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DOEL VAN DIT DOCUMENT.  

In het document staat informatie over de stand van zaken binnen het 
Krimpens Sociaal domein. 

Dit document was met data en verhalen in zijn ruwe versie de 
informatie, die de deelnemers ontvingen voorafgaande aan de 
bijeenkomst op 11 september 2017. 
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DE SOCIALE STAAT VAN NEDERLAND;  VAN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

Krimpen aan den IJssel kent een vrij stabiel inwonertal. 23% van de inwoners is tussen de 0 en 19 jaar én 23% is 

65 plusser. De groep van 19 tot 65 jaar is sinds 2011 dalende. 

OUDEREN 

In 2030 hebben naar schatting 140.000 mensen dementie, 70% meer dan nu. Het gaat om mensen die bij de 

huisarts bekend zijn met dementie. Deze stijging wordt veroorzaakt door de vergrijzing. 

De gemeente krijgt door de vergrijzing steeds meer (kwetsbare) ouderen. Als ouderen gezond blijven, kunnen 

zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen 

aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Het is belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over de vraag 

hoe ze straks willen wonen. Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft 2 mogelijkheden: aanpassen 

van de huidige woning of deze comfortabeler maken met behulp van nieuwe technologieën en/of tijdig 

verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase. 

In 2014 telde Nederland 16,8 miljoen inwoners, bijna 50.000 meer dan in het voorgaande jaar en bijna 0,6 

miljoen meer dan in 2004. De groei van de bevolking lijkt de laatste jaren iets af te vlakken, ondanks de 

relatief hoge immigratie (figuur 2.1). Doordat het aantal alleenstaanden veel sterker stijgt dan het aantal 

meerpersoonshuishoudens (gemiddeld 1,5% resp. 0,3% per jaar) is de groei van het aantal huishoudens 

groter dan de groei van het aantal personen (gemiddeld 0,8% resp. 0,4% per jaar). De groei van het aantal 

huishoudens loopt over het algemeen gelijk op met de groei van het aantal woningen, hoewel 

vanaf 2012 de groei van de woningen sterker is. De afnemende groei van het aantal woningen in de 

periode 2010-2012 heeft te maken met de stagnerende woningmarkt als gevolg van de economische crisis. 

Tussen 2012 en 2014 groeide het aantal woningen gemiddeld genomen met ruim 74.000 woningen per 

jaar, tegenover bijna 70.000 woningen per jaar over de periode 2010-2012 (StatLine, Bouwen en wonen). 

…. 

De ontwikkeling van de leefsituatie van burgers wordt mede bepaald door de sociale en economische 

omgeving waarin zij leven. Enerzijds zijn er ontwikkelingen die langlopende maatschappelijke processen 

weerspiegelen, zoals de vergrijzing en de digitalisering, anderzijds zijn er ontwikkelingen die worden 

gestuurd door bepaalde gebeurtenissen, zoals de economische crisis en migratiestromen. 

De demografische ontwikkeling kenmerkt zich niet alleen door een toenemende vergrijzing (het aandeel 

65-plussers is toegenomen van 13,6% in 2002 tot 17,3% in 2014), maar ook door verzelfstandiging. Zo is het 

aandeel 85-plussers dat thuis woont gestegen van 65,8% in 2002 naar 74,4% in 2014. 

Bron: De sociale staat van Nederland 2015 
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VLUCHTELINGEN 

Eind 2015 werden Nederland en Europa geconfronteerd met een grote vluchtelingenstroom uit Syrië en 

Eritrea. Er was een tekort aan capaciteit in de opvang van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). 

Gemeenten werd gevraagd crisisopvang voor 72 uur te verzorgen in sporthallen.  

De gemeente Krimpen stapte vooruit. Zij meende dat 72 uur opvang voor de betrokkenen te kort en onrustig 

was en bood 3 weken opvang in de Boog aan. Dit werd gevolgd door een periode van maanden in voormalig 

Hotel de Stuw. Alles met hulp van vele betrokken vrijwilligers en onder coördinatie van de gemeente. Er werd 

afgesproken dat de asielzoekers nadat zij onze gasten waren, vervolgens onze inwoners mochten worden.  

In het kader van de taakstelling huisvesting vergunninghouders nam fors toe; van circa 20 personen naar  50 in 

2015 en 75 in 2016 en ruim 50 in 2017.  
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SOCIAAL DOMEIN, ALGEMEEN 

In de Staat van de Gemeenten 2017 staat het al: "de decentralisatie als stelselwijziging heeft vooralsnog in 

ieder geval opgeleverd dat mensen niet tussen wal en schip zijn gevallen. Dat is een prestatie van formaat!" En 

zoals we eerder aangaven dat geldt zeker ook voor Krimpen aan den IJssel, ook wij hebben die prestatie 

geleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITIE EN TRANSFORMATIE 

In de Staat van de Gemeenten 2017 staat ook: "Op dit moment zien we gemeenten echter worstelen met de 

spagaat dat bezuinigingen reeds zijn ingeboekt, zij continuïteit van zorg willen leveren en ook vernieuwingen 

geld kost". Ook dit herkennen wij. Met teruglopende budgetten gaan we de komende jaren spannende tijden 

tegemoet. 

We willen ons meer dan voorheen ook richten op de inclusieve samenleving. Tegelijkertijd zien we dat de 

wereld waar in we leven nog steeds gebaseerd is op een sectorale benadering. Ook het rijksbeleid is sectoraal 

ingericht. 

In de ruim twee jaar waarin we de belangrijke opdrachten in het sociaal domein hebben vormgegeven lukt het 

ons toch steeds meer om te komen tot een integrale aanpak voor het sociaal domein. Op elke niveau, of het nu 

bestuur is, beleid of de uitvoering we zetten de mens centraal. We hebben hierbij gekozen voor het versterken 

van de eigen kracht van de mensen, het goed inrichten van de basishulp die verleend wordt door het Krimpens 

Sociaal Team en waar nodig de individuele of maatwerkvoorzieningen die beschikt worden en wat betreft de 

jeugdvoorzieningen "er bij gehaald" worden. 

Constant zijn we op zoek naar mogelijkheden om meer in te zetten op eigen kracht of het versterken daarvan 

door lokaal basishulp te verlenen of een maatwerkvoorziening te beschikken. We hebben hierbij bewust 

gekozen voor een KrimpenWijzer en een Krimpens Sociaal team die er is voor alle inwoners van -0 tot 100+. 

In de dagelijkse praktijk wordt waar nodig “out of the box” naar oplossingen gezocht.  

Eind 2014 is het beleidsplan sociaal domein vastgesteld door de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Op 

dat moment hadden we nog niet helder voor ogen wat de overheveling van de voorzieningen naar gemeente 

betekende. Nu kunnen we zeggen dat het complexe logistieke operatie was. We hebben als gemeenten er 

bewust voor gekozen om de continuering van de zorg voor op te zetten. In die zin sloten we aan bij het motto 

“eerst de transitie, dan pas de transformatie”. Er was destijds nog veel onduidelijk over de financiële situatie. 

Ook was het nog niet altijd duidelijk over welke zorg nu onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid viel. Bij 

de jeugdvoorzieningen kwam dit mede door de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Als gemeenten en 

zorgaanbieders kregen we te maken met een betrekkelijk ingewikkeld inkoopproces terecht. Binnen het 

jeugddomein heeft het Regionaal Transitie Arrangement vooral bijgedragen aan het realiseren van 

zorgcontinuïteit voor overgangscliënten en het beperken van frictiekosten voor aanbieders.  

De transitie is goed verlopen. De zorg is op niveau gehouden waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij het 

niveau zoals dit ook vanuit de rechtsvoorgangers werd verleend. De klanttevredenheid is hoog, klachten en 

bezwaren erg laag.  

 Gemeentelijke monitor Sociaal domein 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/de-staat-van-de-gemeenten-2017
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Resultaten hiervan zijn echter niet altijd meteen zichtbaar of merkbaar. Transformatie is dan ook een proces 

van de lange adem. 

ADVIESRAAD EN KLANKBORDGROEP 

Vooruitlopend op de decentralisaties zijn de Wmo Adviesraad en het cliëntenplatform WWB opgegaan in de 

adviesraad Sociaal Domein. De verordening “cliëntenparticipatie” en regeling “Wmo Adviesraad” zijn door de 

gemeenteraad ingetrokken. Gelijktijdig heeft de gemeenteraad de verordening “Adviesraad voor het sociaal 

domein” vastgesteld. 

In 2015 en 2016 zijn de Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform en de klankbordgroep Jeugd 

betrokken bij de beleidsontwikkeling op het terrein van het Sociaal Domein.  

COMMUNICATIE 

De gemeente heeft meerdere malen de krant “Kracht van Krimpen” uitgegeven om inwoners te informeren 

over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Tevens zijn er zes Kracht van Krimpen Festivals georganiseerd.  

Ook is geregeld informatie gedeeld via de lokale kranten en social media. 

Vanuit de GR IJsselgemeenten wordt 4x per jaar een nieuwsbrief (nieuwsbrief juli 2017) verspreid onder de 

klanten van Sociale Zaken IJsselgemeenten. In de nieuwsbrief wordt gewezen op tips en weetjes, zoals het 

voorzieningenfonds. 

  

http://www.ijsselgemeenten.nl/document.php?m=2&fileid=547&f=d0dc2e059b01130e70faa5e9e5cdb79e&attachment=1&c=1300
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EEN STERKE SAMENLEVING, MEER PREVENTIE 

We richten ons meer dan voorheen op algemene, voor 

iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen. De 

inwoners (jeugdigen, ouderen, mensen met een beperking) 

kunnen daardoor vaker mee doen in onze Krimpense 

samenleving. 

VERSTERKEN EIGEN KRACHT  

De afgelopen jaren zijn veel mooie initiatieven ontstaan om 

de eigen kracht van de inwoners te versterken. Uit alle 

verhalen die we opgehaald hebben blijkt dat we écht 

geloven dat meer inzet van eigen kracht, inzet op preventie en een brede inzet vanuit basishulp uiteindelijk 

moet leiden tot minder individuele voorzieningen. Dat is ook de drive van mensen in het sociaal domein. 

Hieronder schetsen we een aantal voorbeelden die te maken hebben met het versterken van de eigen kracht.  

BEREIK JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

De uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg, CJG Rijnmond, kent een hoog bereik van alle jeugdigen die voor 

de standaard contactmomenten worden uitgenodigd. Een klein deel van de jeugdige hebben zij via de reguliere 

contacten niet in beeld, het gaat dan om jeugdigen die (onaangekondigd) vertrokken zijn naar het buitenland, 

schippers- of circuskinderen of jeugdigen die thuisonderwijs volgen. Door het professionele netwerk, 

waaronder leerplicht en schippersonderwijs, actief te benaderen en te wijzen op de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) voor deze doelgroepen probeert CJG Rijnmond ook het bereik onder deze groep verder te vergroten. 

Met het overgrote deel van de jeugdigen gaat het goed. De groep waaraan de JGZ relatief de meeste 

ondersteuning en zorg biedt, zijn de jeugdigen waarbij sprake is 

van een lichte spanning op één of meerdere domeinen (ETM 

score 2). Deze spanning past binnen een normale/gezonde 

opvoeding en ontwikkeling. Het nieuwe jeugdbeleid legt, met het 

normaliseren, versterken eigen kracht en demedicaliseren, meer 

dan voorheen het accent op preventie. In de praktijk houdt dit in 

dat de jeugdverpleegkundige vaker huisbezoeken en consulten 

aflegt bij de ouder met 'normale' vragen of zorgen. Bij een deel 

van deze vragen is bevestiging voldoende. Bij het overig deel kan 

het nodig zijn om aan de hand van extra contactmomenten de 

eigen kracht te versterken, waardoor ouders opgewassen zijn 

tegen problemen in de toekomstige ontwikkelings-fasen van hun 

kind. Door vroegtijdig de eigen kracht te versterken, voorkomt de 

JGZ een opeenstapeling van vragen en onzekerheid bij de ouder, 

wat kan leiden problemen (ETM 3 of hoger). 

 

 

STEVIG OUDERSCHAP EN PRENATALE HUISBEZOEKEN 
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Het versterken van de eigen kracht begint al bij de prenatale huisbezoeken en het project stevig ouderschap, 

dat wordt uitgevoerd door CJG Rijnmond. Al voor de geboorte spelen veel aspecten een rol bij de groei en 

ontwikkeling van een kind. Ouders van kinderen in kwetsbare groepen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van 

de invloed die verschillende factoren kunnen hebben op hun (ongeboren) kind. Prenatale huisbezoeken 

kunnen deze problematiek tijdig signaleren, waardoor al in een vroeg stadium geïntervenieerd kan worden. 

Ouders blijken in de zwangerschap extra gevoelig voor leefstijl- en gedragsverandering met het oog op het 

ongeboren kind (Mincy, 2005). Interventies vroeg in de ontwikkeling van het kind en vroeg in een proces van 

probleemontwikkeling, kunnen daarom preventief werken en langdurig gezondheidswinst voor gezinnen 

opleveren. 

VOORSCHOOLSE PERIODE 

Binnen de voorschoolse periode wordt de eigen kracht van ouders en pedagogisch medewerkers versterkt door 

“coaching on the job”. Deze hulpverlener vanuit de jeugdhulp brengt extra opvoedexpertise naar de 

voorschoolse voorziening. De pedagogisch medewerkers op de groep kunnen door deze expertise beter 

opvallend gedrag of ontwikkelingsachterstanden signaleren en adequaat reageren. Wanneer kinderen 

waarover zorg bestaat naar school gaan wordt gezorgd voor een warme overdracht naar de basisschool. De 

kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk ervaren dit als een belangrijk onderdeel van de transformatie: kennis 

en kunde naar de voorkant van het zorgveld brengen, zodat meer kinderen en gezinnen binnen de 

gemeentegrenzen hulp en begeleiding krijgen.  

PASSEND ONDERWIJS 

Met de scholen in Krimpen aan den IJssel hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd 

in de notitie “samen zijn we sterk”. Hierbij is aangesloten bij de samenwerking die al is opgebouwd in de tijd 

dat het CJG netwerk, de spil vormde van het jeugdbeleid. Het uitgangspunt “een sterke basis, steun waar nodig 

en specialistische arrangementen als het moet” is nu nog sterker dan voorheen richting gevend. De gemeente 

Krimpen aan den IJssel heeft samen met het onderwijs de ambitie, daar waar onderwijs- en gezinsproblematiek 

op elkaar van invloed zijn, integrale ondersteuning te bieden.  

Samen zijn we sterk zet ouders en kinderen in hun eigen kracht! De eerste stap is dan ook altijd in gesprek met 

de ouders en het kind. Ouders en kinderen vormen het centrale middelpunt en ontvangen daar waar nodig 

ondersteuning als het gaat om vragen op het gebied van leren, ontwikkelen, opgroeien en opvoeden die zijzelf 

niet zonder hulp kunnen oplossen. En daar waar het echt niet meer lukt, zijn er de specialistische 

arrangementen. Daarvoor wordt met de ouders en kinderen het gesprek gevoerd, om uitgaande van de eigen 

mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan weer zelfredzaam worden en op eigen kracht 

kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving.  

Ouders en kinderen zijn zelf de regisseur van de gewenste ondersteuning. Ondersteuning daar waar nodig, zo 

licht en kort als mogelijk, maar ook zo zwaar en lang als nodig. Gezinnen waar de draaglast en draagkracht uit 

evenwicht is, kunnen de regie kwijt raken c.q. zijn. Zij hebben ondersteuning nodig. Indien er 

onderwijsondersteuning nodig is, dan wordt dit in overleg met de ouders binnen de school of in samenwerking 

met het samenwerkingsverband georganiseerd. De ouders en de leerkracht worden daarbij ondersteund door 

de intern begeleider/ de zorg coördinator, de pedagogische medewerker of de schoolmaatschappelijk werker, 

jeugdverpleegkundige of de pedagoog. Deze professionals vormen tevens de sleutelfiguren voor de toegang tot 

het sociale domein (jeugd, zorg en participatie). 

De scholen zijn zich er steeds meer van bewust dat het (ondersteunings)gesprek met ouders vroegtijdig moet 

worden aangegaan. 
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Via netwerkbijeenkomsten wordt bij zowel bij de voorschoolse voorzieningen expertise en ervaring 

uitgewisseld. Zo zijn er netwerkbijeenkomsten geweest over ouders en partnerschap, samenwerking met de 

KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team en autisme.  

 

 

 

 

 

TOEGANKELIJKE EN BETROUWBARE OPVOEDINFORMATIE 

Op de site van de KrimpenWijzer wordt gevalideerde opvoedinformatie van de stichting opvoeden.nl 

gepubliceerd. Deze landelijk gefinancierde stichting gebruikt de ervaringen van ouders, jongeren en kinderen 

bij de informatie die deskundigen ontwikkelen over opvoedinformatie. De informatie is in 2017 verrijkt met 

informatie voor ouders van zorgintensieve gezinnen. Ook deze teksten zijn gebaseerd op de wensen en 

ervaringen die ze vorig jaar bij ouders ophaalden. Deskundigen vertaalden deze naar betrouwbare informatie. 

Ouders en opvoeders vinden op deze manier één plek opvoedinformatie én verdieping. Ook dit versterkt hen in 

hun eigen kracht. 

VERSTERKEN EIGEN KRACHT DOOR WELZIJN/SOCIAAL WERK 

Vanuit de samenwerkingspartners KrimpenWijzer, zoals ContourdeTwern, maar ook door partners zoals 

Synerkri en het jongerenwerk wordt gewerkt aan de eigen kracht in de Krimpense samenleving. De sociaal 

werkers in de wijk maken het begrip ‘participatie’ concreet en zoeken voortdurend naar ontwikkelingskansen. 

Er wordt samen met de inwoners gewerkt aan de leefbaarheid, het vrijwilligerswerk wordt bevorderd en de 

onderlinge betrokkenheid wordt versterkt.  

Sociaal werk richt zich op ondersteuning op wijkniveau aan inwoners - jong en 

oud, vitaal en kwetsbaar - zodat zij zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien 

en deelnemen op alle terreinen van de samenleving. Het draagt bij aan het 

versterken van ieders motivatie, veerkracht en zelfstandigheid. Sociaal werkers 

zijn professionals die met informele netwerken werken aan collectieve 

oplossingen waar het kan, en aan individuele oplossingen als het moet. Ze 

gaan erop af, verhelderen vragen en behoeften van mensen en signaleren 

vroegtijdig. Sociaal werkers benutten de kracht van vrijwilligers. Ze weten dit 

potentieel aan te boren. Ze laten mensen ervaren dat vrijwillige inzet de 

maatschappij én henzelf veel oplevert. Ze coachen, ze ontwikkelen talent en 

bieden ruimte om te leren en te groeien. 

Naast de al bestaande activiteiten komen er ook steeds weer nieuwe activiteiten. In bijvoorbeeld het 

jaarverslag van ContourdeTwern leest u hier meer over. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook door een wijziging van de woningwet (2015). Door deze nieuwe wet richten 

de woningcorporaties zich uitsluitend nog op hun kerntaken, namelijk het bouwen en beheren van sociale 

huurwoningen. De bekommernis om het welzijn van huurders en het bevorderen van samenhang in de wijk, 

De schoolmaatschappelijk werker werkt altijd in dialoog met leerlingen en ouders. De vraag, de 
mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen en ouders staan hierbij centraal. "Dat 
ze me geholpen heeft, de aandacht, luisterend oor. Ik werd serieus genomen, het was een fijn gesprek. " 

Moeder en dochter over het schoolmaatschappelijk werk in Krimpen aan den IJssel 

 

http://www.contourdetwern.nl/dit-zijn-we/teams-werkgebieden/7228/krimpen-aan-den-ijssel.html
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wordt daartoe niet gerekend. ContourdeTwern heeft dat toen op zich genomen. Bij hun activiteiten richten ze 

zich op participatie van ouderen, bestrijding van eenzaamheid en de verbinding tussen jong en oud. In de 

zomer van 2016 ging ook het zomerprogramma van start met het drieledige doel: vereenzaming onder 

Krimpense inwoners in de zomerperiode tegengaan, nieuwe ontmoetingen stimuleren, vergroten van 

onderlinge betrokkenheid en kennismaken met sociaal culturele activiteiten  

Een mooi nieuwe project dat inzet op het duurzaam uitbreiden van het netwerk is het project een Maatje 

Meer. Maatjes worden aan inwoners gekoppeld, die zelf niet gemakkelijk contact leggen. Het maatje maakt 

deze inwoner enthousiast om nieuwe dingen te ondernemen zoals vrijwilligerswerk of lid te worden van een 

vereniging. Het maatjesproject is ook gericht op het ontlasten van de mantelzorgers en/of kwetsbare 

Krimpenaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligerswerk is in de basis gericht op het versterken van de eigen kracht. Bijvoorbeeld een oudere dame die 

eenzaam is, gaat aan de slag als vrijwilliger. Op dat moment ervaart ze zelf meer zingeving, minder 

eenzaamheid, meer eigen kracht én ze helpt ook nog andere bij haar vrijwilligerswerk.  

Vanuit de KrimpenWijzer wordt meer dan voorheen bij de huisbezoeken gekeken of vrijwilligerswerk mogelijk 

is of dat mantelzorgondersteuning nodig is. Je ziet dat een persoon dan met een heel andere vraag, 

bijvoorbeeld een vervoersvraag aanklopt bij de KrimpenWijzer, maar eigenlijk meer behoefte heeft aan 

deelname aan het maatjesproject of lotgenotencontact.  

Iedereen kan wat betekenen voor anderen. Bij mensen die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijt geraakt en thuis op 

de bank belanden zie je dat hun eigen waarde enorm daalt. Terwijl ook zij heel veel voor anderen kunnen 

betekenen. Door als vrijwilliger aan de slag te gaan krijgt hun eigenwaarde weer een boost.  

Vrijwilligers zetten zich in voor de maatjesprojecten en dragen bij aan een ‘sociaal Krimpen’. 

Maatjesproject ZorgSaam: 75 cliënten zijn voorzien van een maatje. Daarnaast zijn er 22 actieve vrijwilligers 

die begeleid worden door het sociaal werk.  

Maatje Meer: In 2016 is een start gemaakt met het project Netwerkcoaching. Dit noemen we ‘Maatje 

Meer’. Eind 2016 zijn vier sociaal werkers opgeleid als trainer. Daarnaast hebben acht vrijwilligers de 

training gevolgd 

Ouderen en meedoen 

KrimpenWijzer heeft verschillende ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, denk aan het Alzheimer café, de 

weduwnaarbank, verhalengroep en koffie drinken in de wijk.  

Mensen kunnen daar laagdrempelig andere ontmoeten. Mensen van de oudere generatie hebben na het 

verlies van hun partner behoefte aan contact. Vaak is de wereld klein geworden door intensieve 

mantelzorg. Ouderen zijn ook meer gericht op elkaar. Als een van beide dan wegvalt, is het lastig om in actie 

te komen. 

Jaarverslag ContourdeTwern 
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Krimpen aan den IJssel kan trots zijn op een grote groep vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn 65+ en in de 

leeftijdsgroep daaronder zijn relatief weinig vrijwilligers.  

De landelijke trends die onder andere MOvisie heeft aangeven gelden grotendeels ook voor Krimpen aan den 

IJssel.  

 Vroeger vrijwilliger voor een langere periode. Nu meer projectmatig. Wij (organisaties, 

vrijwilligersorganisaties, gemeente, etc.) moeten hier mee leren om te gaan 

 Dat er meer ‘oudere’ vrijwilligers zijn dan ‘jongere’ is van alle tijd 

 De economie trekt weer aan en dat heeft ook gevolgen voor het aantal vrijwilligers. 

 Vaker oppassen op (klein)kinderen 

 Hulpvragen aan vrijwilligers worden pittiger 

In het Platform Sociaal domein is gesproken over de inzet van vrijwilligers. Het platform deelde daarbij de 

mening van de coördinator vrijwilligerswerk: “We mogen trots zijn op wat we hebben! We moeten hen blijven 

koesteren en waarderen”. 

De komende tijd zal vanuit de KrimpenWijzer ingezet worden op de volgende acties; 

 Mensen die met pensioen gaan benaderen 

 Structureel vrijwilligers werven via de gemeentepagina en De Klinker 

 Wervingsactie organiseren 

 Het Werkplein beter inzetten 

 WeHelpen promoten 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE HELPEN 

Een mooi nieuw initiatief die in 2016 van de grond is gekomen is WeHelpen. Via 

het digitale platform WeHelpen worden vraag en aanbod (digitaal) aan elkaar 

gekoppeld.  

De één is bijvoorbeeld handig en wil graag hulp aanbieden en een ander heeft 

juist hulp nodig. Mensen vinden elkaar op www.wehelpen.nl/krimpenwijzer.  

 

MEE geeft professionals en vrijwilligers een training in het herkennen van en omgaan met mensen met een 

beperking. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar en worden vaak laat opgemerkt. Hierdoor ontstaat 

gemakkelijk onbegrip: lastig voor professionals en vrijwilligers en frustrerend voor de betrokken burger met 

een beperking. Hij wordt overvraagd en kan niet aan de verwachtingen voldoen. Tijdens de training wordt 

kennis overgedragen en draagt de trainer er zorg voor dat de casuïstiek optimaal aansluit op de praktijk van 

de deelnemers. Door praktijksituaties te oefenen ervaren deelnemers aan de training het effect van 

verschillende benaderingswijzen. 

MEE Rotterdam 

 

http://www.wehelpen.nl/krimpenwijzer
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MANTELZORGONDERSTEUNING 

Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen waardoor duurdere 

vormen van zorg niet nodig zijn of uitgesteld kunnen worden. Mantelzorg doet men vaak langdurig en naast 

andere taken zoals werk of het zorgen voor andere gezinsleden. Goede ondersteuning van de mantelzorgers is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat zij hun werk en zorgtaken goed kunnen blijven uitvoeren en combineren en 

om te voorkomen dat ze overbelast raken. In onze gemeente hebben we dan ook bij de KrimpenWijzer het 

steunpunt Mantelzorg waar de mantelzorgers terecht kunnen.  

De gemeente heeft eind 2016 een proces opgestart om meer zicht te krijgen op het thema mantelzorg in 

Krimpen aan de IJssel. Om ‘de mantelzorger in beeld’ te krijgen zijn drie persona’s geformuleerd, aan de hand 

waarvan mantelzorgers zelf en organisaties die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers in gesprek 

gingen over wat zij nodig hebben. De werkwijze en de uitkomsten, voorzien van adviezen zijn opgetekend in de 

rapportage ‘Mantelzorger in beeld’. 

De persona’s Liesje, Karel en Kees zijn tot leven gekomen in samenspraak met 20 mantelzorgers. De persona’s 

Liesje en Karel zijn voorgesteld aan de mantelzorgers in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Alle 

mantelzorgers die bekend zijn in de gemeente bij het steunpunt mantelzorg hebben een uitnodiging gekregen 

voor een bijeenkomst op 23 november 2016. Het thema was de terugkoppeling van dit traject. Er waren 40 

mantelzorgers aanwezig. De aanwezige mantelzorgers konden zich goed in Liesje en Karel herkennen. Liesje en 

Karel maakten indruk, of zoals een van de mantelzorgers verwoordde, “het leek alsof mijn eigen verhaal werd 

voorgelezen, mijn situatie is wel anders maar ik maak dezelfde dingen mee”. De aanwezige mantelzorgers 

vinden Liesje en Karel representatief voor de mantelzorger in Krimpen aan den IJssel. Vervolgens zijn de 

mantelzorgers aan de slag gegaan met de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger in Krimpen aan den 

IJssel. Deze ondersteuningsbehoefte is op basis van het verhaal van de persona Liesje en Karel opgesteld. De 

persona Kees is gericht op jonge mantelzorgers en zal inbreng zijn is een apart traject gericht op jonge 

mantelzorgers. 

De aandachtspunten uit de gespreksronden zijn vertaald in zes speerpunten:  

1. De mantelzorger z.s.m. in beeld 

2. Verbeteren van de toeleiding en toegang van mantelzorgers naar het ondersteuningsaanbod 

3. Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken 

4. Mogelijkheid om (betaald) werk en mantelzorg te combineren 

5. Aanspreekpunt en doorpakkracht voor jongeren op school ter ondersteuning van combinatie school 

en mantelzorg 

6. Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg  

Deze uitkomsten zijn verwerkt de rapportage ‘Mantelzorger in beeld’. Dit rapport vormt het fundament van het 
nu te ontwikkelen plan van aanpak “Versterken mantelzorgondersteuning Krimpen aan den IJssel 2018-2020”. 

ZELFSTANDIG REIZEN 

Voor leerlingen die onderwijs volgen binnen het Speciaal Onderwijs (SO 5-12 jaar)  of het Voortgezet Speciaal 
Onderwijsschool (VSO 12-20) reizen en leerlingen met een beperking die naar reguliere scholen reizen, bestaat 
de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen voor de kosten van het vervoer (OV) of met een taxibus naar 
school te gaan als zij, ook  niet onder begeleiding, met het OV naar school kunnen reizen.  
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De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de wenselijkheid om deze leerlingen zo veel mogelijk te 
stimuleren om ook op dit vlak zelfstandig te worden. De gemeente Krimpen draagt hier aan bij door actief 
trajecten MEE op weg aan te bieden. Deelname is vrijwillige omdat zowel ouders als leerlingen gemotiveerd 
moeten zijn om het “avontuur” aan te gaan. De organisatie MEE maakt samen met ouders en leerlingen een 
leerplan. De leerlinge reist  een aantal weken met een jonge vrijwilliger naar school, steeds meer gaat hij/zij 
een stukje alleen.  

De gemeente heeft, in afwijking van de modelverordening leerlingenvervoer, de vergoeding voor zelfstandig 
reizen met het OV naar het VSO behouden zodat kosten geen reden zijn om met de taxi te blijven reizen. 
Daarnaast is het mogelijk om nog gedeeltelijk met de taxi te reizen om het zelfstandig reizen op te bouwen. 

De leerlingen en ouders die dit aandurfden hebben de moed en het lef getoond om een spannende weg in te 
slaan naar zelfstandigheid. Vanzelfsprekend voor anderen, niet zo vanzelfsprekend voor hen.  Het zijn daar mee 
echte Krimpense Kanjers die op de Kracht van Krimpen Festivals terecht in het zonnetje zijn gezet. 

ONLINE 

In 2017 is de website van de KrimpenWijzer vernieuwd. Gekozen is voor een eenvoudigere en overzichtelijke 

website. De website is voor het sociale domein slechts een toegang tot algemene informatie. Voor individuele 

vragen of oplossingen wordt de nadruk gelegd op persoonlijk contact.  

Jaarlijks worden collectieve GGZ-preventie-activiteiten aangeboden. Sinds 2017 zitten daar ook enkele online 

cursussen bij (e-health) via de Parnassia Groep. De Parnassia Groep kent een groot e-health warenhuis waar 

zowel guided als non-guided modules in staan.  

Huisartsen hebben ook e-health in hun aanbod, vooral op het gebied van het behandelen en voorkomen van 

depressies. 

 

 

 

 

 

NIET PRATEN OVER MAAR PRATEN MET 

Van de geënquêteerde partners geeft ruim 86 % aan dat we niet over mensen spreken, maar met mensen. Ook 

uit de verhalen die we opgehaald hebben, wordt ons beeld versterkt dat we dit doen. In de verhalen die we in 

dit document hebben opgenomen, leest u dat ook terug.  

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN STAAN CENTRAAL 

Naast dat 69% van de geënquêteerden aan geeft dat we goed op weg zijn om iedereen mee te laten doen in de 

Krimpense samenleving, zien we ook bij ruim 58% vindt dat ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot 

een zelfredzame volwassene. Respectievelijk 26% en bijna 38% hebben aangegeven dat ze dit niet weten. 

Binnen de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal team staat het bieden van kansen en 

(ontwikkelings)mogelijkheden centraal. De vraag van ouders en kinderen is het vertrekpunt, zowel in de directe 

Digitale vaardigheden vormen een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefsituatie. Personen met een 

betere toegang tot internet en betere digitale vaardigheden hebben, los van andere kenmerken, een 

betere kwaliteit van leven. Op het gebied van de toegang tot internet en de digitale vaardigheden is er de 

laatste jaren echter weinig veranderd. In de periode 2005-2010 trad nog wel een lichte verbetering op, 

maar daarna is het beeld betrekkelijk stabiel. Dat komt doordat al heel veel Nederlanders toegang hebben 

tot internet en de meeste mensen betrekkelijk goed met de computer en het internet kunnen omgaan. 

Nederland neemt samen met de Scandinavische landen dan ook een hoge positie in op digitale 

vaardigheden. Er zijn wel verschillen naar opleidingsniveau, maar deze veranderen nauwelijks in de tijd. 

Bron: De sociale staat van Nederland 2015  
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ondersteuning als bij het bepalen van het aanbod. Bij de ondersteuning wordt als vanzelfsprekend de eigen 

mogelijkheden van de inwoners bekeken. Het (kunnen) inschakelen van familie, vrienden, buren en anderen 

behoort daar ook toe. Waar extra ondersteuning nodig is bijvoorbeeld in een gezinssituatie richten de jeugd- 

en gezinscoaches die dan ook op het versterken van de ouders en kinderen in hun eigen leefomgeving. 

De `Kracht van Krimpen` is de afgelopen jaren een belangrijke aanjager geweest in het transformatieproces, in 

het vertalen van het gedachtengoed in de dagelijkse praktijk. Het informeert inwoners en tegelijkertijd 

versterkt het de samenwerking tussen de verschillende partners binnen het sociaal domein.  

PARTICIPATIE STATUSHOUDERS 

Met enorme  inzet van Qua Wonen en hulp van de vele betrokken Krimpenaren zijn de statushouders in de 

Stuw medio 2017 allemaal geplaatst. Inmiddels is ook het merendeel van de nareizigers gearriveerd. 

De nieuwe Krimpenaren willen we zo goed mogelijk toerusten voor participatie. Vanaf de jaren 90 bestaat er al 

maatschappelijke begeleiding voor deze groep. De vrijwilligers wijzen de weg en helpen bij het regelen van 

praktische zaken. Capaciteit creëren om deze grote groep op te vangen was niet eenvoudig. Op dit moment 

loopt het goed. 

In 2016 zijn ook de participatieverklaringstrajecten gestart waarin de statushouders leren over de Nederlandse 

waarden, normen en de grondwet. Het traject heeft een sterke lokale component.  

Voor de statushouders is het van belang dat zij de taal leren, de samenleving leren kennen en toegeleid worden 

naar reguliere voorzieningen indien nodig. Er moet als het ware een invoegstrook voor hen gecreëerd worden.  

Op verschillende plekken wordt daar hard aan gewerkt:  

Voor de basisschoolleerlingen zijn er extra groepen in Krimpen aan den IJssel opgetuigd, er is een extra klas 

voor middelbare scholieren gestart bij het IJsselcollege.  

In de werkgroep vluchtelingen met Qua Wonen, KrimpenWijzer, Crimpen Inn, Vluchtelingenwerk en 

vrijwilligers zijn alle voorzieningen in kaart gebracht en wordt nu gewerkt aan structurele verbindingen tussen 

de partners. Bij IJsselgemeenten zijn extra gespecialiseerde klantmanagers en een arbeidsmakelaar ingezet. In 

de praktijk blijkt het, ondanks de inschatting van de Rijksoverheid, weerbarstiger om de hoogopgeleide 

vluchtelingen aan een baan te krijgen. Enerzijds komt dit door belemmerende regelgeving van het Rijk, 

anderzijds is de taalbarrière (nog) te groot. Het CJG Capelle en KST Krimpen aan den IJssel hebben samen 

gezocht naar beschikbare deskundigheidsbevordering en hulpaanbod, In de expertisegroep KrimpenWijzer 

/CJG wordt eveneens gewerkt aan deskundigheidsbevordering en toegang tot ondersteuning.  

Het is nog niet af; na de uitdagingen om een goede opvang op te zetten, onderwijs te realiseren, voldoende 

huizen te vinden, aanbod in kaart te brengen is het nu tijd om de verschillende initiatieven en acties voor 

integratie en hulp bij elkaar te brengen zodanig dat de nieuwe inwoners worden gefaciliteerd om de kracht die 

zij getoond hebben in hun vlucht in te zetten voor hun integratie en een goede plek in onze samenleving.  

 

INCLUSIEVE SAMENLEVING 

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil naar een inclusieve 

samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve 

Figuur 1 Autismebelevingswandeling 2016 
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samenleving is niet in één dag bereikt. Het gaat om een transformatieproces. Binnen het project Kracht van 

Krimpen, vanuit autisme bekeken, is gewerkt naar een meer autismevriendelijke gemeente. We bouwen nu 

voort op de beweging die met het project vanuit autisme bekeken” in gang is gezet.  

Dit project wordt ook verbreed naar mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met 

een uitsluiting.    

Omdat het project nu verbreed wordt, hebben we ook gekozen voor een andere naam: “Vanuit inwoners 

bekeken – naar een inclusieve samenleving in Krimpen”. .  

Een ‘inclusieve’ samenleving is een belangrijke voorwaarde om te komen tot participatie van alle burgers. 

Hierin is het cruciaal dat het beleid rekening houdt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op 

basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare 

groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen 

ontwikkelen. 

Juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden. Een 

belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving te slechten. En 

er voor te zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen meedoen. Op lokaal niveau ligt de 

uitdaging om de praktijkervaringen van mensen met een beperking centraal te stellen en te werken aan 

belemmeringen op gebieden als wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd. 

Landelijk wordt de uitdaging opgepakt om de toegankelijkheid van bijvoorbeeld supermarkten, restaurants 

maar ook webwinkels verder te vergroten De Rijksoverheid stimuleert innovaties in het (landelijk) openbaar 

vervoer, digitale informatievoorziening, onderwijs en de eigen organisatie. 

Wat we de afgelopen periode geleerd hebben is dat, of het nu gaat om autismevriendelijk, dementievriendelijk 

of inclusief, het gaat om een langdurig proces, een proces op diverse gebieden en op verschillende niveaus, dat 

impliceert een bepaalde gelaagdheid. Belangrijk daarbij is ook gezamenlijkheid, een gemeente kan dit nooit 

alleen, maar ook een rijksoverheid of een maatschappelijke ondernemer niet. Bij deze transformatie is vooral 

de betrokkene, de ervaringskundige nodig. Zij zijn de spil! Om te komen tot de gewenste samenleving is het 

dan ook belangrijk om vooral het gesprek centraal te stellen. Dit bleek ook zeer succesvol bij het project Kracht 

van Krimpen vanuit autisme bekeken. Om te komen tot een meer inclusieve samenleving maken we gebruik 

van inclusieve tafels, aan de hand van diverse thema’s wordt in gesprek gezocht naar mogelijkheden om 

drempels te slechten. 

Mede dankzij het project Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken, leggen we ons oor steeds meer ter 

luister bij ervaringsdeskundigen.  

 

 

 

  

Om te komen tot een meer inclusieve samenleving is een lange adem nodig, het is gelaagd, het vraagt 

commitment, en we kunnen het niet zonder de ervaringsdeskundige.  

Coalitie voor inclusie 
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TOEGANG SOCIAAL DOMEIN  

KRIMPENWIJZER EN HET KRIMPENS SOCIAAL TEAM 

De doelen van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team wijken 

niet af van de landelijke doelen voor wijkteams.  

 

Gelet op onze Krimpense schaal hebben we er voor gekozen om te werken met een toegang voor alle vragen 

over opvoeden, welzijn en zorg. Professionals kunnen indien er sprake is van complexe multiproblematiek het 

Krimpens Sociaal Team inzetten. De eerste tijd was deze vooral gericht op jeugdhulp. Gaandeweg hebben we 

ons steeds meer ingezet op een brede expertise, van opvoeden, geestelijke gezondheidszorg, licht 

verstandelijke beperking en veiligheid. Ook voor volwassenen is steeds meer expertise gebundeld. (zie ook 

hoofdstuk Basishulp.) 
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KRIMPENWIJZER; INFORMATIE EN ADVIES 

Op de website KrimpenWijzer is veel informatie beschikbaar over het sociaal domein. Uit het 

cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd in 2016 bleek echter dat de bekendheid, vindbaarheid en 

toegankelijkheid van de KrimpenWijzer nog kan verbeteren.  In 2017 heeft NJi samen met Movisie onderzoek 

gedaan wat er beter kan. Deze opdracht heeft aanbevelingen opgeleverd hoe we kunnen komen tot grotere 

bekendheid vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de KrimpenWijzer onder burgers van 12-

100, mantelzorgers en professionals. Daarnaast adviseren het NJi en Movisie nadrukkelijker te kijken naar het 

vraag- en zoekgedrag van mensen. Want naast het inzetten op meer, gerichte en diverse communicatie, is het 

minstens zo belangrijk om meer inzicht te hebben in het vraag- en zoekgedrag van verschillende doelgroepen 

om de toegankelijkheid van KrimpenWijzer daar beter op aan te laten sluiten en dus te verbeteren. 

  

Gebruik de ervaringen van gebruikers om duidelijk te maken wat KrimpenWijzer is en wat ze doet, eventueel via 

een grootschalige campagne. En gebruik verschillende pay-offs om de naam- en taak-bekendheid van de 

KrimpenWijzer te vergroten. Laat ook duidelijk worden dat de KrimpenWijzer meer is dan een website. Maar 

benut ook de partners, verwijzers, sportclubs, verenigingen en cliënten- en inwonerorganisaties om specifieke 

doelgroepen te bereiken met de KrimpenWijzer. Wees daarin proactief, leg contacten, houd de folders op 

strategische plekken up-to-date en ga herkenbaar de wijk in. Investeer daar ook echt tijd in. En werk aan een 

meer geschikte, fysieke plek in het gezondheidscentrum waar mensen zich gastvrij ontvangen voelen en waar de 

privacy van bezoekers gewaarborgd is. 

NJi en Movisie 
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BALIE KRIMPENWIJZER 

Binnen het sociaal domein wordt continu gewerkt aan de verbetering van de werkwijze. Inhoudelijke 

aanvragen over ondersteuning worden z.s.m. doorgezet naar een consulent Sociaal Domein. Deze consulent 

voert de vraagverheldering uit en plant indien nodig een afspraak(huisbezoek) in voor een brede uitvraag. 

Mocht de kern van de vraag liggen op het werkveld van maatschappelijk werk of welzijn dan wordt deze vraag 

respectievelijk uitgevoerd door een maatschappelijk werker van de KrimpenWijzer of een welzijnsmedewerker.  

De bezetting van de balie was tot voor kort belegd bij. meerdere partners van de KrimpenWijzer. Binnen de 

gemeente Krimpen aan den IJssel wordt de publieksfunctie (ontvangst en telefonie) verzorgd door de afdeling 

Publiekscentrum. De dienstverlening die vanuit het Publiekscentrum geboden wordt sluit aan op het 

dienstverleningsconcept dat wordt gehanteerd binnen de KrimpenWijzer. Onlangs is besloten de 

werkzaamheden die nu door externe partners worden uitgevoerd te beleggen bij de publieksfunctie van de 

gemeente. Alle betrokken partners staan positief tegenover deze wijziging. 

BREDE VRAAGVERKENNING 

Alle partners binnen de KrimpenWijzer brengen breed uit. Er wordt gekeken naar alle leefgebieden. Ook wordt 

er gekeken of er oplossingsmogelijkheden zijn die de inwoner zelf of het netwerk kan bieden. 

Naar de mening van ruim 44% van de geënquêteerden heeft de KrimpenWijzer zicht op de volledige 

ondersteuningsvraag. Bij het Krimpens Sociaal Team is dat ruim 60%. 

Ruim 56% vindt ook dat we in staat zijn op te signaleren en te reageren op problemen om erger te voorkomen. 

ONAFHANKELIJKE CLIENTONDERSTEUNING 

Cliëntondersteuning heeft als doel het versterken van de regie van de inwoner (en zijn omgeving) ten einde de 

zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoner te bevorderen. Cliëntondersteuning bestaat 

uit het geven van informatie en advies. Daarbij vindt een uitgebreide vraagverheldering plaats en waar nodig 

kortdurende en kortcyclische ondersteuning op diverse levensterreinen. Cliëntondersteuners helpen bij het 

maken van de keuze welke zorg of ondersteuning past bij de ondersteuningsvraag en helpen bij het regelen van 

zorg of ondersteuning. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de cliëntondersteuning belegd bij de 

consulenten  

 

 

 

 

WOONPLAATSBEGINSEL  

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van 

jeugdhulp. De toepassing van dit beginsel heeft in de praktijk tot de nodige problemen geleid. Lastig werd het 

als een kind in een andere gemeente woont omdat hij bijvoorbeeld in een instelling woont. Of als er sprake is 

van een ingewikkelde gezagsrelatie of als ouders vaak verhuizen. In dit soort situaties was het niet altijd 

duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is. De continuïteit van de zorg, of de betaling aan de 

Uit onderzoek onder haar medewerkers blijkt dat de medewerkers in Krimpen aan den IJssel hun werk en 

de context waarbinnen zij werkzaam zijn positief waarderen.  

Mee Rotterdam 

 



Bijlage 5 Informatiedocument 201709 

 

jeugdhulpverlener kunnen dan in gevaar komen. We hebben er altijd naar gestreefd om dit te voorkomen door 

hierover het gesprek te vaan te gaan met de andere gemeenten.  

ENKELVOUDIG OF IS ER MEER NODIG 

Inwoners met een enkelvoudige hulpvraag (die zich bijvoorbeeld prima zouden redden met behulp van één 

maatwerkvoorziening) worden geholpen door de consulenten van de KrimpenWijzer. De consulenten van de 

KrimpenWijzer werken nauw samen met de maatschappelijke organisaties die actief zijn in het 

samenwerkingsverband KrimpenWijzer. 

 Het Krimpens Sociaal Team ondersteunt gezinnen en individuen die op meerdere levensdomeinen niet 

voldoende zelfredzaam zijn. Het gaat dan vaak om problemen waar sprake is van een complexe problematiek 

Het Krimpens Sociaal Team, wordt ingezet op “voordracht van een professional”. Ook dit team werkt nauw 

samen met de inwoner. Met de inwoner wordt de hulpvraag goed in kaart gebracht en wordt bekeken welke 

vorm van ondersteuning noodzakelijk en haalbaar is.  

WAARDERING KRIMPENWIJZER  

Op het gebied van de Wmo hebben we sinds 2007 al gericht op participatie en zelfredzaamheid van ouderen en 

mensen met een beperking. Sinds 2015 is het belangrijk geworden om die ondersteuning te geven, die in 

samenspraak met de inwoners en zijn omgeving, op de persoon wordt toegesneden. Meer maatwerk dus. 

Hierbij is het zaak om breed uit te vragen. De vraag achter de vraag helder te krijgen. In Krimpen aan den IJssel 

kijken we ook over de domeinen heen. Denk hierbij aan de Jeugdwet, de geestelijke gezondheidszorg en/of 

werk en inkomen. Uit de verhalen die we hebben opgehaald blijkt dat het breed uitvragen in de genen zit van 

de professionals. Ze zoeken creatief naar manieren om de meest passende oplossing te bieden om iemand te 

helpen om het (uiteindelijk) weer op eigen kracht te doen. 

Het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo laat zien dat de inwoners in Krimpen aan den IJssel tevreden zijn. 

In onderstaand figuur wordt op een schaal van 1 tot 100 aangegeven in welke mate cliënten Wmo tevreden 

zijn. Het gaat hierbij om aspecten als toegankelijkheid, cliënt-gerichtheid en effectiviteit.  

 

Figuur 2 Resultaten cliëntwaarderingsonderzoek WMO 2016 

 WAARDERING KRIMPENS SOCIAAL TEAM 

84 

84 
88 

27 

83 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn
hulpvraag

Ik werd snel geholpen

De medewerker nam mij serieus

Ik weet dat ik gebruik kan maken van
een onafhankelijke cliëntondersteuner

Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning goed

Kwaliteit van het leven
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We zijn sinds kort ook gestart met een tevredenheidsonderzoek voor inwoners die gebruik maakt van de 

diensten van het Krimpens Sociaal Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waardering over hoe we de toegang via de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team hebben geregeld is 

hoog, zo blijkt uit de enquête. De KrimpenWijzer scoort een 2,9 en het Krimpens Sociaal Team een 3,0 op een 

schaal van 1-4. Voor de GR IJsselgemeenten lag de waardering lager namelijk op 2,3. 

WETTELIJKE TOEGANG, OVERIG 

Naast onze lokale toegang hebben we op grond van de Jeugdwet nog 2 toegangen voor jeugdvoorzieningen. 

Dit is de medische route via medisch specialisten of huisartsen en we hebben de route via de Gecertificeerde 

instellingen.  

PRIVACY  

Binnen het sociale domein wordt zorgvuldig omgegaan met persoonlijke informatie. De gebruikte software 

applicaties zijn zo ingericht dat alleen de medewerkers die toegang dienen te hebben voor het uitvoeren van 

hun functie bij de persoonlijke gegevens kunnen. Ook de uitwisseling met samenwerkingspartners (zoals 

bijvoorbeeld de Kinderbescherming, Veilig thuis, zorgleveranciers) geschied op een zorgvuldige wijze. Alleen 

informatie die mag worden gedeeld wordt gedeeld en dit gebeurd via beveiligde kanalen.  Ruim 72% van de 

geënquêteerden is van mening dat hulpverleners zorgvuldig met de gegevens van inwoners omgaan. 

RECHTSPOSITIE INWONERS.  

Het is opvallend dat een groot aantal geënquêteerden in de enquête aangeeft niet bekend te zijn met het AKJ 

(vertrouwenspersonen in de jeugdhulp), social mediator, bezwaar en beroepsprocedure, de 

(kinder)ombudsman.  

Vragen tevredenheid inzet Krimpens sociaal Team  

Na inzet van uit Krimpen sociaal team krijgen inwoners vragen voorgelegd: Op een schaal van 1 tot 4 is de 

gemiddelde score 3,66 

1. De ondersteuning/ hulpverlening van het Krimpens Sociaal Team is goed verlopen  

2. Ik heb voldoende geleerd om na de ondersteuning/hulpverlening zelf verder te gaan 

3. Ik ben geholpen met de dingen die ik belangrijk vond 

4. Ik weet waar ik terecht kan als ik nog ondersteuning/hulpverlening nodig heb 

5. Ik heb door de ondersteuning/ hulpverlening meer vertrouwen in de toekomst 

6. Er werd samen met mij beslist, in plaats van over mij 

7. Ik ben geholpen met waarvoor ik kwam 

8. Ik voelde mij serieus genomen 

9. Er is voldoende bereikt door de ondersteuning/ hulpverlening 

10. De casusregisseur/ hulpverlener van het Krimpens Sociaal Team deden hun werk goed 

De waardering door de partners die werkzaam zijn in het sociaal domein voor de wijze waarop 
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BASISHULP 

KRIMPENS SOCIAAL TEAM 

Het Krimpens Sociaal Team is er voor alle inwoners van 

Krimpen aan den IJssel, die ondersteuning of hulpverlening 

nodig hebben bij complexe problematiek op meerdere 

gebieden. Een inwoner kan niet zelf aankloppen bij het 

Krimpens Sociaal Team, maar moet worden aangemeld door een professional.  

Binnen het Krimpens Sociaal Team werken casusregisseurs. Zij zijn hulpverleners met 

verschillende expertises vanuit onder andere jeugd- en opvoedhulp, geestelijke 

gezondheidszorg, cliëntondersteuning en huiselijk geweld. Zij bieden zelf basishulp en voeren casusregie. 

Samen met de inwoner maakt een casusregisseur een plan van aanpak waarin te behalen doelen en 

bijbehorende acties staan. De casusregisseur beoordeelt tevens of er specialistische hulpverlening nodig is. Als 

dat het geval is, regelt de casusregisseur dat die hulpverlening erbij komt 

Casusregisseurs stimuleren het gebruikmaken van de eigen kracht van de inwoner en het sociale netwerk. Zij 

versterken deze kracht, werken vraaggericht, gaan op problemen af, zijn resultaatgericht en werken ze vanuit 

het principe 1 gezin -1 plan -1 regisseur, zijn gericht op samenwerken. 

De eerste jaren was de basishulp die geboden werd door het Krimpens Sociaal Team vooral gericht op de 

ondersteuning van de jeugdigen en hun ouders. De casusregisseurs in het Krimpens Sociaal Team zijn in dienst 

van Stek Jeugdhulp, Flexusjeugdplein en Psychosociale zorgpraktijk Begrip. Bij Flexusjeugdplein kwamen ook de 

medewerkers in dienst, die voor de transitie werkzaam waren bij de vrijwillige toegang van bureau jeugdzorg, 

ook deze werden op grond van de afspraken in het Regionaal Transitie Arrangement ingezet in de diverse 

gemeenten. 

Zodra het mogelijk was hebben we het team versterkt met kennis van de jeugd ggz. (zowel basis als 

specialistische GGZ)  Eerst nog onder de inkoopvoorwaarden van de regio en zodra dit onderdeel overgedragen 

werd naar de gemeenten hebben we een rechtstreekse subsidierelatie opgebouwd. 

Hierdoor was het mogelijk om bij complexere problematiek de afstemming en samenhang tussen jeugdige en 

ouders en professionals te verstevigen. 

We kijken steeds kritisch hoe kunnen we het Krimpens Sociaal Team verder versterken, zodat meer inwoners 

met basishulp geholpen kunnen worden en er geen of minder individuele voorziening nodig is. Door de 

basishulp te versterken kan de hulp en ondersteuning meer integraal worden aangeboden. Hierom is ook meer 

ingezet op bredere expertise dat gericht is op systeemgericht werken, meer kennis van 

verslavingsproblematiek, kennis van het verder voorkomen van kindermishandeling maar ook 

ouderenmishandeling en huiselijk geweld.  

Het basisteam complexe volwassenenzorg binnen het Krimpens Sociaal Team is een multidisciplinaire team. Zij 

ondersteunen ook de professionals van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team door voor de 

ondersteuning van volwassenen de samenwerking en een eenduidige integrale aanpak te bevorderen. Dit team 

zet zich in op mensen op alle leefgebieden toe te leiden naar de juiste ondersteuning. Rondom het basisteam is 

een schil van professionals vanuit de samenwerkingspartners. Hierbij moeten we denken aan de politie, het 
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veiligheidshuis, IJsselgemeenten, huisartsen, praktijkondersteuner huisarts GGZ, GGZ aanbieders, 

verslavingszorg etc. 

Uit de enquête blijkt dat de volgende expertise nog wordt gemist: complexe scheidingen, psychiatrie 

volwassenen, verslavingsproblematiek, expertise rondom vluchtelingen, systeemgericht werken 

(gezinsgericht), expertise rondom ouderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Krimpen aan den IJssel staat het Krimpens Sociaal Team (KST) stevig als netwerkorganisatie in het sociaal 

domein. De gemeente vraagt hierbij een actieve bijdrage van de (jeugdhulp)organisaties en investeert zelf 

ook door bij voorbeeld de aanwezigheid van de wethouder bij het overleg Sociaal Domein. Het Krimpens 

Sociaal Team is een enthousiast team waarin medewerkers enerzijds aangesproken worden op hun expertise 

en er tegelijkertijd een beroep gedaan wordt op de medewerkers om eigen kracht te bevorderen en verdere 

verdieping te ontwikkelen waar dit nodig is, zoals op het terrein van (v)echtscheidingsproblematiek. Ook het 

integraal werken met verschillende disciplines wordt als positief ervaren. 

Jaarverslag Stek jeugdhulp 

 

Krimpen aan den IJssel kenmerkt zich in haar aanpak door het hebben van een duidelijke visie die ze met de 

burgers tot uitvoer aan het brengen is en waar de samenwerking tussen formele en informele hulp hoog in 

het vaandel staat. De inzet om het leven zo normaal mogelijk te leven kan onder andere door zo vroeg 

mogelijk erbij te zijn wanneer er van belemmeringen sprake is, gerealiseerd worden. Hoe groot de 

belemmeringen ook zijn, vroegtijdige signalering kan veel ernstigere ontsporing voorkomen en behoud van 

sociaal netwerk in het jonge leven verbeteren en behouden. 

Parnassia Groep kiest ervoor om vanuit de moederorganisatie hoog opgeleide professionals aan de 

zogeheten voorkant, zoals het sociaal team, in te zetten. Deze hoog opgeleide professionals zijn in staat om 

outreachend in de frontlinie te werken aan vroegdetectie en vroeginterventie, mee te denken en spreken in 

het multidisciplinaire overleg over casuïstiek, kennis te verbreden en die van andere gebieden op te doen en 

gezamenlijk een lerend geheel te vormen wat de kansen op een talentrijke en veilige ontwikkeling van de 

jeugdigen in Krimpen vergroot. Wij menen dat een deel van de basis generalistische GGZ door de 

samenwerking in het sociaal team kan worden geboden en dat het na specialistische GGZ behandeling 

terugbrengen van de jeugdige naar een integraal opererend sociaal team sneller en veiliger kan worden 

uitgevoerd dan onder gescheiden opererende organisaties plaats heeft gevonden. Ook bij verwijzingen door 

huisartsen kijken we naar de mogelijkheden om zorg niet in de specialistische GGZ te laten plaatsvinden, 

maar de mogelijkheden van het sociaal team te benutten. Waarschijnlijk dat bij de transformatie nog andere 

hybride werkvormen worden ontwikkeld. We staan met elkaar niet stil, maar brengen de transformatie met 

elkaar tot stand. 

Parnassia Groep 2017 

 

"Ik heb in een jaar een ongelooflijke groei meegemaakt, mede dankzij mijn coach. Ze liet mij mijzelf weer 

vinden door altijd positief en eerlijk te zijn."   Cliënttevredenheidonderzoek FlexusJeugdplein 2016 

"Ze nemen de tijd voor je, luisteren goed naar je verhaal en komen met nuttige opvoed)tips." Een ouder over 

de gezinscoaching in Krimpen aan den IJssel 

Jaarverslag Flexusjeugdplein 
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ONTKOKERING 

Het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur heeft een grondslag in onder andere de Jeugdwet en de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

De Jeugdwet geeft aan dat het gemeentelijke beleid en 

de uitvoering inzake preventie, jeugdhulp, 

jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 

gericht is op integrale hulp aan de jeugdige en zijn 

ouders, indien sprake is van multi-problematiek.  

De Wmo geeft aan dat de gemeenteraad periodiek een 

plan vaststelt met betrekking tot het door het 

gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot 

maatschappelijke ondersteuning. In het plan wordt 

bijzondere aandacht gegeven aan een zo integraal 

mogelijke dienstverlening op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, 

preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, 

werk en inkomen.  

De vierde nota van wijziging van de Participatiewet stelt 

dat gemeenten de eigen kracht van mensenkunnen 

benutten en zoveel mogelijk aansluiten bij de specifieke 

leefsituatie van mensen. Dit zorgt ervoor dat de inzet van 

middelen doelmatiger en doeltreffender wordt.  

Deze doelen van de wetgever is de basis om te werken 

vanuit het principe: één gezin, één plan, één regisseur, 

dat ook in het Krimpens beleidsplan omarmd is. 

"Een gezin/huishouden, een plan, een regisseur" moet er 

voor zorgen dat eventuele ondersteuning in samenhang wordt georganiseerd. Hierdoor moet de ondersteuning 

meer effect opleveren. Om hier zicht op te krijgen wordt gekeken of het gebruik van een meerdere regelingen 

of voorzieningen bij een individu of huishouden samenvallen. Dit wordt ook wel stapeling genoemd.  

In het volgende schema is de stapeling in beeld gebracht 

 

Figuur 3 Cliënten met aantal voorzieningen in het Sociaal Domein per gemeente in 2016 (per 1000 inwoners) 
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Figuur 4 huishoudens met aantal voorzieningen in Krimpen aan den IJssel (per 1000 inwoners) 

 

Figuur 5 Huishoudens met aantal voorziening in Krimpen aan den IJssel (per 1000 inwoners) 

Over de twee jaar die we nu in beeld hebben, kunnen we helaas nog niet veel zeggen. Hiervoor zullen we deze 

stapeling langer moeten volgen. Dit kan een indicatie geven of we goed op weg zijn ten aanzien van de 

ontkokering. 

Uit de gesprekken en de enquête die we hebben opgehaald kunnen we al wel een beeld schetsen.  

Wat betreft de Krimpense situatie is het ruim 65% van de geënquêteerden onbekend of de GR IJsselgemeenten 

(sociale zaken) werk vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. Terwijl dit bij het Krimpens Sociaal 

Team 12% is. 41% vindt dat dit team werkt volgens dit principe.  

 

 

SOEPEL OP – EN AFSCHALEN 

2015 

1 voorziening

2 voorzieningen

3 voorzieningen

4 voorzieningen

2016 

1 voorziening

2 voorzieningen

3 voorzieningen

4 voorzieningen

5 voorzieningen
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Of er voldoende op- en afgeschaald wordt is voor de geënquêteerden niet altijd duidelijk. 

Uit de gesprekken bleken wel dat er mooie voorbeelden zijn van op- en afschalen. 

RUIMTE VOOR DE PROFESSIONAL 

De geënquêteerden vinden in grote meerderheid (81%) dat de professional de ruimte krijgt die het nodig heeft, 

over de beperking van de bureaucratische lasten is men meer verdeeld, Ruim 32% is het er mee, bijna 38% 

niet, ruim 29% weet het niet.  
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INDIVIDUELE VOORZIENINGEN; MAATWERK  

Individuele voorzieningen zijn de voorzieningen waar een beschikking voor afgegeven moet worden. Voor de 

jeugdvoorzieningen ligt de juridische grondslag in de Verordening jeugd en voor de maatwerkvoorzieningen 

Wmo ligt het in de Verordening Wmo 

Indien de klant zelf en zijn/haar omgeving onvoldoende ondersteuning kan bieden dan is er mogelijk een 

noodzaak voor een individuele voorziening. Deze voorziening wordt zoveel mogelijk afgestemd met de reeds 

ingezette ondersteuning.  

Deze voorzieningen worden beschikt vanuit de KrimpenWijzer, hetzij de voorzieningen worden er bijgehaald 

door het Krimpens Sociaal Team. De casusregie ligt dan bij dit team, tenzij dit wettelijk gezien elders belegd is, 

denk hierbij bv aan de voogd, die een jeugdbeschermingsmaatregel uitvoert. 

INKOOP/AANBESTEDING VAN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 

Voor de inkoop van individuele voorzieningen is de gemeente gebonden aan de aanbestedingswetgeving. Voor 

voorzieningen waar de gemeente al voor de decentralisaties verantwoordelijk voor waren liepen er al 

contracten, zoals de hulp bij het huishouden, vervoer en hulpmiddelen. Bij afloop van deze contracten is een 

nieuwe aanbesteding gestart. In de voorbereiding op deze aanbesteding is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van de adviesraad of gebruikersgroepen. Voor de nieuwe taken begeleiding en jeugd waren nieuwe 

aanbestedingen noodzakelijk. Hier lag de focus op het breed contracteren van aanbieders.  

VERNIEUWING IN TOEGANG NIET IN DE CONTRACTVORM 

Binnen Krimpen aan den IJssel is er voor gekozen om de vernieuwing niet zo zeer in de contractvorm te laten 

plaatsvinden maar in de organisatie van de toegang. De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team zijn 

toegerust om een brede en zorgvuldige analyse te maken van wat nodig is voor een individuele klant. Per klant 

wordt een plan gemaakt van de noodzakelijke ondersteuning en de gewenste einddoelen. Zij monitoren dit 

actief en stellen indien nodig het plan bij.  

De aanbesteding is er hoofdzakelijk op gericht om een breed pallet van aanbieders te contracteren tegen vaste 

tarieven. De mate van inzet wordt per klant bepaald.  

VOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET  

De volgende kaderstellende verordeningen worden uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten: 

1. Afstemmingsverordening Participatiewet 2015 

2. Re-integratieverordening Participatiewet 2015 

3. Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 

4. Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 

5. Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2015 

6. Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 

7. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 

8. Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren) Krimpen aan den 

IJssel 2009 

9. Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2014 Krimpen aan den IJssel 

10. Verordening voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 
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11. Verordening Wet Inburgering 2013 Krimpen aan den IJssel 2013 

12. Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 Krimpen aan den IJssel 

 

 

Zoals uit bovenstaand schema blijkt is in de enquête aangegeven dat de voorzieningen niet altijd bekend zijn. 

Zo is  bv 32 van de 58 geënquêteerden onbekend met bijstand en uitkeringen. 
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WMO VOORZIENINGEN 

In de Wmo wordt gesproken over maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan niet om (langdurige) zorg, maar om 

ondersteuning om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te wonen en om mee te doen. Het uitgangspunt is: 

‘doen wat nodig is’. Het betekent dat inwoners met vergelijkbare problemen verschillend ondersteund kunnen 

worden. Het is een verschuiving van ‘waar heb ik recht op?’ naar ‘wat heb ik nodig?’ die de nieuwe werkwijze 

kleurt. Geen ‘standaardoplossingen’ maar aandacht voor de vraag en iemands persoonlijke situatie. In de 

overtuiging dat mensen in staat zijn een groot deel van hun problemen zelf op te lossen. Inwoners dienen dit 

vertrouwen te krijgen. Als gemeente informeren, adviseren en ondersteunen wij op een manier die daaraan 

bijdraagt. Niet de beperkingen staan centraal, maar de mogelijkheid van mensen om zich aan te passen en zelf 

regie te (blijven) voeren over hun leven. Meer dan nu, wordt de regie en zeggenschap bij de mensen zelf 

gelaten en daarop aangevuld wat nodig is. Wie echter niet zonder professionele ondersteuning kan, krijgt die 

ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. 

Een maatwerkvoorziening komt in beeld zodra - op basis van gesprekken en een onderzoek naar iemands 

persoonlijke woon- en leefsituatie - geconcludeerd wordt dat er ondersteuning nodig is aanvullend op dat wat 

iemand zelf kan, met behulp van het sociaal netwerk of met algemene voorzieningen opgevangen kan worden. 

De Wmo kent verschillende maatwerkvoorzieningen: 

 producten/materiële voorzieningen: vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen/ 

woningaanpassingen en rolstoelen om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen 

blijven doen; 

 dienstverlening: huishoudelijke ondersteuning en ondersteuning bij zelfstandig 

wonen en meedoen/participatie. Dienstverlening wordt toegekend op grond van te 

bereiken doelen en resultaten. Deze zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie 

van een inwoner en leiden tot een maatwerkvoorziening, waarmee een Wmo-aanbieder met de 

betrokkene aan de slag gaat om aan de gewenste resultaten te werken. 

Cliënten kunnen maatwerkvoorzieningen ontvangen via zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget 

(PGB). Zij betalen hiervoor een eigen bijdrage (rolstoelen uitgezonderd), die wettelijk is vastgelegd. 

VOORZIENINGEN JEUGDWET 

Ondanks de inzet van nabije zorg neemt de totale behoefte aan jeugdhulp in de regio Rijnmond nog niet af, het 

lijkt eerder te stijgen als gevolg van het meer lokaal georganiseerde stelsel. De toenemende vraag betekent een 

druk op de regionale financiële middelen. De gewenste transformatie in de regio loopt niet gelijk op met de 

transitie van het stelsel en de taakstelling vanuit het Rijk. 

De GRJR gaat een kwantitatief onderzoek doen naar de inzet van specialistische hulp. Het doel van de analyse is 

om bepaalde patronen of signalen van afwijkende aantallen jeugdigen of kosten te kunnen identificeren die 

mogelijk aanleiding kunnen geven voor het treffen van maatregelen of bijsturen van beleid. Wat die 

maatregelen zijn, is echter afhankelijk van de verklaring voor deze patronen of signalen. Het eerste concept 

wordt in oktober verwacht.  

 

Naar de mening van ruim 70% van de geënquêteerden maakt het Krimpens Sociaal Team de juiste inschatting 

om er specialistische zorg bij te halen.  
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JEUGDVOORZIENINGEN, ZONDER VERBLIJF  

De jeugdvoorzieningen die ambulant worden ingezet zijn zowel specialistische opvoedondersteuning, 

specialistische ggz.  

JEUGDVOORZIENINGEN MET VERBLIJF 

Voorbeelden van jeugdvoorzieningen met verblijf zijn pleegzorg, gezinshuizen, residentiele zorg en gesloten 

zorg en crisiszorg. 

PLEEGZORG 

Ieder kind hoort in een gezin op te groeien. In situaties waarin dit problematisch of zelfs onveilig voor het kind 

is vanwege ontoereikende (opvoed)vaardigheden van de ouder(s), biedt pleegzorg ondersteuning in een 

vervangende gezinssituatie. Een uithuisplaatsing, ook als deze van korte(re) duur is, is een ingrijpende 

maatregel in het leven van een kind en ouders. Deze optie wordt dan ook zorgvuldig ingezet. Voor een goed 

resultaat zijn de kwaliteit en effectiviteit van de geboden begeleiding/ondersteuning natuurlijk van het 

grootste belang. Maar ook de continuïteit in en het aanbieden van de begeleiding in een vertrouwde omgeving 

spelen een belangrijke rol.  

In Krimpen aan den IJssel zitten ruim 60 kinderen in pleeggezinnen. Ruim de helft van die kinderen komt ook 

uit Krimpen aan den IJssel. Een groot deel van de pleegouders in Krimpen aan den IJssel vangt meerdere 

kinderen op in hun gezin. De onderlinge verbondenheid tussen pleeggezinnen is groot. Het is meerdere keren 

voorgekomen dat een gezin dat zich overbelast voelde, ontlast werd door een ander gezin met het aanbod het 

kind zo nu en dan een weekend op te vangen. Zo kan een ongewenste uithuisplaatsing worden voorkomen. 

Ook hebben pleeggezinnen onderling voor opvang van pleegkinderen gezorgd tijdens vakanties. De 

pleegzorgbegeleiders zijn zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente en de actieve rol die 

verschillende partijen hierin spelen 

 

 

 

 

 

RESIDENTIELE JEUGDHULP 

Residentiele zorg is 24 uurs specialistische zorg. In Krimpen aan den IJssel heeft Stek Jeugdhulp een regionale 

voorziening. Mede oor de aanwezigheid van deze voorziening heeft het management van deze organisatie en 

de procesregisseurs van het Krimpens Sociaal Team met elkaar op zoek gegaan naar verbinding tussen het 

lokale en deze regionale zorg. 

 

VEILIGHEID 

"De wijkteamregisseur kent ons goed, we worden regelmatig gevraagd om mee te denken bij de opvang 

van een kind in nood. Dan worden wij rechtstreeks, persoonlijk gebeld. Er is nauw contact met de 

wethouder, Marco Oosterwijk, die zeker 2 keer per jaar aansluit bij de pleegouderbijeenkomsten. In de 

week van de pleegzorg hebben we afgelopen jaar de samenwerking gezocht met de Pannenkoe en geregeld 

dat alle pleeggezinnen daar gratis mochten komen eten."                     

Pleegzorgbegeleider in Krimpen aan den IJssel 
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We hebben de afgelopen jaren veel ingezet op veiligheid. We hebben een aantal bijeenkomsten belegd met 

professionals, inclusief huisartsen, vrijwilligers rondom het thema veilig thuis. Hierbij is natuurlijk ook aandacht 

besteed aan de meldcode. De landelijke Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangescherpt. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en 

huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis 

In het Krimpens Sociaal Team is de 

kennis rondom veiligheid in gezinnen 

geborgd. Het Krimpens Sociaal Team 

werkt na een wat lastige opstartfase 

nu goed samen met de organisatie 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De 

samenwerkingsafspraken zijn geborgd 

in een document. Periodiek vindt hier 

ook een evaluatie op plaats. Ook met 

de andere partners, zoals het 

veiligheidshuis, het 

crisisinterventieteam wordt 

samengewerkt. 

 

Er is ook informatiemateriaal beschikbaar om ouders te informeren  over de gevolgen 

van Huiselijk Geweld bij kinderen! Het Krimpens Sociaal Team gaat deze 

overhandigen aan de gezinnen waar huiselijk geweld een rol speelt. Ook worden 

informatieboekjes verspreid bij de huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen. 

Het Krimpens Sociaal Team heeft samen met het Crisisinterventie team bekeken of zij 

van het lokale team meer inzet konden doen, zo nodig samen met het 

Crisisinterventie team om sneller te schakelen zodat we snel een crisis kunnen 

stabiliseren. De praktijk leerde dat het Krimpens Sociaal Team dit al goed doet. Door 

de pilot weten ze elkaar nu nog beter te vinden en schakelen snel als het nodig is. 
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Advies KM 
Advies 
HG 

Advies 
OM 

Advies on-
bekend 

Melding 
KM 

Melding 
HG 

Melding 
OM 

Melding 
onbekend 

ALBRANDSWAARD 5 6 0 0 20 16 2 0 

BARENDRECHT 22 20 1 0 41 42 2 0 

BRIELLE 5 4 0 0 11 22 1 0 

Capelle aan den IJssel 52 35 3 0 115 105 8 0 

GOEREE-OVERFLAKKEE 16 9 2 0 34 41 3 0 

HELLEVOETSLUIS 23 11 1 0 39 73 10 0 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 12 8 2 0 39 18 1 0 

Totaal Regio Rijnmond 3.323 2.224 282 136 2.061 2.623 243 1 

KM=Kindermishandeling; OM = Oudermishandeling; HG= Huiselijk geweld 

Figuur 6 en 16 Gegevens veilig thuis 2016 
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Onderzoek 
KM  

Onderzoek 
HG 

onderzoek 
OM 

Onderzoek 
onbekend 

Onderzoek 
met 
kinderen 

Tijdelijk 
huisverbod 

ALBRANDSWAARD 16 2 1 0 18 5 

BARENDRECHT 28 12 2 0 40 5 

BRIELLE 5 2 0 0 7 3 

Capelle aan den IJssel 60 29 4 1 90 22 

GOEREE-OVERFLAKKEE 17 8 2 0 20 2 

HELLEVOETSLUIS 21 13 3 0 33 3 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 21 5 0 0 26 6 

Totaal Regio Rijnmond 1.195 624 103 21 1.754 416 

 Monitoring 
Regio onder-
steuning 

Meldpunt 
onder-
steuning Voorlichting 

Politiezorg-
melding 

Politiemeldin
g A&I 

ALBRANDSWAARD 7 0 3 0 47 72 

BARENDRECHT 26 1 9 0 113 149 

BRIELLE 6 1 1 0 34 54 

Capelle aan den IJssel 45 1 17 0 354 378 

GOEREE-OVERFLAKKEE 17 0 6 0 97 114 

HELLEVOETSLUIS 20 0 9 0 155 160 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 17 0 3 0 71 95 

Totaal Regio Rijnmond 1.133 287 820 12 6.032 6.975 

JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING 
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Na een wat moeizame start, ook het jeugdbeschermingsteam had te maken met een transitie, een andere 

werkwijze, is het gelukt om de samenwerking met dit team te verstevigen. Wel blijft dit van beide kanten 

constant de aandacht vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALITEIT  

We zetten in op kwalitatieve goede zorg en ondersteuning. Hierbij zijn we steeds weer op zoek naar de balans 

tussen het toezicht op de kwaliteit en het beperken van de administratieve lasten. 

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen en hebben 

daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis (VT) heeft daarmee een rol in deze 

maatschappelijke opdracht om met ketenpartners (waaronder het lokale veld) voor de regio Rotterdam 

Rijnmond inwoners in afhankelijkheidsrelaties te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen 

(in de leeftijd van 0-100 jaar). Veilig Thuis moet een natuurlijke, deskundige en gerespecteerde 

samenwerkingspartner in de keten zijn. Het bereiken van deze ambitie, waarbij goed kunnen samenwerken 

en schakelen met de lokale partijen essentieel is voor snelheid van handelen en een integrale aanpak, vraagt 

om een krachtige uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.  

Snel kunnen acteren als VT, is essentieel om signalen op het juiste niveau op te pakken. Dat betekent 

voldoende kwalitatieve capaciteit om die beoordeling goed te kunnen doen, te overleggen met lokale 

partners, maar ook om snel te kunnen agenderen binnen bijvoorbeeld het Veiligheidshuis als de casuïstiek 

daarom vraagt. Ook het hebben van voldoende capaciteit en kundigheid, zodanig dat VTRR andere 

professionals kan helpen en ondersteunen en adviseren, zodat zij snel kunnen schakelen, is van groot belang. 

M.a.w. een voldoende stevig VTRR helpt het gehele systeem van partners die met elkaar werken aan 

veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Zonder stevige partners van elkaar kunnen we niet werken aan het snel 

en adequaat oppakken, en het maximaal voorkomen van escalatie en herhaling van geweld (binnen 

gezinssystemen). 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

Landelijke cijfers; Cijfers jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016 (CBS)13  

Uit de beleidsinformatie 2016 over jeugdbescherming en jeugdreclassering blijkt onder andere dat het aantal 

ondertoezichtstellingen op 31 december 2016 ruim 5% is gedaald ten opzichte van 1 januari 2016. In 2015 

was het aantal ondertoezichtstellingen ruim 15% lager op 31 december dan op 1 januari van dat jaar. De 

daling van het aantal ondertoezichtstellingen lijkt dus landelijk af te nemen.  

Daarnaast zien we een toename van de instroom in geheel 2016. Doordat de uitstroom nog hoog is, leidt dat 

per saldo nog tot een afname aan het eind van het jaar. Mogelijk betekent dit een stabilisatie van het aantal 

ondertoezichtstellingen in 2017. Het aantal voogdijmaatregelen is in 2016 met iets meer dan 6% gestegen. 

Ook in 2014 en 2015 steeg het aantal voogdijmaatregelen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de 

inwerkingtreding van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in 2015. Het aantal 

jeugdreclasseringsmaatregelen daalde in 2016 met 10%; de geregistreerde jeugdcriminaliteit is de afgelopen 

jaren flink gedaald en daarmee ook de instroom in de jeugdstrafrechtketen.  

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) signaleerde in het eerste kwartaal van 2017 een stijging van het 

aantal Verzoeken tot Onderzoek (VTO’s) ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Deze stijging heeft er toe 

geleid dat, nadat de wachttijden in december 2016 weer terug waren gebracht tot onder de norm, de 

wachttijden in het eerste kwartaal weer zijn opgelopen. Daarom verricht de RvdK nu opnieuw de 

inspanningen die nodig zijn om ook deze groei binnen de norm op te vangen. Daarnaast wordt met de RvdK, 

de VNG en gemeenten over de achtergrond van de verhoogde instroom het gesprek gevoerd.  

Commissiebrief Tweede Kamer voortgangsbrief jeugdhulp van 2 juni 2017 
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Binnen het sociaal domein is er een kwaliteitsplan opgesteld waarin de controles staan beschreven op de 

individuele voorzieningen. Periodieke controles worden uitgevoerd om te beoordelen waar verbeteringen 

kunnen worden gerealiseerd in de uitvoering.   

 

SAMENWERKEN 

Uit het voorgaande mag het ook al duidelijk zijn, samenwerken binnen het sociaal domein is essentieel zodat 

inwoners goed ondersteund kunnen worden. We gaan immers uit van de leefwereld van mensen. 

81% van de geënquêteerden is van mening dat de gemeente de samenwerking tussen de organisaties 

stimuleert. De tevredenheid naar de verschillende organisaties wordt hieronder weergegeven. 

 

 

VERBINDING BINNEN EN BUITEN SOCIAAL DOMEIN 

Sommige domeinen hebben we ook al benoemd in de vorige hoofdstukken. Hieronder vindt nog een verdere 

verdieping plaats over de verbinding. 

VERBINDING ONDERWIJS 
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Voor kinderen en hun ouders maakt school een belangrijk deel uit van de eigen leefomgeving. De zorg thuis en 

op school wordt meer en meer met elkaar verbonden. De hulpverleners zijn zich er van bewust dat een 

integrale ondersteuning een krachtige ondersteuning betekent. 

Op dit moment moet je er echter rekening mee houden dat de invoering van het passend onderwijs van 

scholen een behoorlijke inspanning vraagt. Ook hebben we als gemeente te maken met een veelheid van 

scholen. Het gaat namelijk om scholen in Krimpen aan den IJssel, maar ook om de scholen buiten Krimpen waar 

Krimpense kinderen en jongeren heen gaan. 

Met de regio Rijnmond wordt onderzocht hoe we kunnen komen tot een gezamenlijk palet van 

onderwijszorgarrangementen voor scholen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs met een regionale 

functie. Het is denkbaar dat er nog andere onderwijszorgarrangementen nodig blijken. Gemeenten zullen 

daarover met elkaar afstemmen welke arrangementen tot de lokale verantwoordelijkheden behoren en welke 

regionaal kunnen worden georganiseerd. Op iedere school speelt gezien de leerling populatie een bepaalde 

ondersteuningsvraag. Op de ene school gaat het om ondersteuning die gericht is op aan GGZ-problematiek 

gerelateerde zorg en op de andere betreft het de ondersteuning aan leerlingen met een fysieke beperking. 

In het schooljaar 2016-2017 hebben verschillende pilots plaatsgevonden op cluster 4 scholen waarbij J GGZ 

aanbieders zijn ingezet om begeleiding te bieden aan leerkrachten en ook leerlingen individueel en in 

groepsverband te ondersteunen. Uit de verschillende pilots is de meerwaarde van deze werkwijze gebleken: er 

vindt tijdige signalering plaats, waar mogelijk wordt behandeling ingezet en er wordt afgestemd met alle 

betrokkenen. Daarbij blijkt de inzet van één aanbieder per school aan te sluiten bij de wensen. Aandachtspunt 

voor de verdere ontwikkeling is onder andere een betere afstemming met de lokale toegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Krimpen aan den IJssel kennen de schoolmaatschappelijk werkers, jeugd- en gezinscoaches, 

pleegzorgbegeleiders, pedagogen en (school)verpleegkundigen elkaar. En dat komt de mensen die een 

beroep doen op de zorg in Krimpen ten goede. Er zijn heel korte lijnen. De schoolmaatschappelijk werker kan 

een gezinscoach persoonlijk introduceren in een gezin, de coach kan snel overleggen met de pedagoog over 

de juiste aanpak of ondersteuningsvorm, en afstemming tussen de verschillende professionals en een vinger 

aan de pols na het afsluiten van een traject zijn eenvoudig georganiseerd.  

Samenwerking en afstemming zijn belangrijke pijlers van de zorg in Krimpen aan den IJssel. Onderling overleg 

tussen schoolmaatschappelijk werk, KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team wordt door onze professionals 

verloopt als vanzelfsprekend. Het Gezondheidscentrum vormt het fysieke middelpunt. Hier ontmoeten de 

professionals van de jeugd- en opvoedhulp, het schoolmaatschappelijk werk, de pedagogen en de 

schoolverpleegkundigen elkaar. Ze hebben gezamenlijk casuïstiekbespreking. Het sociaal domein en de 

gezondheidszorg vormen samen een transparant geheel. Eens in de zes weken organiseert de procesregisseur 

van het Krimpens Sociaal Team een overleg met de schoolmaatschappelijk werkers en jeugd -en 

gezinscoaches, waar soms ook verpleegkundigen aanschuiven. De medewerkers ervaren dit als een heel 

waardevol overleg: zij worden door de regisseur op de hoogte gebracht van ontwikkelingen, wisselen 

onderling nieuws uit en presenteren nieuwe werkvormen en projecten aan elkaar.  

Jaarverslag 2016 Flexusjeugdplein  

 "Soms gaan ouders vanuit onvrede van de ene school naar de andere. Het lukt niet op de ene school en het 

lukt niet op de andere. Vaak heeft dit niet met de school te maken, maar met onderliggende 

kindproblematiek. In Krimpen hebben we die gezinnen in beeld. Door samen te werken krijgen we boven tafel 

wat er eigenlijk speelt, en kunnen we het gezin ondersteunen bij het aangaan van het probleem." 

Schoolmaatschappelijk werker in Krimpen aan den IJssel 
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VERBINDING GR IJSSELGEMEENTEN  

De verbinding met GR IJsselgemeenten is zo blijkt uit de enquête en de verhalen blijft nog een aandachtspunt. 

VERBINDING GEZONDHEIDSZORG  

We hebben veel behoefte aan een goede samenwerking met de zorgverzekeraars en met de gezondheidzorg 

(waaronder huisartsen en zorgkantoren). Vanuit de zorgverzekeraars worden de wijkverpleging S1 

gefinancierd. Deze wijkverpleegkundige is de schakel tussen het medische en sociale domein.  

Bij het opstellen van het Preventieprogramma is de input van o.a. huisartsen verwerkt. Ook bij de uitvoering 

ervan is aandacht voor hetgeen uit de praktijk wordt aangereikt. Zo is bijvoorbeeld het jaarlijkse aanbod van 

collectieve ggz-preventie-activiteiten uitgebreid op advies van de procesregisseurs. 

 

 

 

VERBINDING WONEN 

De komende jaren staan we voor een grote uitdaging als het gaat om voldoende betaalbare woningen. We zien 

dat mensen met een psychiatrische en sociaal maatschappelijke problemen steeds vaker ondersteuning in de 

thuissituatie. Het is de kunst om deze groep zodanig te ondersteunen zodat ze hun zelfstandigheid kunnen 

behouden. Het (rijks)beleid rondom verwarde personen, de invoering van de nieuwe Wet verplichte GGZ zal dit 

naar onze verwachting verder versterken. 

Ook voor jongeren en jongvolwassenen zijn meer betaalbare woningen nodig. Dit zien we in Krimpen vooral bij 

de jongeren die eigenlijk bij de jeugdhulp moeten uitstromen. De uitstroom lukt niet omdat er geen betaalbare 

woning met eventueel begeleiding beschikbaar is. Vanuit de jongere gedacht is het belangrijk dat hij in de 

buurt van zijn netwerk blijft wonen. De jongeren zijn vaak niet krachtig genoeg om ergens anders een 

zelfstandig bestaan op te bouwen. Door de woningtoewijzing is dit niet altijd mogelijk. 

 

VERWARDE PERSONEN 

De samenleving heeft steeds vaker te maken met verwarde personen; mensen die verward gedrag vertonen, 

vaak kwetsbaar zijn en die te kampen hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrisch, 

verstandelijk, psycho-geriatrisch, verslaving gerelateerd). Dit gedrag gaat dikwijls gepaard met 

levensproblemen als schulden, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie of illegaliteit. Door dit gedrag 

kunnen ze overlast veroorzaken in hun woonomgeving en een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf of hun 

omgeving. Voor verwarde mensen geldt dat zij zelf niet makkelijk de weg naar hulp weten te vinden, om hulp 

vragen of de zorg juist opzettelijk mijden. De toename van mensen die verward gedrag vertonen is mede een 

De samenwerking met de huisartsen is nog niet optimaal, ondanks dat ze in hetzelfde gebouw zitten. De 

focus van blijft op het verbeteren van die samenwerking.  

Jaarverslag 2016 CJG Rijnmond 
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gevolg van een verenging van het domein van de psychiatrie tot de geneeskunde als gevolg van bezuinigingen. 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen langer thuis, waardoor het risico toeneemt dat verwardheid 

niet tijdig gesignaleerd wordt. In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning.  

Er is behoefte aan een samenhangende aanpak om mensen op te vangen en naar de juiste zorg en 

ondersteuning toe te leiden. De aanpak moet bovendien passen binnen de maatregelen die zijn genomen om 

mensen langer in de eigen omgeving te laten wonen. Waar nodig moeten zij zorg en ondersteuning krijgen in 

de eigen omgeving. 

In de nieuwe aanpak rond verwarde personen moet duidelijk zijn welke hulp of zorgverlener in de lead is als 

iemand verward is. De betrokken diensten en organisaties moeten een gesloten keten vormen om mensen op 

de juiste plek te krijgen. Als er sprake is van strafbare feiten is het van belang om deze mensen snel in het juiste 

zorg- en/of straftraject te plaatsen. Daar waar geen sprake is van strafbare feiten moet voorkomen worden dat 

zij onterecht in een politieauto of politiecel terecht komen. De snelle toeleiding moet gevolgd en ondersteund 

worden door een levensloopaanpak. Bij deze aanpak is aandacht voor vroegsignalering en preventie van 

escalatie. Ook is er aandacht voor alle leefgebieden: participatie; werk; wonen; schuldhulpverlening. Doel 

daarbij is om mensen een goed en veilig thuis te bieden zodat ze zo normaal mogelijk kunnen participeren in de 

samenleving en voorkomen kan worden dat ze in een verwarde toestand terecht komen. 

De oplossing is niet eenvoudig en vergt samenwerking van veel partijen. Er komt een “Plan van aanpak 

personen met verward gedrag”. Bij het tot stand komen van dit plan zijn veel partijen betrokken. Daarbij gaat 

het niet alleen om de gemeente maar ook om zorgaanbieders, in het bijzonder de GGZ, de GGD, huisartsen en 

diensten op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals de politie, justitie, het Veiligheidshuis enzovoort. 

VERBINDING VEILIGHEID 

Wat betreft veiligheid vindt ook nog een aparte evaluatie plaats. Verbinding met die evaluatie wordt hier 

gelegd. 

  



Bijlage 5 Informatiedocument 201709 

 

 

SUBSTITUTIE / TRANSFORMATIE 

BEELDEN  

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het sociaal domein. Inwoners worden meer dan voorheen 

ondersteund vanuit de jeugdgezondheidszorg, de sociaal culturele activiteiten van de KrimpenWijzer, het 

jongerenwerk, de buitenschoolse activiteiten etc.  

Daarnaast weten we door een sterke verbinding van de samenwerkingspartners in de KrimpenWijzer en het 

Krimpens Sociaal Team snel te schakelen tussen eigen kracht, samen kracht en professionele ondersteuning 

en/of hulpverlening. Op deze manier willen we bereiken dat meer kwetsbare Krimpenaren grip en regie 

hebben op hun leven.  

Uit de enquête die we gehouden hebben ziet het merendeel grote of kleine positieve ontwikkelingen.  

- Meer inzetten op preventie, eigen kracht en sociaal netwerk (82%) 

- Vroegtijdige hulp op maat (82%) 

- Integrale hulp (81%) 

- Meer ruimte voor professionals (77%) 

- Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren (67%) 

- Minder regeldruk (50%) 

Een ruime meerderheid vindt dat het Krimpen aan den IJssel lukt om het “anders te doen”.  

Lukt het de gemeente “het” anders te doen? 

 

Een meerderheid van de geënquêteerden ziet een positieve ontwikkeling ten aanzien van de 

transformatiedoelen. 
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Welke ontwikkelingen ziet u voor deze transformatiedoelen 

 

 

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de geenquetteerden als grootste knelpunt ziet bij de uitvoering 

van de wetten  cq beleidsplan sociaal domein. 
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In de vrije ruimte werden ook nog knelpunten genoemd zoals 

- 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 

- Beweging in de piramide 
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We willen een beweging in de piramide. Hieronder hebben we een aantal casussen, die aangedragen zijn door 

de professionals in de gesprekken (zie bijlage 4 _ in gesprek met) waar we deze beweging zien financieel 

gelabeld. We zien hierbij een gunstig resultaat op de kwaliteit van leven én we verwachten dat we door de 

gekozen inzet als maatschappij minder kosten zullen hebben. Om iets van een doorrekening te geven hebben 

we bij een tweetal casussen de maatschappelijke kosten gekwantificeerd aan de hand van de prijslijst door de 

effectencalculator.  

Casus wijkverpleegkundige  

Acties: 

- Ondersteuning wijkverpleegkundige (kosten 50 euro per uur) 

- Schuldhulpmaatje e   (kosten 54 euro per maand) 

- Voedselbank  

Winst 

- Gezondheid; operaties zijn beter geslaagd dan verwacht, het herstel gaat sneller dan verwacht.  (bv. 

een verpleegdag in een ziekenhuis 435,- per dag) 

- Meer kwaliteit van leven 

 

Casus 2. Uithuiszetting  

Acties: 

- Ondersteuning maatschappelijk werk (kosten 50 euro per uur) 

- Respijtzorg opname  (kosten 54 euro per maand) 

Winst 

- Gezondheid; (bv. een verpleegdag in een ziekenhuis 435,- per dag) 

- Geen overlast en mogelijke politie inzet ( 45 euro per uur) 

- Meer kwaliteit van leven; niet dakloos (kosten begeleid wonen na een woninguitzetting: 50.000 euro) 

  

http://www.instrumentwijzer.nl/websites/wwiw_studio/files/Effectencalculator%20-%20maart%202016.pdf
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TROTS 

Uit de enquête blijkt dat de geënquêteerden blijkt dat we heel trots zijn op de samenwerking, dat er korte 

lijnen zijn. “We gaan er echter met elkaar voor!” “De inwoner staat echt centraal!.”, zo lezen we. Ook hier in 

vernieuwend bezig zijn, 

maakt de geënquêteerden 

trots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS EN LEERPUNTEN  

De geënquêteerden hebben ook nog wel wat tips en zien nog wat leerpunten. Verbetering van de  

samenwerking met social zaken (GR IJsselgemeenten) is er een van. Maar ook zorg voor voldoende 

keuzevrijheid voor inwoners. Maak het zorgaanbod beter bekend. 
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FINANCIËN  

De opdracht binnen het sociale domein moet uitgevoerd worden binnen de beschikbaar gestelde middelen. De 

eerste jaren hadden we nog een positief saldo, maar vanaf 2016 is er negatief saldo ontstaan die ook de 

komende jaren nog doorzet. Voor de jaren tot en met 2016 is gebaseerd op werkelijke uitgaven. De jaren 

daarna is gebaseerd zich op voorlopige cijfers. 

Hieronder zijn per programma de uitgaven aangegeven t.a.v. preventie, basishulp en individuele voorzieningen. 

Het tweede schema laat zien dat we niet meer uit komen met de financiële middelen die beschikbaar zijn. 

 

Figuur 7 Uitgaven Sociaal Domein 
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Figuur 8 Trendlijn saldo Sociaal Domein 
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

 

ETM  Ernst Taxatie Model 

GGZ  Geestelijke gezondheidszorg 

JBR  Jeugdbescherming Rijnmond 

JGZ  Jeugdgezondheidszorg 

J-GGZ  Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 

GI  Gecertificeerde instelling 

JW  Jeugdwet 

LVB  Licht Verstandelijk Beperkt 

NJi  Nederlands Jeugd Instituut 

PW  Participatiewet 

VH  Veiligheidshuis 

VTRR  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

Wlz  Wet langdurige zorg 

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 

WWB  Wet werk en bijstand  

 

 

 

 

 


