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Weet u het nog: in oktober 2013 was 
er een inspirerende en flitsende 
bijeenkomst genaamd Kracht van 
Krimpen. In deze nieuwsbrief een 
kort verslag van de bijeenkomst die is 
georganiseerd voor professionals in het 
sociale domein en dus betrokken zijn 
bij de decentralisaties op de terreinen 
jeugdzorg, werk en inkomen, WMO en 
de participatiewet. In de nabije toekomst 
willen wij u op verschillende wijzen 
informeren over alles wat er gaat 
veranderen de komende tijd. Ook willen 
wij u uitdagen om met uw partners 
informatie te delen. Hoe we dat willen, 
leest u in deze nieuwsbrief.

Vertrouwen op eigen kracht
Nieuwe visie, nieuwe woorden
Sfeerverslag
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Evaluatie
Toekomst: hoe verder?
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Vertrouwen op eigen 
kracht

De komende jaren verandert er veel 
voor gemeenten. Zij krijgen door 
de overheveling van de jeugdzorg, 
AWBZ naar Wmo, Participatiewet 
en Passend Onderwijs omvangrijke 
nieuwe taken, bevoegdheden en bud-
getten. Vanuit een heldere visie wil 
de gemeente Krimpen aan den IJssel 
samenwerken met inwoners, mantel-
zorgers, vrijwilligers, professionele 
maatschappelijke instellingen en 
andere gemeenten. 

Visie
De gemeente Krimpen a/d IJssel vindt dat 
elke Krimpense inwoner mee moet kun-
nen doen in de Krimpense samenleving. 
Wij streven daarbij naar een samenleving 
waarin de inwoners van Krimpen zelfred-
zaam zijn en zich daarbij betrokken voelen. 
Wanneer een Krimpense inwoner het niet 
alleen (ook niet met zijn sociale netwerk) 
redt, dan biedt de gemeente een ‘sociale 
trampoline of springplank’. Inwoners krijgen 
een steuntje of zetje in de rug, zodat zij weer 
zelfredzaam worden en op eigen kracht 
mee kunnen doen in de samenleving. Met 
de inwoner wordt gekeken wat hij of zij nodig 
heeft en daarbij hanteren we in complexe 
gevallen het principe van één gezin/huis-
houden, één plan, één regisseur. 

Dit is een continu proces en vergt een 
langdurige aanpak, omdat er sprake is van 
een gedragsverandering. Deze is niet van de 
een op andere dag te realiseren en daarom 
is een communicatietraject opgestart met 
verschillende bijeenkomsten.

Bijeenkomst voor professionals
Tijdens een bijeenkomst ‘Kracht van Krim-
pen’ voor professionals op 29 oktober 2013 
in De Tuyter toonden de tachtig deelnemers 
zich zeer bereid om elkaar op te zoeken. Het 
was een inspirerende bijeenkomst, waarbij 
de professionals enthousiast met elkaar in 
gesprek zijn geweest over de veranderingen 
in het sociale domein. 

Ik hoop dat zij door deze bijeenkomst 
ambassadeurs zijn geworden en de visie van 
de gemeente gaan uitdragen. Want deze 
nieuwe taken kan de gemeente niet alleen 
uitvoeren. Daarbij vertrouw ik op de hulp en 
de (eigen) kracht van zowel professionals als 
inwoners. Samen met hen zorgen we voor 
een krachtig Krimpen!

Lex Hofstra
wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs
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Nieuwe visie, nieuwe 
woorden
Een nieuwe visie vraagt ook om nieuwe 
woorden. Hieronder een schema van de 
meest gebruikte woorden.

Oud Nieuw

Afwachten tot er 
grote problemen zijn

Voorkomen is beter 
dan genezen

Standaardaanbod Ondersteuning op 
maat

U vraagt wij draaien Behoefte achter de 
vraag

Overnemen taken + 
afhankelijk maken

Versterken eigen 
mogelijkheden

Institutionele 
oplossing

(Informele) oplossing 
dichtbij

Professionals nemen 
regie = praten over

Burger heeft regie = 
praten met

Diagnose, indicatie, 
procedure

Praktisch, flexibel, 
snel

Langs elkaar werken Samenwerken (o.b.v. 
é én plan)

Zo veel mogelijk uren 
draaien

Effecten bereiken

Sfeerverslag
Het thema van de bijeenkomst ‘De kracht 
van Krimpen’ is goed gekozen. De ge-
meente loopt in Nederland voorop in haar 
voorbereidingen op grote veranderingen in 
het sociale domein. De stip aan de horizon 
is vastgelegd in een visiedocument, maar zo 
snel mogelijk wil de gemeente naar daad-
kracht in de dagelijkse praktijk.

Dat spreekt de tachtig deelnemers, ver-
tegenwoordigers van maatschappelijke 
instellingen, zeker aan. Hun ervaringen 
met de gemeente Krimpen zijn goed, zo 
blijkt wel uit de reacties. Lianne Braemer, 
(Stek jeugdhulp) van het Gezinshuis: “In het 
oosten van het land zijn de huizen misschien 
goedkoper. Maar die samenwerking met de 
gemeente verloopt hier zo goed. Dat biedt 
veel voordelen.” Ze is overigens nog wel op 
zoek naar een boerderij, om het Gezinshuis 
uit te breiden. Wethouder Lex Hofstra van 
Zorg, Welzijn en Onderwijs haakt hier met-
een op in: “Een boerderij heb ik niet in de 
aanbieding. Maar het initiatief juich ik toe. 
Nu kunnen we 30% van de jongeren helaas 
niet opvangen in Krimpen zelf. Deze jonge-
ren gaan naar dure instellingen in de regio. 
Een oplossing dicht bij huis zoeken, is dus én 
veel beter voor de jongeren én goedkoper.”

De volgende oproep komt van Brigitte 
van Egmond, moeder van vier kinderen, 
waarvan drie autisme hebben. Zij zoekt 
vervoer voor leerlingen die ‘over de brug’ 
naar school gaan. Is het een idee om 
afgestudeerde orthopedagogen, die nog 
geen baan hebben, hiervoor te benaderen? 
De ouders zouden een auto ter beschik-
king kunnen stellen. Een werknemer van 
MEE steekt haar hand op. “Wij zijn met de 
gemeente in gesprek over ‘MEE op weg’. 
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In dat project leren we jongeren met een 
beperking om zelfstandig met het openbaar 
vervoer te reizen.” Goed om van elkaar te 
horen welke vragen en welke initiatieven 
er zijn, vult Meldpunt  (sinds 1 januari 2014 
ContourdeTwern) aan. Zij willen vrijwilligers 
inzetten om te rijden als ouders verhinderd 
zijn.

De manier waarop deze plenaire opening 
van de bijeenkomst verloopt, is illustratief. 
Geen theoretische verhalen en lange 
presentaties. Integendeel. De organisaties 
in de zaal komen aan het woord en spreken 
uit wat zij willen halen, of kunnen bieden. 
Wethouder Hofstra knikt enthousiast: “Ik 
hoop dat er vandaag zóveel ideeën naar 
voren komen, dat we flink vooruit kunnen.” 
Op naar de workshops! 

Krachten bundelen
Tijdens de workshops hebben deelnemers 
bovenstaande meningen en gedachten over 
de ‘kracht van Krimpen en samenwerking 
tussen professionals’ met elkaar gedeeld. 
Verder was in deze bijeenkomst van belang 

dat de verschillende professionals elkaar 
beter leerden kennen en konden netwerken. 
Door deze samenwerking weten mensen 
elkaar in de toekomst te vinden en zijn men-
sen beter in staat de krachten te bundelen. 
Krimpen aan den IJssel wil de daadkracht 
van instellingen en straks ook van bewoners 
benutten. “Een springplank of trampoline 
bieden, in plaats van een vangnet waar 
mensen in vallen”, zoals wethouder Hofstra 
het heeft verwoord.

Terugblik op bijeenkomst
De bijeenkomst eindigt met het naar voren 
halen van de betrokken ambtenaren: Robert 
Knoop, bezig met de Participatiewet, Maria 
Huisman, Jeugdbeleid, en Irma Bouwmans 
van Wmo-beleid. Zij kijken tevreden terug 
op het enthousiasme dat deze bijeenkomst 
heeft losgemaakt. “Goed om te zien dat 
iedereen aan de slag wil. Samen met de 
maatschappelijke instellingen die hier aan-
wezig zijn, maken we de veranderingen tot 
een voordeel voor de Krimpense burgers.”
Daarna is het tijd voor het netwerken met 
een broodje in de hand.



6

Workshops
De gemeente Krimpen aan den IJssel staat 
aan het begin van een zogenaamde cul-
tuuromslag. Deze omslag vindt niet zomaar 
plaats. En het kan ook niet alleen door de 
gemeente worden gerealiseerd. In twee fa-
ses wordt gewerkt aan de cultuuromslag. De 
eerste fase is bedoeld om de professionals 
de ambassadeurs te laten worden van het 
gedachtegoed. Vervolgens is het aan de ge-
meente en de professionals om de inwoners 
mee te nemen in het proces. 

Tijdens de bijeenkomst stonden drie ver-
schillende workshops op het programma:
• Samenwerken tussen professionals
• Eigen kracht, wat verstaan we eronder?
• Welke rollen heb jij?

Elke workshop werd onderverdeeld in acht 
uitgangspunten van het visiedocument 
Sociaal Domein: 
1. De vraag van de inwoner centraal
2. Nieuwe samenwerkingsverbanden
3. Rechtszekerheid voor inwoners met 

ruimte voor verschil
4. Horizontale verantwoording (aan inwo-

ners en gemeenteraad)
5. Samenhangende informatievoorziening
6. Gemeente als krachtige netwerkpartner
7. Uitvoeringskracht van de gemeente 

versterken.
8. Gemeentelijke beleidsvrijheid benutten. 

De deelnemers gingen met elkaar in 
gesprek via verschillende ‘speeddates’.  De 
onderwerpen werden zowel zakelijk als 
filosofisch benaderd en zo ontstond er een 
levendig tafereel. 

In de wordclouds vindt u de meest genoem-
de steekwoorden per workshop. 

Samenwerken tussen professionals

Eigen kracht, wat verstaan we eronder?

Welke rollen heb jij?

Evaluatie 
Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft 
een aantal deelnemers ter evaluatie wat 
woorden en/of zinnen op post-its ge-
schreven voor de organisatie. Het gaat om 
aandachtspunten om mee te nemen in het 
proces. De post-its werden opgehangen aan 
een waslijn.
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Toekomst: hoe verder? 
In 2013 is de gemeente Krimpen aan den 
IJssel van start gegaan met de zogenaamde 
cultuuromslag binnen de gemeente en 
bij de professionals, die werkzaam zijn of 
betrokken zijn bij het sociaal domein.  Aan 
die professionals is gevraagd om zich op te 
stellen als ambassadeurs om op deze ma-
nier gezamenlijk de inwoners mee te nemen 
in het proces van de cultuuromslag. 

Informeren en motiveren
In 2014 heeft de gemeente dan ook als doel 
samen met de professionals de inwoners te 
informeren en te motiveren voor de cultuur-
omslag. 

Inwonersbijeenkomsten
Er zullen vier bewonersbijeenkomsten wor-
den georganiseerd. Deze bijeenkomsten 
krijgen allemaal een dorps karakter. 

Inwoners krijgen de gelegenheid om de 
kracht(en) van hun wijk te presenteren. De 
bedoeling hiervan is dat de inwoners organi-
seren en de gemeente faciliteert.Daarnaast 
zal de gemeente samen met de ambas-
sadeurs de inwoners informeren en enthou-
siasmeren voor de veranderingen die eraan 
komen alsmede de cultuuromslag die ge-
maakt gaat worden. Zowel de gemeente als 
de ambassadeurs kijken uit naar de kansen 
die de decentralisaties bieden. De inwoners 
van het ‘ons-kent-ons’ dorp worden gezien 
als positief, daadkrachtig, belangstellend en 
oplettend. De verwachting is dan ook dat de 
veranderingen slechts een aanvulling zijn op 
het bestaande karakter van Krimpen.  

Op de hoogte blijven? 
Lees de nieuwsbrieven ‘Sociaal Domein’  
van de gemeente met informatie over 
ontwikkelingen in het sociaal domein, volg 
@krachtkrimpen via Twitter of kijk op www.
krimpenaandenijssel.nl/sociaaldomein. 
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