
Factsheet Krimpens Sociaal Team 
Informatie voor professionals

Voor wie is het 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 problema-
tiek en/of problemen op meerdere gebieden. Een 
inwoner kan niet zelf aankloppen bij het Krimpens 
Sociaal Team, maar moet worden aangemeld door 
een professional. 

Hoe werkt het Krimpens Sociaal Team?
Binnen het Krimpens Sociaal Team werken casus-
regisseurs. Zij zijn hulpverleners met verschillende 
expertises vanuit onder andere jeugd- en opvoedhulp, 
geestelijke gezondheidszorg, cliëntondersteuning, 
maatschappelijk werk en huiselijk geweld. Casusregis-
seurs stimuleren het gebruikmaken van de eigen 
kracht van de inwoner en het sociale netwerk. Ook wil-
len zij deze kracht versterken, werken ze vraaggericht, 
gaan ze op problemen af, zijn ze gericht op samenwer-
ken, zijn ze resultaatgericht en werken ze vanuit het 
principe 1 gezin -1 plan -1 regisseur.  
Zij bieden zelf hulpverlening, begeleiding en onder-
steuning 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 na overleg met het 
basisteam of er individuele voorzieningen (intra- of 
extramurale begeleiding) of specialistische jeugd en 
opvoedhulp aanvullend nodig is. Als dat het geval is, 
regelt de casusregisseur dat deze hulpverlening erbij 
komt. 

In het Krimpens Sociaal Team werken ook specialisten 
kinder- en jeugdpsychiaterie, zoals (GZ)psychologen, 
orthopedagogen. Waar mogelijk bieden zij onderzoek 
en behandeling op deze locatie. Tevens werken zij 
nauw samen met de andere professionals van het team 
om samen de juiste hulp te bieden.

Een inwoner aanmelden: hoe gaat dat?
Signaleert u als professional dat er meerdere pro-
blemen bij een inwoner (oudere, ouder(s), jeugdige, 
volwassenen, etc.) spelen die de inwoner niet zelf en 
ook niet met steun van het sociale netwerk en/of on-
dersteuning vanuit de KrimpenWijzer kan oplossen? 
Dan kunt u – na overleg met de betrokken inwoner(s) 
– met een van de procesregisseurs van het Krimpens 
Sociaal Team overleggen wat zij kunnen bieden aan 
ondersteuning of hulpverlening. Als uit dit overleg 
blijkt dat het Krimpens Sociaal Team verder aan de 
slag gaat met de casus, kunt u de betrokken inwoner(s) 

aanmelden.  Hiervoor is een aanmeldformulier 
ontwikkeld. Dit formulier staat op de website van de 
KrimpenWijzer onder de knop ‘professionals’. U kunt 
het formulier ook opvragen via info@krimpensso-
ciaalteam.nl. Dat is tevens het adres waarnaar u de 
aanmeldingen kunt e-mailen.
De procesregisseurs beoordelen de aanmelding en 
zetten een casusregisseur in. Deze casusregisseur 
neemt contact op met u en de betrokken inwoner(s).

Welke organisaties werken samen in het 
Krimpens Sociaal Team
Bij het Krimpens Sociaal Team werken professionals 
vanuit verschillende organisaties. Dit zijn: Stek 
Jeugdhulp, Flexus Jeugdhulp, BeGRIP coaching, MEE, 
Lucertis, Modus Justus, Kwadraad, Leliezorggroep/
Agathos, psychologen praktijk Krimpen. De proces-
regisseurs zijn in dienst bij de gemeente Krimpen aan 
den IJssel.

Contactgegevens procesregisseurs
Procesregisseur (huiselijk geweld en complexe 
problematiek volwassenen)
Janny Twisk
T: 06 24 83 76 85 

Procesregisseur 
Anja de Leeuw
T: 06 15 33 67 66

Procesregisseur
Jacqueline Lentink
T: 06 215 185 13

Bezoek- en postadres:
Gezondheidscentrum, Groenendaal 1, 2922 CJ  
Krimpen aan den IJssel
T: 0180 517 590
E: info@krimpenssociaalteam.nl
E: krimpenssociaalteam@zorgmail.nl

Relatie met de KrimpenWijzer
Als blijkt dat er sprake is van complexe problematiek 
op meerdere gebieden, dan schakelt een consulent 
van de KrimpenWijzer – na overleg met de inwoner  – 
het Krimpens Sociaal Team in en draagt het dossier 
over. 

Vanuit het Krimpens Sociaal Team kan ook een beroep 
gedaan worden op de KrimpenWijzer. Bijvoorbeeld 
wanneer de situatie van de inwoner weer stabiel is en 
verdere ondersteuning vanuit de KrimpenWijzer kan 
helpen bij het bewaren van het hervonden evenwicht. 
Bijvoorbeeld door steun te regelen vanuit vrijwilligers 
of het eigen netwerk.




