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Inleiding 
Het Sociaal domein is kort samengevat: wat inwoners samen doen, de ontmoetingsmogelijkheden 
van inwoners, de vrij toegankelijke basisvoorzieningen, plus al die diensten en voorzieningen waar 
inwoners een beroep op kunnen doen bij langdurige werkloosheid, problemen met opvoeden, of 
problemen bij zelfstandig wonen en leven. 

Het Sociaal domein is een praatje maken met de buren, een kopje suiker lenen, op elkaars kinderen 
passen, een buurtfeest organiseren. Het Sociaal domein is naar het consultatiebureau gaan, advies 
krijgen over voeding en slapen, met andere ouders praten over wat je moet doen als je kind niet 
luistert of als je peuter altijd zeurt in de supermarkt om snoep. Het Sociaal domein is werkloos raken, 
niet kunnen rondkomen met een uitkering, schulden maken en hulp (moeten) zoeken. Het Sociaal 
domein is regie over het eigen bestaan, een kind met beperkingen grootbrengen, zorg regelen, pas¬
sende begeleiding regelen, een school kiezen. Het Sociaal domein is voorzien dat je in de nabije toe¬
komst niet meer zelfstandig de trap op kunt en nu alvast gaat nadenken over een oplossing. Het So¬
ciaal domein is aangesproken worden op ongezonde leefstijl en kiezen om meer te sporten. Het Soci¬
aal domein is vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis, een oogje in het zeil houden, contacten 
onderhouden in de buurt. Het Sociaal domein raakt dus iedere inwoner van Krimpen aan den IJssel. 

Meer met minder 
Sinds 1 januari 2015 beschikt de gemeente over de budgetten voor de ondersteuning (Wmo), de 
jeugdhulp (Jeugdwet) en arbeid (Participatiewet). Voor het totaal in het Sociaal Domein is minder 
geld beschikbaar. Professionals en instellingen moeten actief op zoek naar goedkope(re) oplossingen. 
Op Krimpenaren zelf wordt een groter beroep gedaan. Hiervoor is een transformatie nodig! 

Het beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van Krimpen" (2015-2019) is de basis van ons handelen. 

Hoofdvraag ontwikkelagenda 
Naast het beleidsplan is er voor gekozen een ontwikkelagenda te ontwikkelen. Vernieuwend aan de 
agenda is dat het een gezamenlijke agenda is, waarbij leren en ontwikkelen centraal staat. Zo is er 
een continu proces tussen dagbesteding naar werk, waarin de Participatiewet en de Wmo worden 
samengebracht. En door slimmer om te gaan met de verschillende financieringsstromen uit de WLZ, 
de ZVW en de Wmo worden de mogelijkheden voor kortdurend verblijf en respijtzorg vergroot. De 
ontwikkelagenda vormt de basis voor de overleggen die de komende maanden plaatsvinden tussen 
de (zorg)aanbieders, cliënten en de gemeente. 

Hoofdvraag van de ontwikkelagenda is: Welke opdrachten zien we voor de komende t i jd, zodat we 
de doelen als genoemd in het beleidsplan kunnen behalen. De ontwikkelagenda is een flexibel docu¬
ment, dat de komende periode steeds wordt bijgewerkt. We focussen in eerste instantie op de jaren 
2016 en 2017. 
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Beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van Krimpen" 

Opdracht beleidsplan "Kracht van Krimpen" 
Het realiseren van 

- een integrale dienstverlening en/of hulpverlening op het gebied van maatschappelijke on
dersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, vei
ligheid, werk en inkomen. 

Gebaseerd op het gedachtengoed: 
- een sterke basis, steun waar nodig en ondersteuning waar het moet. 

We houden rekening met: 
- een sterk toenemende vergrijzing. Hierdoor zal de ervaren gezondheid naar verwachting af¬

nemen. 
- De noodzaak van meer preventieve maatregelen om te voorkomen dat inwoners daadwerke¬

lijk psychische problemen ontwikkelen. Hierbij richten we ons met name op interventies voor 
de jeugd. 

- Een focus op een gezonde leefstijl. Dit is belangrijk om het gezondheidsniveau in de toe¬
komst te kunnen behouden. 

- Keuzevrijheid, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor identiteitsgebonden zorg te kie¬
zen. 

We willen daarbij het volgende maatschappelijke effecten bereiken: 
- Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl. 
- Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan 

naar school of hebben werk. Talenten worden benut. 
- Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving. 
- Meer jeugdigen groeien op in een gezin. 
- Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein. (kinder

opvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts) 
- Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit in vermindering van 

vraagverlegenheid bij inwoners. 
- Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten. 
- Meer Krimpenaren zetten zich in als vrijwilliger. 
- Meer Krimpenaren kunnen langer zelfstandig blijven wonen. 
- Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving. 
- Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners. 
- Minder Krimpense ouderen voelen zich eenzaam. 
- Minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende inter¬

venties). 
- Minder (jeugdige) Krimpenaren zijn verslaafd. 
- Minder (jeugdige) Krimpenaren plegen strafbare feiten. 

Inwoners doen mee in onze Krimpense samenleving. Inwoners zijn meer zelfredzaam op de verschil
lende leefgebieden en krijgen waar nodig goede hulp en ondersteuning binnen het daarvoor beschik

bare budget. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
5 



Sturen 

Rol van de gemeente 
De gemeente initieert het transformatieproces. De lokale overheid is de enige partij die hierin stu¬
rend kan zijn, omdat ze bestuurlijk verantwoordelijk is voor het sociaal domein. De gemeente trans¬
formeert zelf ook mee. Integraal beleid, beleid vanuit de praktijk, andere vormen van financieren 
met meer ruimte voor nieuwe initiatieven, minder blauwdrukken en beheersing. We willen gefaseerd 
toewerken naar een gemeentelijke organisatie die zich richt op de regievoering. 

Een ontwikkelagenda 
Met de transformatie willen we een verandering in gang zetten in denken en doen. We doen dit sa¬
men met partners. Het is nodig dat er een gedeeld beeld is van de doelen en beoogde resultaten van 
de transformatie. De opdrachten in het kader van de transformatie zijn opgenomen in een dynami
sche ontwikkelagenda. Een ontwikkelagenda is nodig om met elkaar de juiste prioriteiten te kunnen 
stellen en op koers te blijven. Naast de ontwikkelagenda zijn er nog zaken die vallen onder "going 
concern''. Die zaken kennen hun eigen uitvoering en deze benoemen we niet specifiek in de Trans¬
formatie-agenda, tenzij het gaat om initiatieven die al we gestart zijn in 2015, maar nog een behoor¬
lijke ontwikkeling vragen. De "going-concern" en de initiatieven hebben natuurlijk wel een onderlin¬
ge beïnvloeding. En de scheidslijn is niet altijd scherp te trekken. 

De noodzaak om te transformeren 
De decentralisaties binnen het sociaal domein vragen om een andere aanpak. Dit is naast inhoudelij¬
ke overwegingen ook nodig omdat de budgetten die we ontvangen voor de opdracht binnen het 
sociaal domein lager zijn dan de historische zorgkosten. Het realiseren van besparingen is noodzake¬
lijk. Zorgaanbieders moeten het met minder budgetten doen. Daarnaast willen we met de ontwikkel-
agenda bestaande vormen van dienstverlening en zorg kritisch tegen het licht houden en bekijken 
wat wel en wat niet anders kan. Wat kan tegen lagere kosten met behoud van kwalitatieve zorg of 
ondersteuning. 

Transformeren is een werkwoord 
Om de gewenste effecten te bereiken moeten we transformeren en dat gaat niet vanzelf. 
Het gaat om een cultuuromslag, een andere manier van denken en doen, die samen met inwoners, 
professionals, instellingen en ondernemers ontwikkeld zal worden. 
Belangrijke opdrachten in het kader van transformeren zijn: 
- We praten niet over mensen, maar met mensen 
- We willen een krachtig netwerkpartner zijn, maar ook uitvoerder en opdrachtgever. 
- We willen leren van ervaringen, waarbij we focus houden op onze visie en ambitie. 
- We kijken naar het geheel. 
- We laten ruimte voor de professional en innovatie. 
- We willen kwaliteit. 
- Onze jeugd verdient extra aandacht 
- We vergrijzen en houden oog voor elkaar. 
- We handhaven keuzevrijheid. 
- We willen uitkomen met het budget. 
- We zien kansen, maar ook risico's. 
- We sturen op outcome. 
- We willen leren, maar ook verantwoording afleggen aan inwoners en de gemeenteraad. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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- We willen met elkaar de maatschappelijke beweging realiseren van boven (individuele hulp) naar 
beneden (basishulp, preventie, samenleven/eigen kracht). 

ļ Hu i shoude l i j ke v e r z o r g i n g , w o c n a a n p a s - ] 

^^^L s i n g , v e r v o e r s v o o r z i e n i n g e n bege le id ing y \ 
^ f l b i j s t a n d , 24 u u r ^ v o o r z i e n i n g e n , hu ise l i j k ļ 

^fl — g e w e l d , j e u g d b e s c h e r m i n g , j e u g d r e c l a s - " N j/ 

^Ēk HL se r ing e tc . ) 

Hf Mantelzorg, jongerenwerk, ] 

^ ^ ŗ ^ minderheden, combinatiefunc- -A, 
ties, jeugdgezondheidszorg, -v. J 
vrijwilligersondersteuning etc. j — 

^ f l Sportverenigingen, onderwijs, peu- ļ 
^ H terspeelzalen, kinderdagverblijven, 

^ f l muziekschool, bibliotheek, zwem- J 
bad, speervoorzieningen etc. ļ — 

Samenwerken en verbinden 
Aan de basis van de transformatie in het sociaal domein ligt de ambitie om ondersteuning en zorg 
zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis te organiseren, aansluitend op hun eigen 
kracht. Van de professionals vergt dit (soms) een nieuwe manier van samenwerken en verbinden. 
Verbinden van: 
- Disciplines en professionals die betrokken zijn bij een casus. 
- Beleidsambities en organisatiebelangen. 
- Lokale en regionale voorzieningen. 
- De (wisselende) beelden van de overheid, instellingen en inwoners. 

Elkaar vinden op ambities en belangen is daarin een cruciale eerste stap, maar niet toereikend. Af¬
spraken en werkprocessen moeten zodanig worden ingericht dat verbinden en samenwerken wordt 
bevorderd. De rollen in de samenwerking moeten helder zijn. En samenwerking vraagt ook om speci¬
fieke competenties, houding en gedrag. In de tijdsdruk waaronder de decentralisaties hebben plaats¬
gevonden, heeft niet iedereen de kans gehad om voldoende aandacht te besteden aan deze elemen¬
ten. Voor het behalen van de gezamenlijke ambities is het echter nodig hier nu aan te werken. 

In de ontwikkelagenda is ook het relatiebeheer opgenomen. De wijze waarop we onze relaties kun¬
nen onderhouden met de vele partners binnen het sociaal domein, in zowel de binnen als buitenring 
van het op te richten Platform Sociaal Domein vraagt van ons als gemeente ook een extra inspan¬
ning. We onderscheiden daarbij een relatie op strategisch niveau (innoveren en ontwikkelen) en een 
meer uitvoerend niveau. Het goed inrichten van dit relatiebeheer geeft ons ook een sturingsmiddel 
in handen, aangezien in dit domein "kennen en gekend worden" cruciaal is. 

7 
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Platform Sociaal Domein 
Als krachtig netwerkpartner, willen we samen met de partners in het platform sociaal domein in vul¬
ling geven aan de transformatie. We streven er naar de ontwikkelagenda samen met de betrokken 
partners uit te voeren. We willen periodiek meten in hoeverre we onze doelen bereiken. Dit is aan¬
leiding voor reflectie en waar nodig bijsturing. Ook de reflectie op de bevindingen zal actief georgani¬
seerd worden. De realisatie van de Ontwikkelagenda wordt op hoofdlijnen bewaakt door de ambte¬
lijke projectgroep Sociaal Domein én het Platform Sociaal Domein (zie bijlage 1). 

Het Platform Kracht van Krimpen slaat een brug naar het grote netwerk aan organisaties en initiatie¬
ven die actief zijn in Krimpen aan den IJssel binnen het sociale domein. Om slagkracht te waarborgen 
is er voor gekozen te werken met een binnenring en een buitenring. De leden van het platform, de 
binnenring, richten zich gezamenlijk op de integraliteit, regelgeving en bestuurlijke processen en de 
communicatie Voor de uitwerking van thema's worden bijvoorbeeld werkgroepen ingesteld. Dit be¬
tekent dat de opdrachten ook uitgevoerd kunnen worden door organisaties zitting, die niet in de 
binnenring vertegenwoordigd zijn. Zij vormen de zogenaamde buitenring. 
Via een digitaal platform wordt de verbinding gelegd met de binnen- en de buitenring. 
(In januari 2016 zijn we gestart met www.yammer.com/platformsociaaldomein) 

De opgave in het sociaal domein is zo omvangrijk en complex, dat kan de gemeente niet alleen. 
En ook de partners in het maatschappelijk veld kunnen dat niet afzonderlijk. Gemeenten kunnen 
prachtig beleid maken, maar als dat niet landt bij de partners in het veld, dan is het dood papier. 

We hebben elkaar keihard nodig. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Monitoren op resultaten 

Inzicht in resultaten 
Om te komen tot een goede transformatie willen steeds meer gemeenten en zorgpartners een ma¬
nier van compacte sturing. Ook landelijk klinkt deze roep luider. 
Vanuit de Wmo is de gemeente wetteli jk verplicht (artikel 2.5.1.) 1 om jaarlijks een cliëntervarings-
onderzoek uit te voeren. In de Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat gemeenten aangeven 
welke outcome criteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Het Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft aangegeven af te willen van louter en alleen 
partijen afrekenen op productie (p*q). Professionals moeten we meer ruimte en vertrouwen geven. 
Binnen de GRJR willen we sturen op hoofdlijnen en de DBC-systematiek hervormen. 
In de Participatiewet is over het monitoren van resultaten niets vastgelegd. De GR IJsselgemeenten 
rapporteert per kwartaal over de omvang van cliëntenbestand (in- en uitstroom) 

In Krimpen aan den IJssel willen we zo veel mogelijk toewerken naar een integrale monitor over de 
verschillende disciplines heen. 

Meetinstrumenten 
Meetinstrumenten kunnen zich richten op informatie over structuur (input), proces (throughput), 
output en effect (outcome). Om zicht te hebben op de gewenste resultaten willen we de toe te pas¬
sen meetinstrumenten in samenhang zien. 

Meten. 

Structuur 

Integraal in samenhang, transformatie 

Proces O u f p u í ^ ^ ^ ^ (Maatschapelijke) Effect 

a. Structuur 
Informatie over structuur (input) gaat over middelen die in het proces worden gebruikt. Het 
gaat hier over hoeveel (fysieke) input wordt gebruikt voor het leveren van een product of 
dienst of kenmerken van een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: aantal personeel, omzet, 
of het hebben van een rolstoelingang bij openbare gebouwen. 

b. Proces (throughput) 
Informatie over het proces gaat over activiteiten/interne werkprocessen, die in de organisa¬
tie van de zorgaanbieder/ dienstverlener worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld over het naleven 
van een specifieke richtlijn, of het toepassen van effectmetingen of het periodiek beschik¬
baar stellen van specifieke informatie aan de gemeente. 

1. Het college onderzoekt hoe de cliënten de kwali teit van de maatschappeli jke ondersteuning ervaren en publiceert 
jaarlijks voor 1 jul i de ui tkomsten hiervan. 
2. Het college verstrekt jaarli jks voor 1 jul i aan Onze Minister of een door Onze Minister aangewezen instelling de in het 
eerste lid omschreven gegevens. 
3. Onze Minister draagt er zorg voor dat op basis van de door de gemeente verstrekte gegevens voor 1 januari van het jaar 
volgend op het in het tweede lid bedoelde t i jdst ip een rapportage word t opgesteld en gepubliceerd waarin de gegevens van 
de gemeenten worden vergeleken. 
4. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de inrichting van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid. 

9 
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c. Output 
Informatie over eenheden van productie of diensten. Het gaat dan veelal om het aantal be¬
grote of gerealiseerde) producten of diensten. Output kan bijvoorbeeld als volgt worden ge¬
formuleerd: het volume van behandelde cliënten, of het percentage van de jeugdigen waar¬
bij een interventie is gepleegd. Hierbij is het goed om op te merken dat dergelijke outputma-
ten geen directe relatie hebben met het beoogde effect. 

d. (Maatschappelijk) effect 
Onder effect verstaan we het uiteindelijke resultaat/effect van de dienstverlening. Het kan 
hierbij zowel gaan om het effect op cliëntniveau als om het effect op de maatschappij. Voor¬
beelden hiervan zijn zelfredzaamheid, meer participatie in een wijk, minder criminaliteit, 
aangenaam leven. 

Sturen op outcome 
Als stip op de horizon willen we vooral sturen op outcome. Maar omdat het sturen op outcome nog 
een behoorlijk ontwikkeltraject vraagt (en niet altijd mogelijk zal blijken), sturen we vanuit onze rol 
als netwerkpartner, opdrachtgever en uitvoerder ook op structuur/proces/output. Dit doen we inte¬
graal en in samenhang (zie hierboven). 

Dit moet bij elkaar inzicht geven in de staat van de gemeente, cliëntervaring en toegankelijkheid, de 
belangrijkste voorspellers van gebruik van de voorzieningen, beweging in de keten en inzicht in de 
kosten én dus ook de maatschappelijke effecten die we willen bereiken. 

We sluiten aan bij de regionaal te ontwikkelen monitor, die allereerst vanuit het jeugddomein wordt 
vormgegeven, maar waar een doorontwikkeling mogelijk is naar een monitor sociaal domein. Hierbij 
gaat onze voorkeur uit naar een monitor, die gebaseerd is op de landelijke monitor. 

Verantwoording 
Een jaarlijkse verantwoording wordt op diverse niveaus afgelegd: 
- Bestuur richting gemeenteraad. 
- Partners richting gemeente / inwoners. 
Hiervoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het (wettelijk verplichte) instrument: 
- www.waarstaatjegemeente.nl. 
Dit instrument is geschikt voor het sturen op outcome (zie hierboven). 
De gemeente en haar partners staan aan de lat voor de aanlevering van de gegevens voor de monitor 
(www.waarstaatjegemeente.nl). De monitor houdt maatschappelijk resultaat bij op basis van: 
- een set indicatoren 
- bestaande gevalideerde wetenschappelijke indicatoren 
- bestaande data 

In de aanloop naar outcomesturing blijven we de raadsleden - ook in 2016 - pro actief informeren 
tijdens de 3d-cafe's. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Dynamische ontwikkelagenda, met focus op 2016 en 2017 
De binnen de omvorming van het sociaal domein te onderscheiden transities kennen op hoofdlijnen 
hetzelfde werkproces. Vragen over toegang, arrangement, samenwerking, contracteren en verant¬
woorden spelen immers op alle terreinen binnen het sociaal domein. Naast een gedeelde visie zijn 
dit onderwerpen waarop afstemming mogelijk en nodig is. De kern van de transformatieopgave ligt 
in het versterken van de verantwoordelijkheid en de regie van inwoners. Vanuit deze gedachte moe¬
ten initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld voldoende mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen. 

Dit alles stelt de gemeenten voor de complexe opgave de brug te slaan tussen de behoefte van haar 
inwoners en de financiële (on)mogelijkheden. De uitdaging voor gemeenten is daarbij het realiseren 
van een betaalbare sociale infrastructuur, waar binnen de inwoners beschikking hebben over ade¬
quate maatschappelijke ondersteuning en zorg afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omge¬
ving. 

Dit vraagt om een aanpak, gericht op het invoegen en aansluiten op de omvorming van het bredere 
sociale domein. Het vinden en organiseren van de daarvoor benodigde richting, het realiseren van 
samenhang en verbinding bij het inrichten en het vinden van de daarvoor benodigde ruimte bij het 
verrichten. Het vraagt ook om een herkenbare en duidelijke overheid die kan loslaten, maar nooit 
mensen laat vallen. Een overheid die - samen met de vrijwillige en professionele ondersteuners -
uitgaat van en aansluit op het versterken van eigen verantwoordelijkheid, weerbaarheid en wederke¬
righeid en daar waar dat eindigt, verantwoordelijk is en blijft voor kwetsbare groepen. Een gemeente 
die dus niet geleidelijk uit beeld verdwijnt, maar betrokken blijft. 

Eén ding is zeker: met de transitie van de nieuwe taken zijn we er dus nog niet. Er is namelijk nog een 
transformatie nodig. Een transformatie waarvoor geen gedetailleerde blauwdruk bestaat met een 
helder gedefinieerd eindplaatje en een einddatum waarop het 'klaar' is. De transformatie in het soci¬
aal domein is een proces dat richting krijgt vanuit een ontwikkelperspectief en ambities, waarin nog 
onbekende innovaties gewenst worden en dat door een groot aantal actoren gezamenlijk wordt be¬
paald. Om de inhoudelijke ambities en financiële taakstellingen te realiseren zullen in de samenwer¬
king tussen partijen nieuwe oplossingen en werkwijzen ontwikkeld moeten worden. Naast de be¬
staande partijen zal er ruimte moeten zijn voor nieuwe innovatieve aanbieders en nieuwe vormen 
van ondersteuning. Het werken aan de transformatie op de langere termijn gaat hand in hand met 
de noodzaak om continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid te waarborgen op de korte termijn. De 
transformatie vraagt om een gezamenlijk proces in een lerend systeem. Het is raadzaam om te stu¬
ren op het ontwikkelen van adaptiviteit en leervermogen. Zowel in de eigen organisatie als in de or
ganisatie van de samenwerking. Kansen en mogelijkheden te over, maar het gaat niet vanzelf. 

Voor de ontwikkelagenda geldt in zijn algemeenheid dat we als gemeente blijven inzetten op de be¬
waking van de integraliteit binnen het Sociaal Domein, dit om het 'waterbedeffect' tegen te gaan. 
We realiseren ons dat transformeren vraagt om ogen en oren open te houden, om te leren van de 
praktijk, betrokkenheid binnen alle geledingen. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Met de partners gaan we in gesprek om de initiatieven goed te kunnen oppakken. Daar hoort ook 
een prioritering bij. We hebben hier voor vijf thema's uitgewerkt. 

Thema 1: Inwoner staat in zijn kracht. 
Thema 2: Samenwerken en verbinden. 
Thema 3: Toegang Sociaal Domein. 
Thema 4: Leren en innoveren. 
Thema 5: Sturen en grip. 

Alle thema's moeten een bijdrage leveren aan de ambitie zoals we die verwoord hebben in het be
leidsplan Sociaal Domein "Kracht van Krimpen". 

Inwoners doen mee in onze Krimpense samenleving. Inwoners zijn meer zelfredzaam op de verschil¬
lende leefgebieden en krijgen waar nodig goede hulp en ondersteuning binnen het daarvoor beschik¬

bare budget. 

Per thema hebben we het gewenst resultaat aangegeven, de aandachts- en knelpunten die wij nu 
zien en welke subdoelen wij op basis hiervan voor ogen hebben. 
De rol die we als gemeente spelen kan daarbij verschillen. De rol die we voor de gemeente zijn heb¬
ben we dan ook per thema aangegeven. 

Binnen het gehele sociaal domein zien we ook de Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform 
en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdeskundigen als belangrijke partners. 

In bijlage 2 hebben de opdrachten, initiatieven, acties die we voor de komende periode zien be¬
noemd. Tevens is de huidige stand van zaken ten aanzien van de voortgang van het proces aangege¬
ven (peildatum: januari 2016). 

Met elkaar zetten we de schouders er onder. 

ífvwï 
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Thema 1: Inwoner staat in zijn kracht 
Betrekken burgers en vergroten zelfredzaamheid 

Gewenst resultaat 

Inwoners zijn betrokken, staan in hun eigen kracht en zijn zelf en/of samen redzaam. 

Toelichting 

Zelfredzame mensen hebben een dak boven hun hoofd, doen een opleiding of hebben werk, een 
inkomen, zijn in staat om een goed financieel beheer te voeren, hebben een dagbesteding, de fysieke 
omgeving kennen geen belemmeringen, de mensen zijn mobiel, lichamelijk en geestelijk gezond. 
Kennen een stabiele gezinssituatie en hebben een gezonde huiselijke relatie en hebben een sociaal 
netwerk. 

Zoals aangegeven in ons beleidsplan Kracht van Krimpen is een omslag in onze Nederlandse samen¬
leving nodig. Dit kunnen we alleen bereiken in co-creatie met onze stakeholders, van inwoners tot 
professionals. We zien de "Kracht van Krimpen" als belangrijke aanjager van dit proces. 

Zie ook hoofdstuk 5 van het beleidsplan Kracht van Krimpen. 

Aandachts- en knelpunten 
Veel inwoners in Krimpen zijn zelfredzaam en doen al heel veel voor elkaar. We constateren tegelij¬
kertijd dat bij vrijwilligers en mantelzorgers meer druk ontstaat. Het aantal vragen en de zorgvraagte 
neemt toe. Het faciliteren in de vorm van welzijnsvoorzieningen blijft belangrijk. Maar ook het trace¬
ren van nieuwe initiatieven en het zo nodig ondersteunen bij het opzetten is nodig. Krimpenaren 
blijken lang niet altijd op de hoogte te zijn van de vele initiatieven die er zijn. 
Ook de participatie van jongeren verdient meer aandacht. De cliëntparticipatie van deze doelgroep 
wordt niet meer rechtstreeks door het rijk gefinancierd. 

Opvoeden is een maatschappelijke opdracht. Kinderen op een goede wijze naar de volwassenheid 
begeleiden is een opdracht voor iedereen in maatschappij. Ouders en school spelen een cruciale rol 
en andere maatschappelijke partijen zoals vrijwilligersorganisaties, werkgevers, sportverenigingen 
zijn van belang. De organisaties die ondersteuning leveren in het kader van de Jeugdwet, dragen 
vanuit hun taak aan deze brede maatschappelijke opdracht bij. Zij zijn zich van deze context altijd 
bewust (zie ook toegang sociaal domein). 

Ook in de onlangs vastgesteld preventieprogramma en sportagenda zijn aandachtspunten en acties 
benoemd. Deze hebben natuurlijk een relatie met de ontwikkelagenda. 

Subdoelen 
Meer Krimpenaren voelen zich betrokken bij elkaar en leveren een bijdrage aan de samenleving. 
Meer mensen participeren in een sociaal netwerk. 

• Er is meer inzet van vrijwilligers. 
• Meer vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich ondersteund. 
• Meer Krimpenaren weten wat er beschikbaar is aan (georganiseerd) vrijwilligerswerk. 
• Minder mensen voelen zich eenzaam. 
• Minder mensen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. 
• Meer jongeren hebben een platform om te kunnen participeren, zoals we dat ook belegd hebben 

bij het seniorenplatform, de klankbordgroep jeugd (ouders) en de adviesraad Sociaal Domein. 
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Rol gemeente 
Als gemeentelijke overheid participeren we in de samenleving. De gemeente heeft een luisterend 
oor, wil leren van elkaar, legt verbindingen en gaat het gesprek aan. Waar noodzakelijk faciliteert de 
gemeente. 

Partners 
De partners die participeren in de netwerkorganisatie KrimpenWijzer en de samenwerkingspartners 
van de KrimpenWijzer. Maar natuurlijk ook onze inwoners. 

De Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdes¬
kundigen zien wij ook als belangrijke partners. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Thema 2: Samenwerken en verbinden 
Vergroten samenwerking ketenpartners 

Gewenst resultaat 
Partners werken pro-actief, outreachend, efficiënt, effectief, integraal en vanuit de gedeelde visie 
samen. Ze werken handelingsgericht. Partners kennen elkaar en de couleur locale. Ze kennen hun 
verantwoordeli jkheden/rollen en taken over en weer. 

Toelichting 
In het beleidsplan "Kracht van Krimpen" is vastgelegd dat we de taken in het sociaal domein niet per 
domein maar integraal oppakken. We zijn er immers van overtuigd dat een samenhangende aanpak 
het meest effectief is. We gaan uit van het principe "één gezin/huishouden, één plan, één regisseur". 

Zie ook hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van het beleidsplan. 

Aandachts- en knelpunten 
Samenwerking over de domeinen/disciplines heen blijkt vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Bv het onderwijs, gezondheidszorg, partners in de veiligheidsketen, partners werk en inkomen ieder 
kent zijn eigen taal, cultuur en aanpak. Ook binnen de verschillende disciplines van zorg wordt anders 
naar problematiek gekeken. De basis van goed samenwerken is elkaar verstaan, begrijpen en met 
elkaar te gaan voor een integrale ondersteuning. We willen geen stapeling van zorg. Mensen vallen 
tussen wal en schip als er niet goed wordt samengewerkt. Willen we voor de Krimpenaren die echt 
zorg nodig hebben het verschil maken, dan moeten we blijven inzetten op een goede samenwerking 
tussen alle betrokkenen. Hierbij is ons uitgangspunt: niet over mensen te praten maar met mensen. 
Passende ondersteuning start ons inziens altijd met een goed gesprek. 

Uitgangspunten bij de samenwerking zijn 'één gezin, één plan, één regisseur' en 'een sterke basis, 
steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet' . De principes van handelingsgericht 
werken en positief opvoeden (opvoeders in eigen kracht) vormen de inhoudelijke kaders waarbinnen 
de samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp/gemeenten wordt vormgegeven. Financi¬
eel bewustzijn maakt daar onderdeel van uit, even als de mogelijkheden van doorstroom en uit¬
stroom. 

Maatschappelijke partners werken outreachend, om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de Krim-
penaar te staan en hen zo goed te kunnen ondersteunen waar dat nodig is. In de praktijk blijft dit de 
aandacht vragen. De gemeente staat open voor innovatief aanbod over de verschillende disciplines 
heen. 

Binnen het sociaal domein zijn heel veel partners actief. Op dit moment hebben we nog geen goed 
overzicht van al deze (zorg)partners. Ook de partners onderling kennen elkaar niet, zo is het eerste 
jaar van de transitie gebleken. Daarnaast is het zorglandschap ook nog eens behoorlijk in beweging. 
Het bijhouden van wat er speelt is een kunst op zich. 
En daarnaast gaat het ook om partners, zoals scholen, kerken, huisartsen, ondernemers etc. 

Samen met de regiogemeenten moeten we op zoek naar een passende governance model voor CJG 
Rijnmond. Dit model moet gelet op de transitie en de uittreding van de gemeente Capelle aan den 
IJssel namelijk tegen het licht worden gehouden. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Subdoelen 
Platform Sociaal Domein komt periodiek bij elkaar om ontwikkelagenda te borgen. 
We werken vanuit de behoefte van de cliënt en zijn financieel bewust. 

• Alle (zorg)partners hebben aandacht voor een juiste instroom, de mogelijkheden van doorstroom 
en uitstroom. 

• Gemeente heeft een goed ingericht relatie- en accountbeheer. 
••* Met scholen, kerken, huisartsen, ondernemers zijn we in gesprek en maken we zo nodig afspra¬

ken over hun rol binnen het sociaal domein. 
• We hebben passende zorg voor mensen met dementie (en hun mantelzorgers). 
••* Voor de aansturing van CJG Rijnmond hebben we een passend governance model. 

Rol gemeente 
De gemeente ziet voor zichzelf een belangrijke aanjaagrol weggelegd. De gemeente stuurt als net¬
werkpartner, als opdrachtgever (inkoop/subsidie) en als uitvoerder (procesregie; zie ook thema Toe¬
gang Sociaal Domein). 

Partners 
Er zijn veel partners actief in het sociaal domein. Omdat het ondoenlijk is alle partners op elk onder¬
deel bij alles te betrekken, kijken we kritisch naar welk partner we waar voor nodig hebben. Ook de 
samenwerking moet immers effectief en efficiënt zijn. We gaan daarom in het platform werken met 
een zogenaamde binnen- en buitenschil. 

De Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdes¬
kundigen zien wij ook als belangrijke partners. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Thema 3: Toegang Sociaal domein 
Professionaliseren van de toegang naar het sociaal domein 
Lagere administratieve lasten f ICT verbeteren (ook gelet op privacyvraagstukken) 

Gewenst resultaat 
We hebben een toegang Sociaal domein dat efficiënt en professioneel werkt. Inwoners kunnen te¬
recht bij de KrimpenWijzer en indien er sprake is van complexe problematiek bij het Krimpens Sociaal 
Team. We realiseren met elkaar een beweging van minder individuele voorzieningen naar meer ei¬
gen of samenkracht. Hiervoor is out of the box denken noodzakelijk. Door een sterke basis, preventie 
en het ti jdig inzetten van basishulp willen we immers bereiken dat minder mensen gebruiken moe¬
ten maken van zware dure zorg. 

Toelichting 
De KrimpenWijzer positioneren we als een laagdrempelige voorziening die voor iedere inwoner van 
de gemeente Krimpen aan den IJssel algemeen toegankelijk is. De KrimpenWijzer ondersteunt waar 
nodig Krimpenaren op basis van een breed vraagverhelderingsgesprek. De inzet is gericht op zo licht 
als mogelijk, zo zwaar als nodig. De KrimpenWijzer heeft zijn uitvalsbasis in het gezondheidscentrum, 
maar werkt ook daar waar de inwoners zijn. We zijn als gemeente samenwerkingspartner van de 
KrimpenWijzer. De inwoner wordt op weg geholpen en waar nodig voorzien van maatwerkvoorzie¬
ningen. 

Het Krimpens Sociaal team, kan ingezet worden op "voordracht van een professional". De leden van 
dit team ondersteunen waar nodig individuen / gezinnen met problemen waar sprake is van een 
complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Het Krimpens Sociaal Team werkt nauw samen 
met de KrimpenWijzer en partners als scholen, kerken, huisartsen, wijkverpleegkundige, jongeren¬
werk, politie. De procesregisseurs voeren de regie en kunnen casusregisseurs inzetten. 

Zie ook hoofdstukken 7 en 8 van het beleidsplan Sociaal Domein. 

Aandachts-, en knelpunten 
De toegang is ingericht als een lerende organisatie. In 2015 en 2016 is de bezetting van de professio¬
nals die de basishulp verlenen ingezet van uit de organisaties die onder het Regionaal Transitie Ar¬
rangement vallen. Daarnaast maakt de volwassenzorg op dit moment nog geen onderdeel uit van het 
Krimpens Sociaal Team, deze wordt separaat bij diverse aanbieders ingekocht. Op dit moment mer¬
ken we dat de werkdruk van zowel de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team hoog is. 

Omdat het de bedoeling is dat zorggeld zo veel mogelijk wordt geïnvesteerd in zorg voor zelf, is er bij 
het ontwikkelen bijzondere aandacht nodig voor het beperkt houden van de administratieve lasten. 
Het is belangrijk om te komen tot een optimaal verantwoordingssysteem gebaseerd op vertrouwen 
en professioneel handelen met minimale, steeds lagere administratieve druk. Op dit moment zijn de 
administratieve lasten te hoog. 

Het zorglandschap is in beweging en dat betekent ook voor de professionals dat er sprake kan zijn 
van een zoektocht. De ontkokering van de zorg, maar ook binnen andere disciplines is nog aanwezig. 
Ook de aansluiting met bijvoorbeeld de GR IJsselgemeenten verloopt nog niet altijd naar wens (één 
gezin/huishouden, één plan, één regisseur). De toekomstige inzet van de wijkverpleegkundige, die nu 
nauw samenwerkt met de toegang, is onzeker, door mogelijk een andere inkoop door de zorgverze¬
keraars. De samenwerking met het Jeugdbeschermingsteam wordt verstevigd, opdat meer gezinnen 
vanuit het Krimpens Sociaal Team kunnen worden ondersteund. Er is nu nog onvoldoende door¬
stroom en uitstroom. Ook merken we in de praktijk dat het belangrijk is om een escalatiemodel ach-
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ter de hand te hebben, als binnen het sociaal domein de hulpverlening op onderdelen of geheel niet 
wordt opgepakt, en waar doorzettingsmacht nodig is. 

Het taakgebied van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team bereidt zich in 2016 uit door 
dat ook de toeleiding naar behandeling ADHD en psychische stoornissen door kinderartsen een ge¬
meentelijke verantwoordelijkheid wordt. Hierbij zullen we zeker vanaf 2017 minder budget krijgen, 
wat betekent dat we ook hier moeten innoveren (zie ook innovatie). 

Op lokaal en regionaal niveau is inzet en ontwikkeling van gespecialiseerde jeugdhulp noodzakelijk. 
De gespecialiseerde zorg dient nauw samen te werken met het Krimpens Sociaal Team, zorg dient 
waar mogelijk dicht bij huis te worden ingezet, zodat het grootste deel van de zorgvragen daar kan 
worden opgelost. Om passende zorg dichtbij aan te bieden, zal de basishulp zich verder moeten ont¬
wikkelen en zich voeden met kennis en vaardigheden uit de meer specialistische zorg. Dit is van in¬
vloed op de inrichting en omvang van de specialistische ' top' . In de komende jaren zullen de schotten 
tussen de bestaande zorgvormen wegvallen. De verschillende sectoren (JGGZ, JGZ, gehandicapten¬
zorg, Jeugd en Opvoedhulp, jeugdzorgt, jeugdbescherming en jeugdreclassering) zullen beter sa
menwerken (horizontale integratie) en ketenzorg bieden (verticale integratie; zie ook innovatie). 
De organisaties die ondersteuning leveren in het kader van de Jeugdwet, dragen vanuit hun taak bij 
aan de brede maatschappelijke opdracht wat opvoeden heet. 

Subdoelen 
• De bezetting van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team afstemmen op de vraag zodat 

van uit de toegang het merendeel van de inwoners met een ondersteuningsvraag kan worden 
ondersteund en er minder vraag is naar individuele voorzieningen (instroom, doorstroom, uit¬
stroom). 

• De administratieve last terugdringen o.a. door goed functionerende ict ondersteuning (zie the¬
ma Sturen en grip). 

• Professionals krijgen meer ruimte om inwoners met een ondersteuningsvraag te kunnen onder¬
steunen. Zij moeten hun expertise kunnen inzetten voor de Krimpense inwoner. De professional 
kent zijn rol binnen het nieuwe stelsel. 

• De gespecialiseerde zorg werkt nauw samen met het Krimpens Sociaal Team vanuit het principe 
we halen er zorg bij. De zorg wordt waar mogelijk dichtbij georganiseerd. 

• Huiselijk geweld, ouder,- en kindermishandeling is eerder en beter in beeld. Inwoners, vrijwil¬
ligers en professionals weten waar ze bij signalen van huiselijk geweld terecht kunnen. 

• De procesregisseurs meer tools in handen geven zodat ze daadwerkelijk op het proces kunnen 
sturen. 

• We gaan de verkokering tegen, werken integraal, leggen verbindingen tussen de jeugdhulp en 
volwassenzorg (zie ook thema innovatie). 

• Professionals werkzaam bij de KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team kennen het zorglandschap 
als het gaat om behandeling ADHD en psychische stoornissen door kinderartsen. 

• Krimpenaren en de partners kennen de KrimpenWijzer (digitaal, fysiek en als partner). 

Rol gemeente 
De gemeente pakt haar regierol stevig op. Naast de inzet van procesregisseurs is de gemeente ook 
faciliterend voor de medewerkers van de toegang, zodat zij met elkaar hun taken kunnen oppakken 
vanuit de door ons gedeelde visie op het sociaal domein. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Partners 
We hebben hier primair te maken met de partners die actief participeren in de KrimpenWijzer en het 
Krimpens Sociaal Team, maar ook met ervaringsdeskundigen, en met zorgaanbieders die individuele 
voorzieningen bieden. Ook de GR-en binnen het sociaal domein zijn hier partner. 

De Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdes¬
kundigen zien wij ook als belangrijke partners. 

Ontwikkelagenda met focus op 2016-2017 
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Thema 4: Leren en Innoveren 
We transformeren met ogen en oren open 

Gewenst resultaat 
We willen een verschuiving van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen, naar pre¬
ventie. We willen een beweging in de piramide realiseren van boven naar beneden 
Alleen dan kunnen we voor de inwoners die dat nodig hebben passende en tijdige ondersteuning 
organiseren. 

Toelichting 
De decentralisaties binnen het sociaal domein is er niet voor niets gekomen. 
We willen met de transformatie in het sociaal domein bijvoorbeeld meer inzetten op preventie, en 
als het nodig is eerder en passende ondersteuning bieden, meer uitgaan van de eigen kracht van 
mensen, minder snel medicaliseren, betere samenwerking rond bv gezinnen en integrale hulp op 
maat. Als zijnde de overheid die het dicht bij de burger staat hebben wij als gemeente de regie ge¬
kregen. We doen dit wel samen met andere gemeenten, maar we blijven zelf verantwoordelijkheid. 
(GR Jeugdhulp, GR IJsselgemeenten, maar ook met de gemeente Krimpenerwaard). Bij de samen¬
werking gaan we er vanuit dat we samen meer kunnen betekenen voor onze inwoners (zie ook be¬
leidsplan sociaal domein "Kracht van Krimpen"). 

Aandachts-, en knelpunten 
••* We hebben onvoldoende inzicht in de ondersteuningsvraag. 
••* We weten (nog niet) op welke doelgroep de focus moet liggen. 
••* Er zitten nog te veel perverse prikkels in het systeem ook echt te kunnen innoveren. 
••* De vraag naar dyslexiebehandeling is de laatste jaren fors gestegen en we kunnen hier onvol¬

doende op sturen. 
••* Jongeren die vanuit verschillende disciplines zorg (bv Jeugd GGZ en VB) nodig hebben vallen nu 

nog te vaak tussen wal en schip. Ook op het terrein van onderwijs, wonen en inkomen is er niet 
altijd een passend aanbod. 

• Jongeren die jeugdhulp ontvangen en 18 jaar worden hebben nog ondersteuning nodig. 
• (Jeugdhulp)aanbieders werken nog te veel binnen hun eigen domein. 
• Schaarste van specialistische zorg. Kijkend naar de budgettaire kaders moet er steeds meer be¬

zuinigd worden op specialistische en intramurale zorg en parallel daaraan moet de preventie en 
basishulp (de zogenoemde voorkant) worden versterkt. 

• De nieuwe kansen binnen het sociaal domein geven de gemeente ook mogelijkheden om te be¬
zien of een levensbrede aanpak mogelijk is. Uit de literatuur blijkt dat een levensbrede aanpak 
voor mensen met bijvoorbeeld autisme resulteert in meer participeren, dat zij meer levensgeluk 
ervaren, en daarbij is het ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel. 

• We werken nog te veel vanuit de systeemwereld in plaats van de leefwereld. De mens centraal 
zetten is gemakkelijk gezegd, maar is in de praktijk nog heel lastig. 

• Werkers in het veld hebben last van schotten in de financiering. 
• Transformatie betekent over de domeinen heen denken, de hele keten beschouwen, expertise 

delen, integraal bekostigen, de mens centraal zetten, maatwerk bieden. 
• Afbouw van specialistische zorg moet zorgvuldig plaatsvinden. Bij te snelle afbouw lopen we het 

risico dat onze inwoners die aangewezen zijn op deze zorg tussen wal en schip vallen. 
• De mogelijkheden voor dagbesteding voor Wa-jongers is nog onduidelijk. 
• Outcome sturing is nog in ontwikkeling en als sturingsinstrument nog niet inzetbaar. We sturen 

daarom ook op productie, hierbij moeten we waakzaam zijn en blijven op perverse prikkels. 
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• (Jeugd)hulp moet zich steeds verbeteren, met meer maatschappelijk rendement en hogere kos¬
tenefficiëntie. Continu leren en innoveren zijn daarvoor noodzakelijk. Gemeenten en zorgaan¬
bieders hebben elkaar hiervoor nodig. Academische inbreng bij ontwikkeling van preventie en 
toeleiding tot complexe zorg is van waarde. De ontwikkeling van kennis, richtlijnen en een ken¬
nisinfrastructuur bestaande uit expertise netwerken is hierbij van belang. Het is voor de gemeen¬
te van belang deze ontwikkelingen waar mogelijk ook te volgen. 

• Er is een nieuwe ordening van het zorgaanbod noodzakelijk, waarin de oude onderscheiden naar 
financieringsmethodiek vervallen (AWBZ, Zvw, Wjz). Als instellingen en gemeenten samen aan 
deze ordening werken, helpt dat bij het gesprek over de inzet van specialistische kennis. In het 
land zullen hier ook best practices te vinden zijn.. Deze voorbeelden moete worden gedeeld. 

Subdoelen 
• We hebben zicht op de ondersteuningsvraag. (zie ook thema Sturen en grip). 
• We weten op welke doelgroep(en) de focus moet liggen. (zie ook thema Sturen en grip). 
• We innoveren zodanig, dat het zorgaanbod beter past bij de visie die we op het sociaal domein 

hebben. Er ontstaan daardoor nieuwe vormen van algemene voorzieningen, basishulp, zodat 
minder beroep nodig is op duurdere individuele voorzieningen. 

• Kinderen die enkelvoudige ernstige dyslexie hebben, krijgen de behandeling die zij nodig hebben. 
De scholen kunnen deze kinderen voldoende begeleiding geven. 

• Iedereen die het nodig heeft, ook 16 plussers met een complexe problematiek, ook 18 plussers, 
krijgen de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. 

• De ondersteuning/zorg binnen het sociaal domein is ontdaan van schotten. 
• We verkennen mogelijkheden voor een levensbrede ondersteuning van personen met autisme, 

zodat kwaliteit van leven wordt vergroot én we maatschappelijke winst kunnen halen. 
• Als er ondersteuning/zorg nodig is, dan is deze passend en tijdig beschikbaar. Om dit te bereiken 

moeten we de voorkant versterken (zie ook de andere thema's). 
• Voor Wa-jongers zijn er mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding. 
• Outcomesturingsmodel is ontwikkeld en kan worden gebruikt als sturingsinstrument. 

Rol gemeente 
We willen als gemeente innoveren, maar de gemeente realiseert zich ons dat daar anderen bij nodig 
zijn. Soms andere financiers, soms collega-gemeenten, stakeholders, zorgpartners etc. De gemeente 
pakt haar rol door innovatie ook op de bestuurlijke agenda te zetten en ook actief een initiërende rol 
te vervullen. Naast het stimuleren, prikkelen en uitdagen zal de gemeente ook waar nodig meer druk 
uitoefenen om daadwerkelijk tot transformatie te komen. 

Partners 
Naast de GR Jeugdhulp, GR IJsselgemeenten, GR Promen zijn ook de samenwerkingsverbanden on¬
derwijs, de zorgkantoren en zorgverzekeraars en zorgaanbieders belangrijke partners. 

De Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdes¬
kundigen zien wij ook als belangrijke partners. 
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Thema 5: Sturen en grip 

Gewenst resultaat 
In ons beleidsplan sociaal domein is vastgelegd dat we willen naast het sturen op budgetten, ook 
willen sturen als opdrachtgever én dat we een krachtig netwerkpartner willen zijn. Over het geheel 
willen we ook verantwoording afleggen aan gemeenteraad en onze inwoners. Een ware opgave! Zo 
blijkt het eerste jaar van de transitie. 

Toelichting 
In hoofdstuk 11 van het beleidsplan Sociaal Domein hebben we aangegeven hoe we willen sturen en 
verantwoorden. 

Aandachts- en knelpunten 
••* We hebben onvoldoende inzicht in de ondersteuningsvraag. (zie ook thema Leren en innoveren) 
••* We weten (nog niet) op welke doelgroep de focus moet liggen. 
• Schaarste van specialistische zorg. Kijkend naar de budgettaire kaders moet er steeds meer be¬

zuinigd worden op specialistische en intramurale zorg en parallel daaraan moet de preventie en 
basishulp de voorkant worden versterkt. 

• Outcome sturing is nog in ontwikkeling en als sturingsinstrument nog niet inzetbaar. We sturen 
daarom ook op productie, hierbij moeten we waakzaam zijn en blijven op perverse prikkels. 

• Binnen het sociaal domein subsidieert de gemeente partners voor de prestaties binnen het 
sociaal domein en daarnaast worden er zorgaanbod ingekocht. 
Vanaf 2016 is er sprake van een verschuiving van regionale inkoop naar lokale inkoop. Het Regio
naal Transitie Arrangement eindigt per 2017. 

• Ook binnen het sociaal domein dient de gemeente de rechtmatigheidstoets te doorstaan. Lande¬
lijk wordt hier de nodige aandacht voor gevraagd. 

Subdoelen 
• We hebben inzicht in de resultaten zowel inhoudelijk als financieel. 
• De verschillende gremia pakken hun rol op. 

• We sturen op de GR-en vanuit onze visie. 

••* We hebben helderheid over inkoopstrategie en proces en implementeren van inkoopproces.. 

Aandacht voor duurzame en verantwoorde inkoop van zorg op het juiste niveau is noodzake

lijk. Het gaat hier immers om aanbieders die over langere t i jd relaties met gezinnen en hun 

omgeving moet kunnen bieden en die van de professionals vraagt te werken in een omgeving 

die voortdurende ontwikkeling mogelijk maakt. Dit vraagt dat zorgorganisaties en gemeente 

dit faciliteren en dat in principe duurzame relaties met elkaar worden aangegaan. 
••* We komen uit met budget; we realiseren met elkaar een maatschappelijke beweging van boven 

(individuele hulp) naar beneden (samenleven). (Tot 2017 is voor het jeugddomein het RTA van 
toepassing.) We werken toe naar integrale bekostiging met hulp van outcomemodel; sturen en 
verantwoorden op resultaten zorg/outcome. 

• We sturen als opdrachtgever. 
• Rechtmatigheidsproblemen worden voorkomen, we houden daarbij zicht op de te bereiken 

maatschappelijke effecten. 
••* We leggen integraal verantwoording af aan gemeenteraad en inwoners. 
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Rol gemeente 
De gemeente pakt deze rol pro actief op, waarbij we financiën en inhoud niet uit het oog willen ver¬
liezen. 

Partners 
GR Jeugdhulp koopt specialistische jeugdhulp is en is daarmee een belangrijke partner om zicht te 
krijgen op kosten en mogelijkheden van inkoop. 
GR IJsselgemeenten, GR Promen zijn belangrijke partners voor Werk en inkomen, respectievelijk 
sociale werkvoorziening. 

De adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de Klankbordgroep Jeugd met ervaringsdes¬
kundigen zien wij ook als belangrijke partners. 
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Bijlage 1 Platform Sociaal Domein "Kracht van Krimpen" 

1 Doel van de samenwerking 
Doel van de samenwerking en afstemming is het bereiken van de gestelde doelen, zoals vermeld in 
het beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van Krimpen". (Het houdt niet automatisch in dat inkoop van 
producten via genoemde partijen is gegarandeerd.) 

2 Uitgangspunt 
Het Platform Kracht van Krimpen hanteert de onderstaande algemene uitgangspunten: 

* Iedereen doet mee! Dit geldt voor inwoners, vrijwilligers, professionele en niet-professionele 
instellingen en organisaties op het terrein van welzijn en zorg. We betrekken hen zoveel mogelijk 
bij beleidsthema's, ontwikkelingen en oplossingen. Daarbij is er specifieke aandacht voor de ver¬
binding tussen formele en informele vormen van ondersteuning. We zoeken de verbinding met 
onderwijs en bedrijfsleven. 

* We stellen de inwoner centraal in ons denken en handelen. We hebben aandacht voor de leef¬
wereld van de inwoner en weten waar hij tegen aanloopt. We richten ons beleid en dienstverle¬
ning in vanuit de leefwereld van inwoners en hun netwerken. Zij hebben een centrale rol bij het 
formuleren van oplossingen. Dat geldt ook voor de betrokkenheid bij de activiteiten van het plat¬
form. 

* We willen ontschotten (organisatorisch, inhoudelijk en financieel): de bestaande scheidingen 
tussen inhoudelijke en organisatorische werkterreinen en/of geldstromen worden zoveel als mo
gelijk opgeheven zodat we (op termijn) gezamenlijk effectiever en efficiënter beleid kunnen for¬
muleren, oplossingen kunnen implementeren en samenwerking tussen instellingen en organisa¬
ties kunnen realiseren op het domein van welzijn en zorg 

* De opgaven waar gemeente en partners voor staan zijn complex, divers, intens en overstijgen 
(met regelmaat) de gemeentegrens. Dit vraagt om een bundeling van expertise, ervaring, kennis 
én geld om antwoorden en oplossingen te formuleren op thema's in het sociale domein. 

3 Functies 
Onder regievoering van de gemeente draagt het platform verantwoordelijkheid voor de samenwer¬
king van de partners. Het Platform Kracht van Krimpen onderscheidt de volgende functies: 

* Verbindingsfunctie: Het platform biedt een gesprekstafel voor partijen die een rol spelen binnen 
het sociaal domein in Krimpen aan den IJssel. Leden van het platform leggen actief de verbinding 
tussen partijen die zich vanuit deze verschillende invalshoeken op hetzelfde vraagstuk richten. 
Het platform zet zich actief in om de verbinding tussen formele en informele vormen van onder¬
steuning te versterken. 

* Innoverende functie: Het gezamenlijk werken aan innovaties op het gebied van welzijn en zorg 
in het kader van zelfredzaamheid. 

* Beleidsvoorbereidende functie: Het platform kan beleidsvoorstellen op het gebied van het soci¬
aal domein doen. 

* Ontwikkelende functie: Het platform initieert te ontwikkelen projecten en volgt en monitort 
deze projecten. Het platform richt zich op thema's waarbij de rol van de burger, gemeente, aan¬
bieder en/of verzekeraar in samenhang opgepakt wordt. Het platform is hierin aanvullend op lo¬
kale initiatieven. 

* Signaleringsfunctie: Het gezamenlijk opsporen van knelpunten, problemen en lacunes in welzijn 
en zorg. Daarbij wordt specifiek gezocht naar signalen en ervaringen van burgers en zorgvragers 
in Krimpen aan den IJssel: hun ervaringen, wensen en initiatieven zijn het uitgangspunt voor het 
platform. 
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4. Platform en werkgroepen 
Het Platform Kracht van Krimpen slaat een brug naar het grote netwerk aan organisaties en initiatie¬
ven die actief zijn in Krimpen aan den IJssel binnen het sociale domein. Om slagkracht te waarborgen 
is er voor gekozen te werken met een binnenring en een buitenring. De leden van het platform, de 
binnenring, richten zich gezamenlijk op de integraliteit, regelgeving en bestuurlijke processen en de 
communicatie Voor de uitwerking van thema's worden o.a. werkgroepen ingesteld. In deze werk¬
groepen, hebben ook organisaties zitting die de zogenaamde buitenring vormen. 
Via een digitaal platform wordt de verbinding gelegd met de binnen- en de buitenring. 

5. Voorzitter en ambtelijke ondersteuning 
Het platform komt drie keer per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De werkgroepen kiezen een voorzitter uit 
hun midden. Zowel het platform als de werkgroepen worden ambtelijk ondersteund. 

6. Leden platform 
Deelname aan het platform vindt plaats op basis van vertegenwoordiging van het veld, te weten 
KrimpenWijzer, Krimpens Sociaal Team, Zorgraad/Initiatiefgroep Gezondheidscentrum, Netwerk 
Jeugd / CJG; VVE-denktank (het jonge kind); Jongerenwerk; Onderwijs; Jeugdbescherming/ jeugdre¬
classering, Wonen, Zorg (Jeugd en opvoedhulp; Jeugd GGZ, begeleiding (AWBZ- L)VB, LG, ZG), thuis¬
zorg. Daarnaast kan er nog gekozen worden voor een vertegenwoordiging uit bv het sportdomein, 
kerken. De domeinen zijn zelf verantwoordelijk voor een afvaardiging. 

7. Adviserend lid platform 
Het Seniorenplatform, de klankbordgroep Jeugd en de adviesraad Sociaal Domein kunnen een advi¬
serend lid afvaardigen in het platform. 

8. Leden werkgroepen 
Deelname van de werkgroepen heeft een relatie met de uit te werken thema's 
In de ontwikkelagenda's staan de thema's benoemd. 
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