jeugdstelsel te beproe-

ven. Medio 2013 is in de subregio Nieuwe Waterweg Noord de programmagestuurde proeftuin 

Jeugd van start gegaan.  

 

Beheersmaatregelen: 

- Direct na het beschikbaar komen van de (tussen)evaluaties focus aanbrengen in de implemen-
tatie van kernelementen uit de praktijkgerichte proeftuinen buiten de subregio. 

- De evaluatie en inzichten van diverse praktijkgestuurde proeftuinen worden in het eerste kwar-
taal van 2014 opgeleverd. Kernelementen uit de proeftuinen binnen de andere gemeenten in de 
regio moeten voor ingangsdatum van de Jeugdwet in onze gemeente beproefd en geïmplemen-
teerd zijn in het door de gemeente beoogde stelsel.    

- De bevindingen uit de programmagerichte proeftuin Nieuwe Waterweg Noord nauwlettend en 
tussentijds volgen en inspelen op bevindingen en opgeleverde producten uit deze proeftuin. 

Cultuuromslag ontzorgen en versterken eigen kracht 

Het risico bestaat dat de ‘mindset’ bij hulpverleners teveel gericht is op de gedachte dat zij proble-

men moeten oplossen en overnemen. Daarnaast is het eigen kracht principe niet automatisch in 

de handelswijze van hulpverleners ingevoerd. Hierdoor bestaat het risico op overconsumptie en 

een alsmaar duurder wordend stelsel.  

 

Beheersmaatregelen: 

- De cultuuromslag dient bij de doorontwikkeling in 2014 van de gebiedsgericht aanpak en bij alle 
zorgaanbieders continu aandacht te behouden.  

- De uitgangspunten op dit vlak worden in de inkoopeisen opgenomen. 

Discontinuïteit in de zorg 

Het stelsel wordt herzien terwijl ‘de winkel’ draaiende gehouden moet worden. De veranderingen 

die de gemeente wil bewerkstelligen moeten ingevoerd worden terwijl tegelijk de lopende zorg aan 

inwoners gegarandeerd moet zijn. Een risico is dat jeugdigen tussen wal en schip geraken. Het is 

van belang tijdig volledig en betrouwbaar inzicht in deze groep te hebben. De gemeente is hiervoor 

afhankelijk van informatie van derden.  

 

Beheersmaatregelen: 

- Het regionaal transitiearrangement is opgesteld vanuit deze opgave. Jeugdigen waarvan de 
voor 2015 gestarte (geïndiceerde) zorg doorloopt na de invoeringsdatum van de Jeugdwet kun-
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nen onder gelijkblijvende voorwaarden en voor de geldigheidstermijn van het transitiearrange-
ment (2 jaar) hun zorg van de huidige zorgaanbieders blijven ontvangen.  

- Aanbieders verstrekken in 2014 gegevens van alle jeugdigen die onder de overgangsmaatregel 
vallen. De klantenbestanden moeten tijdig in kaart zijn gebracht. Van belang is dat deze be-
trouwbaar en compleet zijn. Bezien moet worden hoe de inzet van zorg vanaf 1 januari 2015 
voor hen wordt geformaliseerd. De betreffende jeugdigen moeten tijdig benaderd worden om 
hen te informeren. 

- Eén van de redenen van vaststelling van dit beleidsplan is tijdig in te kunnen spelen op ge-
noemd risico. 

Inrichting gemeentelijke organisatie 

Het risico bestaat dat de gemeentelijke organisatie niet tijdig en voldoende is ingericht op de nieu-

we taken. Van belang is dat de (sturing op) het nieuwe stelsel goed binnen de gemeentelijke orga-

nisatie belegd is. We zijn al met voorbereidingen begonnen voor wat betreft inkoop van zorg. Zo is 

onder andere een projectleider voor de brede Balie Welzijn, zorg en opvoeding van start gegaan 

met de inrichting van het nieuwe stelsel. 

 

Beheersmaatregelen (in de breedte van de drie decentralisaties in het sociaal domein): 

- Afstemming in projectteam en stuurgroep. 
- Opbouwen van de inkooporganisatie  
- P&C cyclus actualiseren. 

Gebiedssturing  

Het nieuwe stelsel is er op gericht te ontzorgen en de zorg dichter bij de burger te brengen. In het 

realiseren hiervan is in de uitvoering een belangrijke rol weggelegd voor de brede Balie Welzijn, 

zorg en opvoeding, en in het bijzonder het Krimpens Sociaal Team. De aansturing van deze teams 

moet sterk en eenduidig gericht zijn en aansluiten op de uitgangspunten van het gemeentelijk be-

leid.  

 

Beheersmaatregelen: 

- Tijdige besluitvorming over het meerjarenbeleidskader. 
- Invoering integraal werken in het nieuwe stelsel 
- Werken met ontschotte budgetten 
- De inzet van een projectleider Balie Welzijn, zorg en opvoeding. 

Informatievoorziening en registratie 

Gewerkt zal worden met prestatie indicatoren die gericht zijn op outcome en gerelateerd zijn aan 

de gemeentelijke doelstellingen. Om hier gericht op te kunnen sturen, moet het registratie- en in-

formatiesysteem bij de zorgaanbieders aansluiten. Bij het bepalen van de systematiek moet aan-

gesloten worden op processen op landelijk en regionaal niveau. Dit om tot een eenduidig systeem 

te komen. Deze eenduidigheid is nodig om te kunnen benchmarken en om te voorkomen dat de 

overhead bij de zorgaanbieders enorm wordt door verschillende informatievoorschriften bij de ver-

schillende gemeenten die zij bedienen. Daarnaast moet bewaakt worden dat het systeem zodanig 

is ingericht dat de lokale overheid kan voldoen aan de eisen die het Rijk stelt op dit gebied. De 

gemeente moet er zeker van zijn dat aan het Rijk de benodigde verantwoordingsinformatie kan 

worden verstrekt.   

 

Beheersmaatregelen: 

- De gemeente zet een monitoringsysteem op en zorgt er gedurende de uitvoering van dit project 
voor dat het systeem aansluit bij de ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. 

- Opstellen van (outcome) criteria. In regionaal verband hebben we hier mede een sturende rol in.   
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Regelreflex 

Jeugdzorg richt zich op de bescherming van de meest kwetsbare kinderen. Dit is een verantwoor-

delijke taak waarbij tragische incidenten helaas onvermijdelijk zijn. Incidenten die de media halen 

leiden in de perceptie van de bestuurders en managers tot op heden vrijwel altijd tot nieuwe maat-

regelen. Deze maatregelen blijken niet altijd effectief te zijn en gaan  zeker ten koste gaan van de 

uitvoeringscapaciteit, zodat er per saldo minder kinderen beschermd kunnen worden. De transitie 

van de jeugdzorg naar gemeenten zorgt voor een nabijheid van het nieuwe lokale bestuur die kan 

leiden tot meer regelreflex in de jeugdzorg, maar het kan ook een kans biedt om deze te beteuge-

len. Het is daarbij belangrijk om de risico regelreflex te herkennen en daar bewust van te zijn.  

In het nieuwe decentrale stelsel zal de weerstand tegen disproportionele maatregelen bij inciden-

ten vooral moeten komen uit een goed samenspel tussen gemeenteraad en wethouder. Dat bete-

kent dat er duidelijk over de onvermijdelijke risico’s moet worden gecommuniceerd.  

 

Beheersmaatregelen: 

- Het risico regelreflex  wordt herkend, en er wordt een bekeken hoe we hier op een goede wijze 

mee om kunnen gaan. 

 

Kernboodschap 

De stelselherziening biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Denk hierbij aan: 

nog niet vastgestelde  wetten en budgetten, de cultuuromslag, die binnen het sociaal domein 

moet worden gerealiseerd (van ontzorgen en versterken van de eigen kracht), het risico op dis-

continuïteit op zorg, een gemeentelijke organisatie die er nog niet klaar voor is, de partners die 

meer gebiedsgericht moeten gaan werken, een informatievoorziening die ingericht moet worden, 

en de laatst genoemde, maar zeker niet de onbelangrijkste de regelreflex. Voor zover mogelijk 

hebben we beheersmaatregelen genomen. Ook hier betreft het een momentopname. 



 63 

15. Hoe monitoren we en hoe regelen we de verantwoording? 

Om na te gaan of we het goede doen om onze doelen te gebruiken is het belangrijk om dat met 

ervaringsdeskundigen te spiegelen en dien we het een en ander te monitoren. Ook de goede ver-

antwoording maakt hier onderdeel van uit. 

15.1 Inwoners 

We hebben een communicatieplan opgesteld. We hanteren bij onze communicatie de slogan “Sa-
men met u zorgen wij voor een krachtig Krimpen”. In het communicatieplan8 is aangegeven dat we 
het volgende doen: 
- Als gemeente laten zien dat wij onze regierol bij de taken die met de decentralisaties 

- meekomen, serieus nemen en krachtig oppakken. 

- Als gemeente laten zien dat wij het belangrijk vinden dat alle Krimpenaren zelfredzaam 

- zijn, ook de meest kwetsbare inwoners. 

- In gesprek gaan met professionals en kwetsbare gezinnen over hun leefomstandigheden 

- wat betreft werk en inkomen, onderwijs en (gezondheids)zorg. 

- Mensen bewust maken van hun “nieuwe” rol. 

 

Adviezen van inwoners zijn belangrijk voor onze gemeente. Inwoners met en zonder ervaring in de 

zorg kunnen waardevolle inbreng leveren in het kader van beleid en uitvoering van hulp.  

Naast advisering biedt georganiseerde betrokkenheid van de doelgroep mogelijkheden voor be-

langenbehartiging. Ook de belangenbehartiging voor minderjarige kinderen door ouders moet  

eveneens een plek in krijgen. Om deze redenen vindt de gemeente het belangrijk om ook jeugdi-

gen/ouders in de beleidsvorming te betrekken.  

Om genoemde doelgroepen vroegtijdig bij de planvorming te betrekken hebben we een ervarings-

deskundige gevraagd om een klankbordgroep op te richten en andere ervaringsdeskundige te be-

naderen, om te horen wat er leeft. Gestreefd wordt naar ‘zelfredzame’ participatie. 

 

Verder verdient de doelgroep met beperkingen9 voldoende aandacht. MEE verzorgt de belangen-

behartiging en cliëntondersteuning voor deze groep. Op de financiering van MEE zal van rijkswege 

worden gekort. De gemeente krijgt hierin een verantwoordelijkheid. Wij zullen de landelijke ontwik-

kelingen volgen. 

 

15.2 Monitoring 

In 2014 wordt de eerste versie van het monitoring-

systeem opgeleverd en wordt er een start gemaakt 

met de inrichting daarvan. Vanaf 2015 zal jaarlijks 

een beleidsmonitor verschijnen. Deze monitor geeft 

inzicht in de effecten en gevolgen van het gevoerde 

beleid. In de beleidsmonitor worden ontwikkelingen 

en trends met betrekking tot bijvoorbeeld vraag en 

aanbod, de toeleiding en de behaalde resultaten in 

het licht van de beleidsdoelstellingen geplaatst.  In 

de monitor zullen ook opmerkelijke veranderingen en 

                                                
8
 Het communicatieplan vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl 

 
9
 Beperkingen: verstandelijk, licht verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk, chronisch zieke, niet-aangeboren hersenletsel en 

autisme spectrum stoornis. 



 64 

trends benoemd en verklaard worden. Deze gegevens kunnen aanleiding geven tot aanpassing 

van het gemeentelijk beleid.  

 

Naast de beleidsmonitor en de (landelijke) jeugdmonitor, wordt ieder jaar een klanttevredenheids-

onderzoek gehouden. Dit is wettelijk verplicht. De bevindingen van de beleidsmonitor, de jeugd-

monitor en het klanttevredenheidsonderzoek vormen input voor het jaarlijks door de gemeenteraad 

vast te stellen uitvoeringsplan jeugdhulp.  

 

15.3 Verantwoording 

Horizontaal 

Verantwoording over de besteding van de middelen voor het sociaal domein zal plaatsvinden in de 

gemeenteraad en zal worden ingebed in de jaarlijkse P&C-cyclus.  

De informatie van de uitvoerende partijen vormt de basis voor de verantwoording richting de ge-

meenteraad.  

 

Verticaal  

Er vindt geen verantwoording plaats aan het Rijk over de besteding van het budget voor het soci-

aal domein. Het Rijk zal jaarlijks via de bestaande Iv3-rapportage worden geïnformeerd over de 

besteding van de middelen. Tevens wordt door het BZK een traject ingezet om de kwaliteit van de 

beleidsinformatie te verbeteren.  

 

Kernboodschap  

We willen de inwoners die het aangaat vroegtijdig bij de planvorming betrekken mede daarom 

hebben we een communicatieplan opgesteld. Daarnaast willen we een monitoringssysteem in-

richten, zodat we kunnen toetsen “of we de goede dingen doen”.  Daarnaast gaan we onze P&C 

cyclus 3D proof maken, zodat we zowel horizontaal als verticaal verantwoording af kunnen leg-

gen. 
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Bijlage 

Afkortingen 

 

AMHK    Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

AWBZ    Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Bao   Basisonderwijs 

BZK   Binnenlandse Zaken 

CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin  

CPB   Centraal Planbureau 

GGZ    Geestelijk gezondheidszorg / geestelijk beperkt 

HH   Huishoudelijke hulp 

Jeugd-GGZ  Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 

JSO   Jeugd Samenleving en Onderwijs (expertisecentrum) 

LG    Lichamelijk beperkt 

LVB   Licht Verstandelijk beperkt 

OOGO   Op Overeenstemming Gericht Overleg (schoolbesturen en gemeente) 

PO   Primair onderwijs (basis en speciaal onderwijs) 

SZW   Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

UWV    Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

VG    Verstandelijk beperkt 

VO   Voortgezet Onderwijs 

VWS   Volksgezondheid Welzijn en Sport    

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WML   Wettelijk minimumloon  

Wmo   Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

WSW    Wet sociale werkvoorziening 

WWB   Wet werk en bijstand 

ZG    Zintuiglijk beperkt 

ZVW   Zorgverzekeringswet  

ZZP   Zorgzwaartepakketten 
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Waar staat je gemeente? 

waarstaatjegemeente.nl , - Gemeenten:  

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek, Ridderkerk, Zuidplas. 
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Kind. in jeugdzorg (nieuwe indicaties) (2010) [%] 1,32 1,82 2,74 2,78 1,24 2,2 1,61 2,65 2,4 

Kind. in achterstandswijken (%) (2010) [%] 0 0 20,37 0 0 0 9 0 16,59 

Afstand tot kinderopvang (2012) [km] 6 6 5 6 10 8 5 11 9 

Afstand tot buitenschoolse opvang (2012) [km] 8 6 5 5 6 7 6 10 8 

Kind. in uitkeringsgezinnen (%) (2010) [%] 1,81 1,95 8,86 2,64 2,07 2,37 3,55 2,41 5,22 

Niet-werkende werkzoekenden jongeren (2012) [aantal] 20 70 130 20 20 10 90 30 22820 
Zuigelingensterfte per 1.000 levend geboren kind. (2010) [aan-
tal] 0 1,8 5,3 0 2,5 0 0 4,7 3,3 

Kindersterfte (1-14) per 100.000 kind. (2010) [aantal] 4,9 8,9 9,3 0 20,9 8,2 18,8 0 14,3 

Bevolkingsdichtheid (2013) [pers/km2] 1057 2180 4287 3224 1002 452 1794 653 404 

Inw. (2013) [personen] 25101 47371 66024 28855 56506 14131 45330 40779 16779575 

Totale druk (2012) [%] 64,4 69,3 63,8 82,2 70,5 71,2 72,7 67,4 65,4 

Groene druk (2013) [%] 41,7 47 37,8 44,8 49,5 38,7 35,7 42,6 38,4 

Grijze druk (2013) [%] 24,4 23,9 27,6 39,3 22,4 33,2 38,9 26 28 

Hh. (2012) [aantal] 9874 18614 29891 11824 21019 5945 20195 16219 7512824 

Eenpersoonshuishoudens (2012) [aantal] 2365 4516 10676 3341 4508 1720 6492 4161 2761764 

Meerpersoonshuishoudens (2012) [aantal] 7509 14098 19215 8483 16511 4225 13703 12058 4751060 

Meerpersoonshuishoudens zonder kind. (2012) [aantal] 3192 5660 8489 4003 6559 2007 6898 5227 2192158 
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Meerpersoonshuishoudens met kind. (2012) [aantal] 4317 8438 10726 4480 9952 2218 6805 6831 2558902 

Gem. huishoudgrootte (2012) [personen] 2,53 2,53 2,21 2,43 2,63 2,35 2,24 2,51 2,23 

Geboorte per 1.000 inw. (2012) [aantal per 1.000 inwoners] 10,6 11,6 11 9,8 14 10,6 9,8 10,1 10,5 

Sterfte per 1.000 inw. (2012) [aantal per 1.000 inwoners] 7,5 5,9 8,9 9,3 5,2 9,3 9,9 7 8,4 

Neto participatiegraad (2012) [%] 70,2 70,8 67,6 69 73,4 69,1 68,9 69 67,2 

Bruto participatiegraad (2012) [%] 73,6 74 71,7 72,3 76,4 71,9 71,2 73,6 71,3 

Gem. inkomen actieven (2010) [dzd euro] 42,2 40,6 36,8 36,2 41,1 35 34,8 37,9 34,7 

Gem. inkomen inactieven (2010) [dzd euro] 20,7 19,4 18,8 20,4 19,8 18,8 18,6 19,2 18,2 

% Inw. Ongehuwd (2013) [%] 44,5 44,9 46,2 40,5 46,5 40,4 39,6 43 47,1 

% Inw. Gehuwd (2013) [%] 44,8 45,1 39,9 47,5 44,4 47,8 47 46,6 40,6 

% Inw. Gescheiden (2013) [%] 6,6 6 8,6 5,8 5,5 5,8 6,6 5,9 7,1 

% Inw. Verweduwd (2013) [%] 4,1 4 5,2 6,2 3,6 6 6,8 4,5 5,2 

          

 Z-scores           

  zeer laag         

  laag         

  midden         

  hoog         

  
zeer 
hoog         

          

Bronnen:  CBS - Bevolkingsstatistiek       

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)      

 Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel      

 CBS - Bijstand Statistiek       

 CBS - Statistiek Sociale Zekerheid      

  
Selectie uit de data van www.waarstaatjegemeente.nl 

  


