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SAMENVATTING 
ENQUÊTE
Evaluatie sociaal domein

Vanuit welke rol vult u deze enquête in

Met welke doelgroep werkt u het meeste samen

Anders:
• van 6 tot 100+, wisselt per week 

voornamelijk (jong)volwassenen
• cliënten met een psychische 

ziektebeeld of zorgmijders
• bezoekers inlopen in Krimpen /

vluchtelingen
• gemengde doelgroepen, ook niet 

aangeboren hersenletsel
• tussen de 35 en 55 jaar
• mensen met autisme

Met wie werkt u het meeste samen

Welke ontwikkelingen ziet u voor deze transformatiedoelen Lukt het de gemeente Krimpen aan den IJssel ‘het’ anders te doen
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We zijn goed op weg om iedereen te laten mee doen in de 
Krimpense samenleving

Ieder kind in Krimpen aan den IJssel krijgt kans om zich te 
ontwikkelen tot een zelfredzame volwassene

We zijn in staat om eenzaamheid en sociaal isolement onder 
Krimpenaren tegen te gaan We spreken niet over mensen, maar met mensen

Er zijn voldoende vrijwilligers actief binnen KrimpenWijzer Mantelzorgers worden voldoende ondersteund
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In hoeverre gelden de onderstaande stellingen Hoe tevreden bent u met de ondersteuning vanuit KrimpenWijzer

In hoeverre gelden de onderstaande stellingen Hoe tevreden bent u met de ondersteuning vanuit Krimpens 
Sociaal Team

KrimpenWijzer heeft voldoende zicht op de volledige 
ondersteuningsvraag

Het Krimpens Sociaal Team heeft zicht op de volledige 
ondersteuningsvraag
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Het Krimpens Sociaal Team heeft voldoende ondersteuning Ik mis de volgende expertises:
• Psychiatrische kennis
• Complexe problematiek (scheidingen, verslaving)
• Ouderenproblematiek

• Autisme kennis
• Chronisch zieken

Het Krimpens Sociaal Team maakt de juiste inschatting om 
specialistische zorg erbij te halen

Specialistische jeugdvoorzieningen richten zich op de 
leefomgeving van kinderen

De voorzieningen die erbij gehaald worden door het Krimpens 
Sociaal Team richten zich voldoende op de leefomgeving van e 
Krimpenaar

Ik ben bekend met de expertises van de GR IJsselgemeenten 
(sociale zaken)
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GR IJsselgemeenten (sociale zaken) werkt vanuit het principe 
één gezin, één plan, één regisseur

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning vanuit de GR 
IJsselgemeenten (sociale zaken)

In hoeverre gelden de onderstaande stellingen In hoeverre lukt het op- en afschalen

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen de 
organisaties Hoe tevreden bent u met de samenwerking
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Als samenwerkingspartner heb ik gelegenheid om op 
cliëntniveau samenwerkingsafspraken te maken. De afspraken 
die we maken zijn voldoende smart

In hoeverre zijn we in staat de opvoedvaardigheden van ouders 
en hun sociale omgeving door de nieuwe werkwijze verder te 
versterken

In hoeverre zijn we in staat op tijd te signaleren en te reageren op 
problemen om erger te voorkomen

Hulpverleners gaan zorgvuldig om met de gegevens van 
inwoners (privacy)

De professional krijgt de ruimte die hij/zij nodig heeft De bureaucratische lasten worden tot een minimum beperkt
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De rechtspositie van inwoners is goed gewaarborgd. Bent u 
bekend met

De uitvoering van de wetten / beleidsplan kan gepaard gaan met 
knelpunten. Kruis maximaal 5 knelpunten aan die voor de 
Krimpense situatie gelden

Anders:
• Wat kun je nu precies van primair 

onderwijs verwachten als het gaat om 
passend onderwijs?

• Vanuit PrivaZorg A&D leveren wij HH1 en 
HH2, wel gecontracteerd voor begeleiding

• Beperkt aantal aanbieders lokaal 
ingekocht: ten koste van keuzevrijheid

• Hoogte uurtarief eigen bijdrage CAK voor 
begeleiding op maat

• Er zit een gat tussen WMO middelen en 
WLZ gebruik

• Wel of niet aanbesteden van zorg
• Woonmogelijkheden jongeren/kwetsbare 

ouderen
• Afstemming hulpaanbod tussen 

professionals en vrijwilligers
• Te weinig autisme kennis
• Identiteitsgebonden zorg

Waar bent u trots op wat betreft het sociaal beleid van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel?

• Onderlinge (professionele) samenwerking
• Korte lijnen
• Betrokkenheid van medewerkers
• Inzet van medewerkers
• Laagdrempelig
• Professionele aanpak
• Meedenken met de inwoners

Heeft u nog tips, leerpunten die u wilt delen
• Minder bureaucratie, slimmer registreren en administreren
• Samenwerking met IJsselgemeenten
• Terugkoppeling

• Samenwerking scholen en KST
• Afschalen lukt niet altijd

• Bekender maken van KrimpenWijzer en haar faciliteiten


