
Factsheet beleidsplan Kracht van Krimpen



Met ingang van 2015 is de gemeente Krim-
pen aan den IJssel  verantwoordelijk voor  
een groot aantal nieuwe taken binnen het 
Sociaal Domein. Het gaat bijvoorbeeld om  
jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning 
en participatie. 

Wat willen we?
In Krimpen aan den IJssel willen we dat:
• meer Krimpenaren een gezonde leefstijl hebben
• meer Krimpenaren, naar eigen kunnen, meedoen, 

ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan naar 
school of hebben werk. Talenten worden benut.

• meer Krimpenaren zelfredzaam zijn met moge-
lijke inzet van hun omgeving. 

• meer jeugdigen in een gezin opgroeien.
• ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal 

domein meer opvoedkracht is.  
• meer Krimpenaren zich bij elkaar betrokken 

voelen, wat zich o.a. uit in vermindering van vraag-
verlegenheid bij inwoners. 

• meer (jeugdige) Krimpenaren deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten.

• meer Krimpenaren zich inzetten  als vrijwilliger
• meer Krimpenaren langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen.
• meer Krimpenaren bij dragen  aan een veilige 

leefomgeving.
• het aanbod van voorzieningen beter  afgestemd is 

op de vraag van inwoners.
• minder Krimpense ouderen zich eenzaam voelen.
• minder kinderen en ouderen mishandeld worden.  

Onze prioriteit ligt bij het continueren van de zorg. 
We gaan daarbij het gesprek aan met de hulpvrager. 
We verwachten dat we in staat zijn om, samen met 
partners en inwoners, het hulpaanbod beter te organi-
seren. Door dichtbij de inwoners te staan zijn we, met 
onze partners, eerder in staat om problemen te signa-
leren en ondersteuning te bieden om zo te voorkomen 
dat problemen uit de hand lopen. Daarbij realiseren 
we ons dat we het met minder geld moeten doen.  

Een sterke samenleving
We geloven  in de eigen kracht van inwoners.  Inwo-
ners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor 
het zoeken naar oplossingen. Heb je hulp nodig? Doe 
eerst vanuit eigen kracht een beroep op je sociaal 
netwerk. En zijn er mensen in je sociale netwerk die 
hulp nodig hebben? Help anderen! We helpen elkaar. 
We zetten als gemeente in op het stimuleren van be-
wonersinitiatieven, doen wijkschouws en zetten in op 
jeugdparticipatie.

Preventie
Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we 
meer inzetten op preventie, zodat grote(re) proble-
men worden voorkomen. Immers voorkomen is beter 
dan genezen.
Iedere inwoner kan met vragen over vrijwilligerson-
dersteuning, mantelzorg, ondersteuning van ouderen 
of langdurige zieken,  vragen over “opvoeden  en 
opgroeien”, dagbesteding  en  participatie  terecht bij 
de KrimpenWijzer  in het gezondheidscentrum. 

Passende basishulp en Maatwerk
Krimpenaren die het niet redden op eigen kracht, 
kunnen terecht bij de KrimpenWijzer De KrimpenWij-
zer zorgt voor de juiste ondersteuning / zorg. Geen 
indicatie, maar passende basishulp. Geen doorverwij-
zingen maar “er zo nodig hulp bij halen”. Professionals 
hanteren de methodiek één gezin/huishouden, één 
plan, één regisseur. De inwoner wordt op weg gehol-
pen en waar nodig wordt een maatwerkvoorziening of 
een specialistische voorziening ingezet, ook dan blijft 
er duidelijk één aanspreekpunt voor de hulpvrager. 
Deze zorg dient flexibel te worden ingezet om in te 
kunnen spelen op de vraag en waar mogelijk sneller 
weer op eigen kracht of met alleen   basishulp verder te 
kunnen. Voor maatwerkvoorzieningen en individuele 
jeugdvoorzieningen is een beschikking nodig van de 
gemeente.

Het Krimpens Sociaal Team, kan ingezet worden op 
“voordracht van een professional”. Bv een leraar of 
een huisarts.  De leden van dit team ondersteunen 
waar nodig individuen / gezinnen met problemen 
waar sprake is van een complexe problematiek op 
meerdere leefgebieden.  Zij richten zich daarbij ook 
op het sneller  afsluiten van specialistische trajecten  
(uitstroom). We realiseren ons dat er altijd een kleine 
groep inwoners (jong en oud) gebruik moet maken 
van zware dure zorg. 
Zowel de KrimpenWijzer als het Krimpens Sociaal 
Team werken samen met andere maatschappelijke 
partners, waaronder ook huisartsen en scholen. Een 
goede samenwerking kan  én moet  voor een ieder  
“win- win” opleveren. 

Werkplein
Het Werkplein IJsselgemeenten is de plaats waar 
mensen naar toe gaan als zij werk zoeken, ook voor 
beschut werk. De uitvoering van het beschut werk ligt 
in handen van Promen. Indien er maatschappelijke 
problemen spelen en er regie nodig is dan vindt af-
stemming plaats met het Krimpens Sociaal Team.



Wat betekent de vrijwilliger?
We prijzen ons in Krimpen aan den IJssel gelukkig 
met het groot aantal mensen dat zich vrijwillig voor 
de Krimpense samenleving inzet. We waarderen dit 
zeer en willen dit blijven faciliteren. De inzet vanuit het 
vrijwilligersloket is daarbij cruciaal.
Veel van die organisaties hebben zich aangesloten 
bij het Vrijwilligersloket. Het loket heeft daarmee een 
goed overzicht van het hulpaanbod in de regio. De 
vrijwilligers van het loket weten de weg en bemiddelen 
of verwijzen. We horen van vrijwilligers dat het aantal 
zorgvragen en de zwaarte van de zorgvraag aan het 
toenemen is. Hierdoor komen de vrijwilligers meer 
onder druk te staan. Samen de vrijwilligers en de  
betrokken organisaties  gaan we bezien hoe we hier 
met elkaar goed op in kunnen spelen, zodat de vrijwil-
liger zich gesteund voelt. We vinden het belangrijk 
(bestaande en nieuwe) vrijwillige inzet te stroomlijnen 
via de KrimpenWijzer. Heeft u ideeën laat het weten. 
Het vrijwilligersloket is er voor u!

Ondersteuning aan de mantelzorger 
Ook mantelzorgers verdienen een compliment! We 
hebben oog en oor voor onze mantelzorgers. Ook 
voor deze groep is er ondersteuning, gericht op 
hun behoefte. We zetten nieuwe mogelijkheden in 
om mantelzorgers te ontlasten zoals bijvoorbeeld 
respijtzorg (waaronder kortdurend verblijf). We 
sluiten graag aan bij de ervaringen en behoeften van 
mantelzorgers. 
Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze. Men rolt 
erin en heeft vooraf geen idee hoe lang de zorg nodig 
zal zijn en wat de impact is. Ook als dit vele jaren is, de 
meeste mantelzorgers houden het vol tot de situatie 
onhoudbaar is en opname in een instelling onont-
koombaar. Vrijwilligers die dienstverlening en zorg 
(tijdelijk) kunnen overnemen van de mantelzorger 
zijn in dit verband van grote betekenis. Het steunpunt 
Mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers.

Hoe werkt de KrimpenWijzer en de school 
samen?
Scholen bieden passend onderwijs. Samen met het 
onderwijs werken wij aan een andere inzet van spe-
cialistische ondersteuning door ontschotting tussen 
preventieve, lichte en zware zorg en ondersteuning. 
Tegelijkertijd gaat het om het versterken van het 
opvoedklimaat en het kijken naar mogelijkheden van 
kinderen en jongeren. 
Het netwerk Jeugd (CJG) kan preventief informatie 
en advies geven en pedagogische hulp bieden aan 
ouders, jeugdigen en professionals. Het ondersteu-
ningsteam op school werkt samen met schoolmaat-

schappelijk werker (SMW), jeugdverpleegkundige/-
jeugdarts (JGZ) en pedagoog. Waar nodig kan de 
jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk 
werker de KrimpenWijzer of het Krimpens Sociaal 
Team in schakelen.  Mocht een gezin via een route bij 
bv het Krimpens Sociaal Team in begeleiding komen, 
dan betrekt de casusregisseurs-/hulpverlener waar 
dit wenselijk is de school en stemt zo nodig hulp op 
elkaar af.  Voor het basisonderwijs geldt dat over het 
algemeen de meeste leerlingen in de wijk wonen waar 
de school staat. Voor het voortgezet onderwijs geldt 
dit minder vaak. Gemeenten zijn alleen bevoegd om 
jeugdhulp in te zetten voor iemand die in de gemeente 
woont. Als gemeente willen we daarom ook de samen-
werking versterken met de scholen buiten onze ge-
meentegrenzen maar waar veel Krimpense jongeren 
onderwijs volgen.

Samenwerken met huisartsen
Het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg blijft 
ook na 1 januari 2015 het aanbod van de huisarts. Wel 
veranderen de verwijsmogelijkheden: huisartsen kun-
nen per 1 januari 2015 rechtstreeks naar alle vormen 
van jeugdhulp verwijzen. Huisartsen moeten dus op 
de hoogte zijn van ons aanbod
op het gebied van jeugdhulp, wmo en participatie 
Op casusniveau is het de verantwoordelijkheid van 
de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team om 
nauwe werkrelaties te onderhouden met de huisartsen 
en andere gezondheidspartners.
Als huisartsen gebruik maken van de gemeentelijke 
toegang kan dat ons inziens een win win situatie ople-
veren.
Bij de samenwerking hebben we oog voor gewenste 
regierol van huisartsen. Een huisarts wil weten welke 
stappen worden ondernomen in bijvoorbeeld een 
gezin zodat hij/zij overzicht kan houden. Als gemeente 
onderschrijven we dat belang en dit sluit aan bij onze 
integrale gedachten. We gaan uit van tweerichtings-
verkeer. We erkennen daarbij dat voor huisartsen de 
KNMG richtlijn leidend is. Daarbij kan de jeugdhulp-
verlener op basis van de jeugdwet alleen inlichtingen 
verstrekken  na  toestemming van de betrokkene, tenzij 
er gegronde redenen zijn om hier van af te wijken. Pri-
vacy is een item wat lokaal en landelijk veel aandacht 
heeft. 
Ook willen we graag van partners binnen de gezond-
heidszorg weten welke belangrijke ontwikkelingen en 
trends zij zien vanuit hun  praktijkervaringen en welke 
ervaringen zij hebben met de diverse zorginstellingen.  
Die beleving is belangrijk en geeft ons meer zicht op 
kwaliteit en de resultaten. Ook willen we gezamenlijk 



in kunnen spelen op trends, zo dat we een passend 
preventief aansluitend aanbod kunnen organiseren. 

Wijkverpleegkundige
Binnen onze regio koopt de zorgverzekeraar Achmea 
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) de wijkver-
pleegkundigen in en stelt deze ter beschikking aan 
bijvoorbeeld wijkteams. De wijkverpleegkundige is 
in eerste plaats een zorgverlener. Daarnaast krijgt de 
wijkverpleegkundige de ruimte om breder te kijken 
dan de zorgvraag van de cliënt, bijvoorbeeld naar 
zelfredzaamheid en de sociale omgeving.  We gaan 
we er vanuit dat de wijkverpleegkundige een samen-
werkingspartner is. Op casusniveau zal de wijkver-
pleegkundige met name moeten samenwerken met 
de KrimpenWijzer of het Krimpens Sociaal Team. Op 
gemeentelijk niveau zal de wijkverpleegkundige de 
schakel zijn tussen het medische en Sociaal Domein.   

Veilig thuis
Helaas is er ook sprake van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. We willen dit natuurlijk zo veel 
mogelijk voorkomen.  Maar mocht er sprake zijn van 
een onveilige thuissituatie dan is er één regionaal aan-
spreekpunt voor burgers en professionals, genaamd 
“Veilig Thuis” (wettelijk: AMHK). Naast het verlenen 
van advies en informatie doet “Veilig Thuis” onderzoek 
naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld 
of kindermishandeling. Ook beoordelen de profes-
sionals van “Veilig Thuis” welke stappen nodig zijn. Het 
schakelt passende hulpverlening in en informeert zo 
nodig de politie en de Raad voor de Kinderbescher-
ming. 

De professionals werken ook nauw samen met de 
politie en het veiligheidshuis.

Het Jeugdbeschermingsplein is bedoeld voor gezin-
nen met kinderen tot achttien jaar waarbij ernstige 
zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid 
van kinderen en waarbij vrijwillige hulp niet of niet 
meer toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet 
aanvaarden. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkel 
kind buiten de boot valt.

Leren 
De komende jaren  willen we vooral leren, continue 
verbeteren en vernieuwen.  
Aan de hand van de gemeentemonitor willen we 
inzicht in de resultaten om deze ook met andere ge-
meenten te kunnen vergelijken: www.waarstaatjege-
meente.nl.

Meer informatie bij
KrimpenWijzer
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel 
Tel: 0180-51 75 90
info@krimpenwijzer.nl
www.KrimpenWijzer.nl 
Zie ook factsheet: KrimpenWijzer
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