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Inleiding en leeswijzer 

 

Wmo: “Samen verder” in Krimpen aan den IJssel  

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 van start gegaan. De Wmo 

zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven 

wonen. Voor veel inwoners is dat normaal. Maar er zijn ook groepen mensen voor wie dat 

minder makkelijk is. Bijvoorbeeld personen met beperkingen door ouderdom, handicap of 

een chronisch psychisch probleem. Mensen lossen dit vaak zelf op of in eigen kring. Als 

meedoen of zelfstandig wonen niet meer alleen met deze hulp of hulp van buiten af lukt, kun-

nen inwoners op grond van de Wmo bij de gemeente terecht voor ondersteuning. 

 

De Wmo is een brede wet en vraagt van de gemeente inzet op negen prestatievelden. 

Het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk, opvoedondersteuning, 

informatievoorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg, individuele hulpmiddelen en 

huishoudelijke hulp, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. Met de 

Wmo ondersteunt de gemeente als dat nodig is mensen van jong tot oud, met of zonder be-

perking om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

 

De Wmo is niet alleen ‘van de gemeente’ 

De Wmo gaat iedereen aan. Samen met de gemeente zijn mantelzorgers, vrijwilligers, 

vrijwilligersgroepen, kerken, verenigingsleven, maatschappelijke instellingen en zorginstellin-

gen actief in de Wmo. De gemeente stimuleert, ondersteunt en regisseert. 

Bij het opstellen van dit plan hebben we de mening gepeild van burgers en organisaties in 

een tweetal bijeenkomsten. Het Wmo beraad en het seniorenplatform hebben met ons mee-

gelezen en meegedacht.  

 

Een plan voor 2012-2015 

In dit beleidsplan is beschreven wat de gemeente de komende vier jaar wil doen op de 

negen prestatievelden van de Wmo. De Wmo is sinds 2007 voortdurend in beweging 

geweest en blijft ook de komende jaren sterk in beweging. De maatschappij ontwikkelt zich 

voortdurend. Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die gebruik gaan maken van 

de voorzieningen die de Wmo biedt. Maar ook besluiten van en bezuinigingen door de 

rijksoverheid en de gemeente zelf, op de gebieden van passend onderwijs, zorg, werk en 

inkomen, zijn van grote invloed op de vraag naar Wmo-voorzieningen. In deze beleidsnota 

worden deze ontwikkelingen beschreven. Per prestatieveld wordt verder ingezoomd op de 

gevolgen van deze ontwikkelingen en de activiteiten die de gemeente wil realiseren in de 

komende vier jaar. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 gaat in op de Wmo in brede zin. Er wordt kort teruggeblikt op de Wmo in Krim-

pen aan den IJssel in de periode 2008-2011. De relaties met andere beleidsvelden worden 

beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de missie en de visie van de gemeente op de Wmo. 

Hoofdstuk 3 De ontwikkelingen, wetten en regelgeving worden beschreven.  

Hoofdstuk 4 vormt de kern van het beleidsnota. Per prestatieveld wordt aangegeven wat het 

inhoudt, wat het huidig beleid is, welke veranderingen de gemeente nog te wachten staan en 

wat de gemeente aankomende vier jaren gaat doen. 

Hoofdstuk 5 geeft aan hoe de gemeente omgaat/omging met communicatie en inspraak.  

In hoofdstuk 6 wordt de verantwoording en de toetsing van de kwaliteit beschreven. 
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Hoofdstuk 1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel 
van de Wmo is: meedoen. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de samenleving, geholpen door 
vrienden, familie of bekenden. Die onderlinge betrokkenheid tussen mensen staat voorop in 
de Wmo. Het gaat enerzijds om meedoen, anderzijds om zelfredzaamheid. Als meedoen 
zonder hulp niet meer lukt, en ook niet met hulp vanuit uw omgeving, is er ondersteuning 
vanuit de gemeente. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp 
en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hulp en ondersteuning, zodat iedereen een 
huishouden kan voeren, zich in en om de woning en lokaal kan verplaatsen en kan deelne-
men aan maatschappelijke activiteiten. 
 
Wettelijke taken en beleidsvrijheid 
De Wmo is een kaderwet. Er is niet gedetailleerd voor geschreven hoe gemeenten de wet 
moeten uitvoeren. De gemeente heeft beleidsvrijheid bij de invulling en het ambitieniveau. 
In de wet zijn negen prestatievelden en een aantal procesverplichtingen benoemd. Op 
grond van artikel 3 van de Wmo is de gemeente verplicht een vierjarig beleidsplan vast te 
stellen waarin wordt aangegeven: 

- wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de negen prestatievelden; 
- hoe de gemeente het beleid samenhangend uitvoert; 
- welke resultaten de gemeente wenst te behalen; 
- hoe de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in de gaten wordt 

gehouden; 
-  hoe de gemeente ervoor zorgt dat de gebruikers van individuele voorzieningen 

keuzevrijheid hebben; 
- op welke wijze de gemeente rekening houdt met de behoeften van kleine 

specifieke doelgroepen. 
Daarnaast kent de Wmo procesverplichtingen zoals het betrekken van de burger bij het 
beleid, het opstellen van een Wmo-verordening, onderzoeken van en rapporteren over de 
klanttevredenheid en de verantwoording over het uitgevoerde beleid (horizontale 
verantwoordingsverplichting: aan burgers in plaats van aan het Rijk) en tenslotte de 
verplichting informatie aan te leveren aan het Rijk (zie ook hoofdstuk Verantwoording en 
kwaliteit). 
 
Bij het opstellen van deze beleidsnota zijn het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) 2008-2010 “Samen doen!”, de voortgangsrapportages Wmo en Volksgezondheid, het 
collegeprogramma 2010-2014 “Naar een nieuw evenwicht” en de notitie “Op weg naar een 
Wmo beleidsplan 2012-2015” betrokken. In 2011 is op basis van de richtinggevende uitspra-
ken (beslispunten) vanuit de notitie “Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015” in sa-
menwerking en met input van alle betrokken partijen een Wmo-beleidsplan 2012-2015 opge-
steld.  
 

Collegeprogramma 2010-2014 Naar een nieuw evenwicht  

De hoofdpunten uit het collegeprogramma op het terrein van de Wmo worden hieronder kort 

weergegeven. Het college gaat er primair vanuit dat inwoners zelf in staat zijn om hun eigen 

leven (wonen, werken, zorg, vrije tijd) vorm te geven. Het college wil echter aan bepaalde 

groepen van Krimpenaren extra aandacht besteden: jeugd, senioren, minima en mensen met 

een handicap.  

 

De gemeente kent een groot aantal mogelijkheden voor (kwetsbare) burgers om in aanmer- 

king te komen voor zogenaamde ‘individuele verstrekkingen’, bijvoorbeeld op het gebied van  

huishoudelijke verzorging (Wmo), leerlingenvervoer, inkomensondersteuning, schuldhulpver- 

lening, gezinscoaching en schoolmaatschappelijk werk. Het college wil diegenen die daar  
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gebruik van (moeten) maken zoveel mogelijk ontzien. Dat geldt in het bijzonder voor de mi- 

nima (huishoudens met een gezinsinkomen tot 110% van het minimumloon). Aan de burgers  

die daartoe financieel in staat zijn, zal zo mogelijk een (hogere) eigen bijdrage gevraagd wor-

den. In meer algemene zin wil het college blijven inzetten op een voldoende en toegankelijk 

aanbod van collectieve voorzieningen. Vaak gaat het om organisaties (bijvoorbeeld het 

Meldpunt en het algemeen maatschappelijk werk) waar de gemeente een subsidierelatie 

mee heeft.  

 

Meer voor minder 

Als gemeente krijgen we steeds meer taken en moeten we het doen met minder budgetten.  

Binnen het beleidsveld Wmo zijn diverse bezuinigingen aan de orde. Als voorbeeld noemen 

we de bezuinigingen op de individuele verstrekkingen, de verlaging van de subsidies en het 

leerlingenvervoer. In ons collegeakkoord hebben we aangegeven dat we kwetsbare groepen 

zoveel mogelijk willen ontzien. Dit kan alleen als we de kracht van mensen en hun structuren 

weten te benutten en te versterken. Alleen door ruimte te laten aan de samenleving, het par-

ticulier initiatief, het versterken van de zelfredzaamheid en het versterken van de samenwer-

king kunnen we de grote uitdaging aan waarvoor we de komende tijd staan. 

 

Dwarsverbanden 

Vanuit de Wmo zijn verschillende dwarsverbanden te leggen met andere beleidsterreinen. 

Door vanuit het perspectief van mensen en maatschappelijke participatie te redeneren kan in 

het verlengde hiervan gedacht worden aan het armoedebeleid, begeleid wonen en werken 

en het re-integratiebeleid. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit de Wmo relaties worden gelegd 

met de Wet Inburgering (WI), de Wet werk en bijstand (Wwb – per 1 januari 2013 Wet Wer-

ken naar Vermogen) en Wet Participatiebudget en Wet publieke gezondheid. In onderstaan-

de tabel is dus schetsmatig weergegeven hoe de dwarsverbanden lopen. Er zijn zeker nog 

meer dwarsverbanden te benoemen. Dit is dus geen compleet plaatje. 

 

Voorbeelden van bovenstaande dwarsverbanden zijn de maatschappelijke stages op het 

terrein van jeugd en onderwijs. De open inloopplus voor personen van de voedselbank is 

een koppeling tussen armoedebeleid en de Wmo. Het verrichten van vrijwilligerswerk door 

uitkeringsgerechtigden is een combinatie van de Wmo en de WWB. Het participatieproject is 

een koppeling tussen de Wet participatiebudget, WWB en Wmo. Ook in de nieuwe nota 

openbare gezondheidszorg, welke in 2011 is opgesteld, zitten diverse dwarsverbanden.  
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Hoofdstuk 2  Doelstelling en missie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

 

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. 

De uitvoering ervan is in handen van de gemeente. In deze wet zijn vier procesverplichtingen 

voor de gemeente opgenomen, te weten: 

- Participatie van burgers bij de totstandkoming van het beleid; 

- Een vierjaarlijks richtinggevend plan; 

- Een verordening voor voorzieningen die onder de zorgplicht vallen; 

- Verantwoordingsverplichting door publicatie over prestaties. 

Met deze beleidsnota geeft de gemeente verder uitvoering aan de in deze wet opgelegde 

verplichting tot het opstellen van het vierjaarlijks richtinggevend plan. 

 

Doelstelling en missie 

Het doel van de Wmo is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving ongeacht leeftijd, 

sociaaleconomische situatie, beperking/handicap of problemen in de thuissituatie. Daarbij is 

het uitgangspunt dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling van hun leven en 

welzijn. Dat zij zoveel mogelijk voor elkaar zorgen, waar dat kan. Als dat niet (meer) lukt op 

eigen kracht en die van de omgeving, dan kan men bij de gemeente terecht voor toegankelij-

ke voorzieningen en ondersteuning.  

 

Dit resulteert in de volgende missie:  

 

 

Elke inwoner moet kunnen meedoen in de Krimpense samenleving. Voor veel mensen gaat 

dat vanzelf, maar soms lukt dat meedoen niet alleen op eigen kracht. In dat geval kunnen 

inwoners rekenen op ondersteuning in de vorm van collectieve of individuele voorzieningen,  

waarbij maatwerk vanuit de vraag wat iemand nodig heeft leidend is.  
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Hoofdstuk 3  Nieuwe ontwikkelingen, wetten en regelgeving 

In de afgelopen vier jaar zijn er nieuwe wetten en nieuwe regelgeving gekomen die invloed 

hadden en nog steeds hebben op Wmo-beleid. Maar ook de komende jaren zijn er ontwikke-

lingen die de uitvoering van de Wmo beïnvloeden. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen nemen we mee in dit beleidsplan. 

· AWBZ veranderingen 

Functie begeleiding naar gemeente 

In 2009 is de pakketmaatregel in de AWBZ ingevoerd. De functies Ondersteunende 

Begeleiding (OB) en Activerende Begeleiding (AB) verdwenen uit de AWBZ en werden 

vervangen door de nieuwe functie Begeleiding. Mensen met een lichte beperking kregen 

geen indicatie meer of verloren hun indicatie. Ook mensen met een matige of zware 

beperking waarbij de begeleiding alleen gericht was op participatie, verloren hun indicatie. 

De functie Begeleiding heeft als doel de zelfredzaamheid van de burger te bevorderen, te 

behouden of te compenseren, om zo opname in een instelling of verwaarlozing te 

voorkomen. Het huidige kabinet vindt dat de functie Begeleiding het best dichtbij de belang-

hebbende geregeld kan worden. De functie past daarom beter binnen de systematiek van de 

Wmo dan bij de AWBZ. Twee andere functies te weten: Begeleiding Individueel en Begelei-

ding Groep (dagbesteding), worden daarom vanaf 2014 overgeheveld van de AWBZ naar de 

Wmo. Verwachting is dat 2013 een overgangsjaar wordt, waarbij gemeenten verantwoorde-

lijk zijn voor de mensen die zich na 1 januari 2013 melden. Vanaf 2014 komt de verantwoor-

delijkheid dan geheel bij gemeenten te liggen (zie ook bij prestatievelden 2, 3, 5 en 6). 

 

Scheiding van wonen en zorg  

Scheiden van wonen en zorg is al een aantal jaren onderwerp van gesprek als het om de 

AWBZ gaat. Het gaat om de discussie de wooncomponent uit de AWBZ te halen. Voor men-

sen die in een AWBZ-instelling wonen, wordt dan alleen de zorg nog uit de AWBZ betaald. 

De woonkosten betalen de cliënten van de zorginstelling zelf. Ter compensatie wordt de ei-

gen bijdrage verlaagd en komen bewoners die de woonlasten financieel niet kunnen dragen 

in aanmerking voor de huurtoeslag. Behalve een besparing op de AWBZ betekent het schei-

den van wonen en zorg ook dat mensen meer keuzevrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe 

ze willen wonen. In het huidige regeerakkoord is scheiden van wonen en zorg als beleids-

voornemen opgenomen met het doel een aanzienlijke kostenbesparing binnen de AWBZ. Dit 

wordt de komende periode verder vormgegeven. Er zijn veel aanwijzingen dat verzorgings-

huisplaatsen op termijn gaan verdwijnen. Mensen blijven hierdoor nog langer thuis wonen. In 

onze gemeente wordt hier op ingespeeld door het realiseren van verzorgd en vertrouwd wo-

nen. Als zelfstandig thuis wonen echt niet meer gaat, zijn er de verpleeghuizen waar mensen 

terecht kunnen. Voor de gemeenten heeft dit als gevolg dat de vraag naar Wmo-

voorzieningen toeneemt omdat mensen langer thuis blijven wonen en vaker een beroep 

doen op de Wmo. Zorgaanbieders, woningcorporatie en gemeente spelen op deze ontwikke-

ling in met het project Verzorgd en vertrouwd wonen (zie ook bij prestatieveld 3, 5 en 6).  

 

. Decentralisatie jeugdzorg  

In het huidige regeer- en gedoogakkoord is opgenomen dat alle taken op het gebied van 

jeugdzorg overgeheveld worden naar de gemeenten. Het betreft hier de geestelijke 

gezondheidszorg voor jeugdigen (de jeugd-ggz,uit AWBZ en Zorgverzekeringwet), de 
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provinciale/stadsregionale jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering, de 

jeugdbescherming en de zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handi-

cap (de jeugd LVG)1. 

 

Gemeenten moeten preventie en vrijwillige hulpverlening in goede afstemming met gedwon-

gen hulpverlening organiseren. Er komt één financieringssysteem voor het huidige preven-

tieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG en de jeugdggz. Het 

kabinet is van mening dat zorg dichtbij en gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Deze visie 

geldt voor lokale zorg, maar ook voor de meer specialistische jeugdzorg. Verder is het kabi-

net, maar ook gemeenten en professionals, van mening dat we nog veel meer kunnen inzet-

ten op het versterken van de opvoeding en dat we af moeten van zorg overnemen. Dat er 

nog veel meer gewerkt kan worden aan het herstel van het gewone leven, aan het verster-

ken van eigen kracht en autonomie van jeugdigen en hun ouders. Dat vraagt om een ander 

denken en anders handelen, dat betekent niet alleen een transitie maar is een transformatie. 

De komende jaren zal flink verbouwd moeten worden aan het jeugdstelsel. De gemeenten in 

de stadsregio hebben aangegeven dat zij de verbouwing gezamenlijk willen doen. Hiertoe is 

de Beleidsagenda Ieder Kind Wint, Zorg voor de toekomst opgesteld (zie ook bij prestatie-

veld 2). 

 

· Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) 

De huidige regering wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat 

vergt omvorming van de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). Het regeerakkoord voorziet een efficiëntere besteding door 

gemeenten en heeft daarnaast een bezuiniging ingeboekt op de re-integratiegelden. 

De nieuwe wet zal worden ingevoerd per 1 januari 2013. Het jaar 2012 zal worden benut als 

overgangsjaar om gemeentelijke regelgeving in lijn met de nieuwe wet te brengen. 

Budgetten worden dus flink gekort en middelen zullen gerichter ingezet moeten worden. In 

het regeerakkoord is voor de bijstand ook een plicht tot tegenprestatie naar vermogen 

opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben raakvlakken met de prestatievelden van de Wmo. 

Het doel van de voorstellen is meer burgers te activeren. De scheidslijn tussen participatie 

en arbeid verdwijnt. Zo kan bij plicht tot tegenprestatie naar vermogen, vrijwilligerswerk een 

belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast heeft de Wmo een rol bij het wegnemen van 

belemmeringen voor deelname aan de arbeidsmarkt door mensen met een chronisch 

psychisch of psychosociaal probleem (zie ook bij prestatieveld 5).  

 

·Kanteling en Welzijn Nieuwe stijl 

De Kanteling is een nieuwe benadering bij het compensatiebeginsel. De Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft pilots uitgevoerd en instrumenten ontwikkeld om 

gemeenten te ondersteunen bij het invoeren van een ‘gekantelde’ werkwijze. 

De gemeenten moeten meer tijd gaan nemen voor het eerste gesprek met de klant. Dit 

gesprek is meer vraagverhelderend richting individuele compensatie. De klant staat 

centraal, er wordt gezocht naar maatwerk. Bij een (aan-)vraag van een burger moeten niet 

meteen de voorzieningen centraal staan. Het gaat om het benoemen van het probleem (‘de 

vraag achter de vraag zoeken’) en het zoeken naar out-of-the-box-oplossingen daarvoor. 

                                                

1 Voor gemeenten draait het bestuursakkoord om drie decentralisatieoperaties: overheveling van de jeugdzorg, de extramurale 

begeleiding uit de AWBZ en de nieuwe regeling Werken naar vermogen (hervorming WWB/WIJ, WSW en Wajong). De decen-
tralisatie van de jeugdzorg gaat geregeld worden via een wijziging in het huidige stelsel in de zorg voor de jeugd. 
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Burgers met problemen wordt gevraagd om actief mee te denken over de wijze waarop hun 

probleem kan worden opgelost en niet te denken in claims. Bij het vinden van oplossingen 

staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Er wordt niet uit-

gegaan van vaste oplossingen maar er kunnen arrangementen ontstaan waarin algemene, 

collectieve voorzieningen voorliggend zijn op individuele voorzieningen. 

 

De gemeente wil invulling geven aan de Wmo-compensatieplicht door middel van meer 

maatwerk en een “gekantelde” benadering. De compensatieplicht houdt in dat gemeenten in 

het kader van de Wmo de plicht hebben om beperkingen in de zelfredzaamheid en participa-

tie weg te nemen of te compenseren, zodat mensen kunnen functioneren zoals mensen 

zonder beperkingen. De compensatieplicht bestaat uit 4 elementen: in staat zijn om een 

huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen en 

om medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan. De eerste 3 elementen 

hebben betrekking op zelfredzaamheid. De gemeente compenseert voor het voeren van het 

huishouden via het bieden van hulp bij het huishouden en voor lokaal verplaatsen via (toe-

gankelijk) openbaar vervoer, collectief vervoer en vervoersvergoedingen. De gemeente gaat 

de compensatieplicht anders invullen door middel van maatwerk, door eerst te kijken wat 

iemand nodig heeft in plaats van waar iemand recht op heeft. In het hoofdstuk “prestatieveld 

6” wordt de compensatieplicht en de kanteling verder uitgewerkt.  

 

De Kanteling vraagt om beter samenwerken met de maatschappelijke instellingen en 

tussen de verschillende beleidsterreinen om zo breed, integraal en creatief mogelijk te 

zoeken naar oplossingen voor problemen en ondersteuning van burgers. Wat ‘De Kanteling’ 

is voor gemeenten, is ‘Welzijn Nieuwe stijl’ voor de maatschappelijke organisaties. Naden-

kend over dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen heeft ook het welzijnswerk (in brede 

zin) vastgesteld dat hun maatschappelijke activiteiten een nieuwe aanpak kunnen gebruiken. 

Daarvoor hanteren zij de ‘8 bakens van Welzijn Nieuwe stijl’: 

1. Gericht op de vraag achter de vraag 

2. Gebaseerd op de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van de burger 

3. Direct er op af; welzijnswerk staat midden in de samenleving 

4. Formele en informele zorg in optimale verhouding 

5. Doordachte balans van collectief en individueel 

6. Integraal werken, welzijnswerk als bindmiddel met andere beleidsdoelen 

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

De 8 bakens geven richting aan een kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector en zijn 

daardoor ook voor de gemeente als opdrachtgever van het welzijnswerk belangrijk. Deze 

werkwijze vraagt om ruimte en flexibiliteit voor maatschappelijke instellingen. Het vraagt 

ook om nauwere samenwerking tussen gemeente en organisaties en tussen beleid en 

uitvoeringspraktijk (zie ook bij prestatieveld 3).  

 

Tevens is onze missie aangepast aan De Kanteling (zie voorgaand hoofdstuk).  
 

Nieuwe ontwikkelingen, wetten en regelgeving 
 Gevolg voor gemeente P.V. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ondersteunende 

begeleiding en 

Activerende bege-

leiding  

Functie begeleiding (van 

AWBZ naar Wmo) 

2,3,5,6   

xx  

  

xx 

  

xx 

  

xx 

  

xx 

  

xx 

 Idem  Begeleiding individueel en 

groep (van AWBZ naar Wmo) 

2,3,5,6         Over-

gangs 

  

xx 
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jaar 

Wooncomponent 

uit AWBZ 

Mensen blijven langer thuis 

wonen (op termijn geen ver-

zorgingshuizen), daardoor 

groter beroep op wmo 

3,5,6         

xx 

    

Decentralisatie 

jeugdzorg 

Gemeente verantwoordelijk 

voor: Jeugd-ggz, (gesloten) 

jeugdzorg, jeugdreclassering, 

jeugdbescherming, zorg voor 

licht verstandelijke gehandi-

capten  

2      SR, 

voor-

berei-

ding 

SR, 

voor-

berei-

ding 

SR, 

voor-

berei-

ding 

  

xx 

Wet Werken naar 

Vermogen 

Voor bijstand ook plicht tot 

tegenprestatie naar vermo-

gen. Scheidslijn tussen parti-

cipatie en arbeid verdwijnt. 

o.a. 5       over-

gangs 

jaar 

  

XX 

  

xx 

Kanteling en Wel-

zijn Nieuwe Stijl 

De vraag achter de vraag. 

Eigen kracht. Formele en 

informele zorg in verhouding. 

Balans collectief en individu-

eel. Integraal. Resultaatge-

richt. Ruimte voor de profes-

sional. Meer maatwerk. 

allen      

 XX 

  

XX 

  

xx 

  

xx 

SR = Stadsregionaal 
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Hoofdstuk 4  Prestatievelden Wmo 

 

4.1.  Prestatieveld 1: Sociale samenhang en leefbaarheid 

 

Prestatieveld 1 

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van buurten, wijken en dor-

pen. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Prestatieveld 1 van de Wmo geeft de gemeenten een opdracht om de sociale samenhang en 

leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen te bevorderen. Er zijn vele manieren waarop ge-

meenten dit kunnen doen. Zorgen voor aantrekkelijke plekken waar burgers elkaar kunnen 

ontmoeten is een voorbeeld. Ook sport en cultuur kunnen een belangrijke rol spelen bij dit 

prestatieveld en door de gemeente bevorderd en ondersteund worden. De gemeente is op 

dit prestatieveld dus met name voorwaardenscheppend.  

 

Huidig beleid  

Belangrijk uitgangpunt is het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid. De-

ze ontstaat niet alleen door de inzet van de gemeente of door de gemeente gefinancierde, 

professionele organisaties. Dit willen wij gaan doen door de sociale samenhang te versterken 

door mensen en groepen burgers verder met elkaar te verbinden en de sociale samenhang 

te verdiepen daar waar burgers elkaar kunnen vinden, waardoor initiatieven worden ver-

sterkt. De sociale samenhang te verbreden door te proberen om burgerinitiatieven meer 

open te krijgen voor andere doelgroepen zoals jongeren en mensen die kwetsbaar zijn door 

ziekte of beperkingen. Dergelijke onderlinge betrokkenheid creëert de “Krimpense gemeen-

schap”, meer dan welke professionele organisatie ooit zou kunnen. Uiteindelijk doel van dit 

prestatieveld is om de participatie van de inwoners op een zodanige wijze te bevorderen dat 

de belangen van de bewoners/van de buurt door henzelf op een goede wijze naar voren 

kunnen worden gebracht, zodat daar waar mogelijk zelfredzaamheid bevorderd wordt. Als 

een buurt er netjes uitziet, zijn burgers eerder trots op hun buurt en geneigd om het zelf en 

met elkaar netjes te houden en gezellig te maken.  

 

Het beleid moet gericht zijn op de versterking van de gemeenschap, de sociale samenhang. 

Het gaat dan om zaken als: 

• het stimuleren van initiatieven van bewoners, 

• het bevorderen van informele netwerken in de wijk,  

• de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers (dit laatste is ook een apart  pres-

tatieveld in de Wmo), 

• het bieden van ontmoeting, ontspanning en beweging aan inwoners, 

• het ondersteunen van buurtbeheer, inclusief het voorkomen van overlast door pro-

blematische groepen, 

• het signaleren van leefbaarheidproblematiek. 

 

De Wmo gaat er sterk vanuit dat bewoners zelf mee bepalen op welke wijze zij kunnen bij-

dragen aan sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om dit te kunnen realiseren moe-

ten bewoners in staat worden gesteld hun wensen naar voren te brengen. 

 

Deelname aan de samenleving kan op diverse manieren, variërend van betaald werk, leer-

werktrajecten en vrijwilligerswerk, deelname aan algemene voorzieningen (zoals de openin-

loopplus en koffieochtenden in ontmoetingscentra en buurtkamers), (ondersteuning bij) soci-
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ale contacten en kerkelijke activiteiten. Veel mensen nemen hiertoe zelf initiatief en de ge-

meente faciliteert al een groot deel van de activiteiten, bijvoorbeeld via sportverenigingen en 

de amateurkunstverenigingen.  

 

Krimpense visie sociale samenhang en leefbaarheid  

De Krimpense visie op sociale samenhang en leefbaarheid: Prettig kunnen wonen en leven 

in je eigen sociale omgeving. Bewoners ervaren gedeelde normen, tonen betrokkenheid en 

verbondenheid en beleven een gevoel van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid. 

 

Project “Oog en oor voor elkaar” 

In 2009 is in de gemeente een aanvang gemaakt met het formuleren van beleid op prestatie-

veld 1, Sociale samenhang en leefbaarheid. In samenwerking met Wmo beraad en Senio-

renplatform is een werkconferentie gehouden over sociale samenhang en leefbaarheid in 

Krimpen aan den IJssel met de titel “Oog en oor voor elkaar””. Medio 2011 is het project geë-

valueerd en afgerond.  

 

De aanpak van sociale samenhang wordt vooral gezien binnen andere activiteiten, dus niet 

als een geïsoleerd nieuw iets. Heel veel activiteiten op gebied van wonen, zorg, welzijn, 

sport, werk, hebben effecten voor sociale samenhang. Daar proberen we aandacht aan te 

besteden, opdat burgers zich daar bewust van worden. Doel is een duurzame aanpak te rea-

liseren van sociale samenhang en leefbaarheid. Samenvattend kan gezegd worden dat socia-

le samenhang en leefbaarheid te maken heeft met burgers serieus nemen en hen onder-

steunen in hun eigen activiteit. In de samenleving is er een tweedeling tussen mensen die 

veel betrokkenheid tonen en bereid zijn zaken samen op te pakken versus mensen die on-

verschilligheid tonen en weerstand hebben tegen dingen samen doen. Getracht wordt vooral 

de positieve krachten in de samenleving te zoeken, te vinden en te versterken. Betrokken 

bewoners, professionals en ambtenaren zijn zich nu nog onvoldoende bewust van de effec-

ten die activiteiten kunnen hebben voor sociale samenhang en leefbaarheid. Het bewustzijn 

te vergroten door: 

- Als dat relevant is in subsidieverantwoording expliciet te vragen naar de effecten van 

de activiteit voor sociale samenhang en leefbaarheid; 

- Activiteiten die een bijdrage hebben geleverd aan sociale samenhang en leefbaarheid 

voor het voetlicht te brengen; 

- Goede communicatie, boodschap van sociale samenhang op een goede manier 

overbrengen, in het verlengde van informatie- en inspraaktrajecten over andere on-

derwerpen. 

 

De gemeente is geen regisseur van sociale samenhang. De gemeente biedt wel een vang-

net en is er op de plaatsen en de momenten dat bewoners het even zelf niet kunnen of er 

conflicten dreigen te ontstaan. Speerpunten in het Wmo beleid ten aanzien van sociale sa-

menhang en leefbaarheid zijn (gebaseerd op de aanbevelingen vanuit het project Oog en oor 

voor elkaar): 

- Samenhangende aanpak van fysiek en sociaal. 

- Goede communicatie over voorbeeldprojecten en ze gebruiken om andere projecten 

aan te jagen. 

- Positieve krachten stimuleren, onder meer door het Fonds bewonersinitiatieven voort 

te zetten. 

- Nieuwe manier van samenwerken met bewoners, bijvoorbeeld de buurtcoach,  de 

seniorenadviseur. 

- Activiteiten zijn voor én door elkaar. 
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Een nieuw speerpunt hierin is:  

- Realisering van een laagdrempelige voorziening waar bewoners hun zorgen kwijt 

kunnen over medebewoners. 

 

De uitwerking van het thema vraagt om een verbinding tussen de leefwereld van de bewo-

ners enerzijds en beleidskaders van overheid en maatschappelijke organisaties anderzijds. 

Beide elementen worden erkend en kunnen elkaar verrijken. Deze benadering geeft ener-

zijds veel ruimte aan bewonersinitiatieven en bewonersinbreng en anderzijds aan voorzie-

ningen die de verbinding faciliteren. De gemeente is vooral leidend als het gaat om leefbaar-

heid (fysieke kant) en vooral faciliterend als het gaat om de sociale samenhang (community 

kant).  

 

Voorbeelden van projecten uit het project Oog en oor voor elkaar zijn:  

 

- Fonds Bewonersinitiatieven  

Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners 

zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van be-

woners stimuleren. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Krimpen 

aan den IJssel waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid worden verbeterd. Als het 

op de praktische uitvoering aankomt strandt het nog wel eens op het ontbreken van geld. Het 

Fonds Bewonersinitiatieven lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op. Met het Fonds Be-

wonersinitiatieven geeft de gemeente een bijdrage in de kosten per initiatief. Jaarlijks is er  

€ 10.000,- beschikbaar. Om een bijdrage te krijgen moet voldaan worden aan een aantal 

spelregels. Het Fonds bestaat sinds november 2010 en krijgt een steeds grotere bekend-

heid. Tot september 2011 zijn 12 activiteiten georganiseerd met een financiële bijdrage van-

uit het Fonds Bewonersinitiatieven. De activiteiten variëren van een buurtbarbecue tot een 

burendag of activiteiten rondom Pasen of Kerst. In het najaar van 2011 zal in de lokale me-

dia het bestaan van het Fonds gepromoot worden. 

 

- Jeugdparticipatie 

Ook kinderen en jongeren krijgen de ruimte om zelfstandig en actief mee te doen in de Krim-

pense samenleving. Het vormgeven van jeugdparticipatie is binnen het jeugdbeleid een be-

langrijke opdracht. De gemeente zet in op het informeren, consulteren en enthousiasmeren 

van de jongeren, interactie tussen jongeren en gemeente, gebruik maken van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin door jongeren en het winnen van vertrouwen van jongeren: zeggen wat 

je doet en doen wat je zegt! Daarnaast is er ook oog voor ontmoetingen tussen jongeren en 

ouderen. In 2011 is een eerste stap gezet door de oprichting en lancering van de website 

voor Krimpense jongeren www.jonginkrimpen.nl. Een aantal jongeren is actief betrokken bij 

de inrichting en lancering van de website. Een kleinere groep zit in de jeugdredactie die, on-

der begeleiding, vorm geeft aan een gedeelte van de inhoud.  Een ander gedeelte van de 

website biedt informatie voor jongeren over de meest uiteenlopende zaken. De website biedt 

tevens toegang tot het Centrum voor Jeugd en Gezin. De website biedt een platform om de 

jeugdparticipatie verder vorm te geven. 

 

- Speelruimtebeleidsplan 

Begin 2010 is het concept speelruimtebeleidsplan vastgesteld en naar verwachting wordt in 

december 2011 het definitieve plan vastgesteld. Goede speelruimte draagt direct bij aan de 

leefbaarheid van een wijk. Speelruimte zorgt voor ontmoeting; tussen de jeugd onderling, 

maar ook tussen de ouders. Verder daagt goede speelruimte de jeugd uit tot beweging en 

biedt de mogelijkheid voor ontspanning. In het speelruimtebeleidsplan is met een aantal 
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doelstellingen een richting gekozen waaraan de speelruimte de komende jaren moet vol-

doen.  

 

Daarnaast bestaat ook een aantal andere initiatieven zoals: 

 

Vrijwilligerswerk vluchtelingen  

Al jaren is een groep zeer bevlogen vrijwilligers actief in de opvang van vluchtelingen met 

een verblijfsvergunning die zich vestigen in Krimpen aan den IJssel. Vluchtelingen die zich 

voor het eerst vestigen in Krimpen aan den IJssel worden door deze groep vrijwilligers an-

derhalf jaar lang wegwijs gemaakt in Krimpen aan den IJssel en met het wonen in Neder-

land. Niet zelden ontstaan warme vriendschappen.   

 

Afghaanse werkgroep (WIJ) 

Tevens is in 2009 de Stichting WIJ (Krimpenaren van Afghaanse afkomst) opgericht. Deze 

werkgroep heeft als doel de integratie van de Krimpenaren van Afghaanse afkomst te bevor-

deren.  

 

Antidiscriminatievoorziening 

Sinds 2010 is iedere gemeente verplicht zijn inwoners toegang te bieden tot een antidiscri-

minatievoorziening. Ook Krimpen aan den IJssel heeft een dergelijke toegang geregeld via 

Radar.  

 

Programma Woonservice  

Het programma Woonservice stimuleert het lang zelfstandig kunnen wonen. Langer zelf-

standig kunnen blijven wonen betekent ook dat de inwoners zich veilig en vertrouwd moeten 

voelen in hun woonomgeving en dat ze moeten weten dat zij in geval van nood op hun buren 

kunnen terug vallen. 

Eén van de deelprojecten uit het programma Woonservice is de wijkschouw met bewoners 

met als doel een veilige en obstakelvrije woonomgeving te waarborgen. De wijkschouw 

wordt tevens ingezet als participatie-instrument.  

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten?  

De Kanteling, Welzijn nieuwe stijl en eigen verantwoordelijkheid   

Er wordt gewerkt volgens de principes van de ‘Kanteling’ (gemeente) en ‘Welzijn nieuw stijl’ 

(maatschappelijke instellingen). Dat betekent vraaggericht en resultaatgericht werken, de 

eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van mensen als uitgangspunt nemen, maar ook 

actief op zoek gaan naar kwetsbare burgers. Deze uitgangspunten worden de komende ja-

ren nog verder uitgewerkt.  

 

Toename kwetsbare doelgroepen 

Ontwikkelingen die de komende jaren van grote invloed zijn op dit prestatieveld zijn de ver-

grijzing, de ‘extramuralisatie’ en de overheveling van taken vanuit de AWBZ. Een aantal van 

deze ontwikkelingen is meer uitgebreid beschreven in het hoofdstuk “Nieuwe ontwikkelingen, 

wetten en regelgeving” van deze nota. Door deze ontwikkelingen worden de algemene voor-

zieningen van het welzijnswerk en het maatschappelijk werk steeds belangrijker voor een 

groeiende doelgroep van kwetsbare burgers zoals eenzame ouderen, ouderen met begin-

nende dementie en hun verzorgers of jongeren met een psychische beperking en hun ou-

ders/verzorgers. Het huidige aanbod is echter nog niet afgestemd op die veranderende 

vraag. Prestatievelden 1 (leefbaarheid) en 5 (participatie van mensen met een beperking) 

staan steeds meer met elkaar in verbinding. Het bevorderen van de sociale samenhang en 
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het meedoen in de samenleving door middel van algemene voorzieningen komt ten goede 

aan groepen die dat zelf niet zo gemakkelijk kunnen.  

 

Wat gaat de gemeente doen? 

1. Laagdrempelige voorziening zorgen medebewoners  

Omschrijving Realisering van een laagdrempelige voorziening waar bewoners hun 

zorgen kwijt kunnen over medebewoners 

Doel Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid. Hulp bieden 

aan inwoners.  

Een laagdrempelig voorziening is een voorziening die zowel fysiek, tele-

fonisch, digitaal goed bereikbaar is en ook herkenbaar in de gemeente.  

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) Het Meldpunt, Lokaal Zorgnetwerk, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Planning Onderzoek medio 2012. 

2012 2013 2014 2015 

0 0 0 0 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering  Voor einde 2012  

Bijzonderheden Onderzoek richt zich op de vraag “waar de voorziening onder gebracht 

kan worden”. Maar ook wordt onderzocht of dit een adviespunt of een 

meldpunt moet worden.  
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4.2.  Prestatieveld 2: integraal preventief jeugdbeleid 

 

Prestatieveld 2 

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Het prestatieveld heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voor-

komende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om 

opvoed- en of opgroeiproblemen, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg 

niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in 

andere wetgeving (zoals bijvoorbeeld de Leerplichtwet) genoemde taken. 

 

De vijf preventieve Wmo-functies op het terrein van opvoed- en opgroeiondersteuning zijn: 

1. Informatie en advies:  Het geven van informatie en advies aan ouders, jeugdigen en hulp-

verleners over opvoeden en opgroeien. 

2. Signaleren: Het vroegtijdig signaleren van (dreigende) problemen van jeugdigen en ou-

ders door hulpverleners en beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jon-

gerenwerk. 

3. Toeleiden tot het hulpaanbod: Het bieden van toegang tot en wegwijs maken in het hulp-

aanbod op gemeentelijk en regionaal niveau wanneer vragen of problemen zijn gesigna-

leerd. 

4. Pedagogische hulp: Het aanbieden van pedagogische hulp in de vorm van kortdurende 

advisering, (lichte) hulpverlening of coaching aan gezinnen waar problemen zijn of dreigen te 

ontstaan. 

5. Coördinatie van zorg: Het afstemmen en zo nodig bundelen van zorg op lokaal niveau 

voor gezinnen met meervoudige problematiek. 

 

Huidig beleid  

Met de “Agenda Jeugd en Onderwijs” voert de gemeente de regie over het jeugdbeleid, zo-

dat de jeugd alle kansen krijgt bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers. De gemeente 

wil dat: 

• kinderen en jongeren de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten; 

• kinderen en jongeren zelfstandig zijn en actief meedoen en rekening houden met hun  

      omgeving;                                                                            

• jongeren in het bezit zijn van een startkwalificatie; 

• kinderen en jongeren gezonder leven; 

• er een sluitende jeugdketen is. 

 

Kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Met veel kinderen in Krimpen 

aan den IJssel gaat het goed. Toch zijn er ook kinderen en jongeren die extra aandacht no-

dig hebben. Uiteraard zijn ouders primair verantwoordelijk. Maar soms zijn in gezinnen de 

draaglast en draagkracht uit evenwicht. Dan kan opvoed- c.q. opgroeiondersteuning nodig 

zijn.  

 

Collegeprogramma Jeugd  

Het jeugdbeleid is sterk in beweging. In de startnotitie ‘Ruimte voor de Jeugd!’ was al aange- 

geven dat er in onze gemeente veel is op het gebied van jeugdbeleid, maar dat de samen- 

hang en de integraliteit maar beperkt was. Dit was aanleiding voor het opstellen van de 

‘Agenda Jeugd en Onderwijs’. De gemeente zet in op de volgende thema’s:  
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• Gezond opgroeien en opvoeden (gericht op een gezonde leefstijl, onder andere ont-

moediging van alcohol- en drugsgebruik, en ondersteuning bij de opvoeding);  

• Spelen en leren (gericht op peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs);  

• Meedoen en ontmoeten (gericht op het welzijn van de jeugd). 

 

Meer concreet geeft de gemeente de komende periode extra aandacht aan:  

• Een betere aansluiting van het aanbod op de vraag;  

• Het verder optimaliseren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);  

• Betere informatievoorziening. 

 

Zoals hierboven al is aangegeven, er komt een behoorlijke verandering in de jeugdzorgsec-

tor.  In het overheidsbeleid staan de komende jaren ten aanzien van het opgroeien van kin-

deren tot volwassenen drie uitgangspunten centraal: 

1. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken en eerstaangewezen personen voor de op-

voeding van hun kinderen. Zij delen deze taak met veel medeopvoeders. 

2. Jeugdigen moeten beschermd worden tegen (de effecten van) slechte opvoeding, 

verwaarlozing en misbruik. 

3. De samenleving moet beschermd zijn tegen crimineel gedrag van jeugdigen. Preven-

tieprogramma’s en goede opvoeding dragen daartoe bij. 

 

De komende jaren is er meer aandacht nodig voor de kwaliteit van het “gewone” opvoeden. 

(Mede)opvoeders dienen waar nodig te worden versterkt bij hun handelen. Om alles betaal-

baar te houden is het meer dan wenselijk, dat de vraag naar intensieve zorg de komende 

jaren vermindert. Als er toch intensieve zorg nodig is, dan moet deze zoveel mogelijk in de 

eigen omgeving geboden worden en bijdragen aan het versterken van het sociale netwerk. 

De komende tijd zal de effectiviteit en de efficiëntie verder moeten worden verhoogd.  

 

Het versterken van de pedagogische leefomgeving van gezinnen en de algemene voorzie-

ningen (bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, scholen en sport- en cultuurvereni-

gingen) resulteert niet direct in een vermindering van het zorggebruik. Dat vraagt een lange 

adem. Een goed opgroeiklimaat vermindert de problemen pas op termijn. Dit betekent dat op 

twee pijlers moet worden ingezet. De  pijler, waar het gaat om het versterken van de kwaliteit 

van de leefomgeving van jongeren en de tweede pijler die gericht is op de zorgstructuur. Het 

gaat hier om het ondersteunen door de professionals, het organiseren van de hulp in de di-

recte leefomgeving van het kind en een aanbod van opvoedingsondersteuning dat op elkaar 

afgestemd is. 

 

Relaties met andere prestatievelden 

Prestatieveld 2 heeft ook relaties met de andere prestatievelden. In onderstaande tabel is de 

relatie kort weergegeven. 

 

 Raakvlak met integraal pre-

ventief jeugdbeleid 

Specificatie  

1. Sociale samenhang 

en leefbaarheid 

Jeugdparticipatie De jeugd wordt actief betrokken bij de 

samenleving. Via de jongerensite heb-

ben jongeren toegang tot het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor 

Jeugd en Gezin zal jongeren meer dan 

tot nu toe het geval is betrekken. 

 Speelruimtebeleidsplan Een goed aanbod van speelvoorzienin-
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gen in de buurt is belangrijk om het ge-

zonde bewegen te stimuleren. Speel-

ruimte zorgt voor ontmoeting; tussen de 

jeugd onderling, maar ook tussen de 

ouders. De ontmoeting bij speelplaatsen 

maakt onderdeel uit van de sociaal pe-

dagogische omgeving. 

3.  Cliënteninformatie 

en advies 

Brede loketfunctie in het ge-

zondheidscentrum 

Het Meldpunt, CJG Rijnmond, Kwadraad 

en de Stichting gezondheidscentrum 

onderzoeken de mogelijkheden. 

4. Mantelzorg en vrijwil-

ligers 

Bereik jonge mantelzorgers Het vergroten van het bereik van jonge 

mantelzorgers door inzet sociale media, 

themabijeenkomsten, maatjesproject, 

onderzoek naar vindplaats, PR richting 

scholen en kerken. CJG is partner bij het 

bereiken van de jonge mantelzorgers. 

5. Maatschappelijke 

participatie 

Voorbereiden op de overheve-

ling van de functie Begeleiding 

van AWBZ naar Wmo. 

Overheveling van bv. de AWBZ gelden 

heeft ook gevolgen voor de jeugdigen. 

(Inwoners met een verstandelijke handi-

cap, psychiatrische of psychologische 

problematiek). Het CJG is de plek voor 

vragen over opvoeden en opgroeien en 

stemt haar aanbod af op de vraag. Ont-

schotting van de budgetten is daarbij van 

belang.  

 Toeleiding van jongeren naar 

passend werk en/of leertraject. 

(Poortwachter, coaching en 

gerichte toeleidingstrajecten) 

op basis van de WIJ.  

Het CJG is partner bij het vergroten van 

de kansen voor jongeren, zodat deze 

jongere toegeleid kan worden naar een 

werk en/of leertraject. 

6. Individuele verstrek-

king 

Overheveling begeleiding van 

AWBZ naar Wmo, aanpassing 

persoonsgebonden budgetten. 

Ook jeugdigen, gezinnen hebben te ma-

ken met de wijzigingen ten aanzien indi-

viduele verstrekkingen. Vanuit een breed 

WMO loket kunnen gezinnen gerichter 

worden ondersteund. 

7. Maatschappelijke 

opvang 

Regionale Aanpak Kindermis-

handeling (RAAK):  

 

Het CJG en haar partners hebben aan-

dachtsfunctionarissen aangewezen en  

dragen mede zorg voor de uitvoering 

van het RAAK aanvalsplan. 

 Voortzetting trajecten in het 

kader van huiselijk geweld  

De CJG regisseur werkt nauw samen 

met de coördinator LTHG/LZN en de 

GOSA regisseur. 

8. Openbare geestelijke 

gezondheidszorg 

Continuering  Lokaal Zorgnet-

werk 

De CJG regisseur werkt nauw samen 

met de coördinator LTHG/LZN en de 

GOSA regisseur. 

 Collectieve preventie GGZ  

 

Maakt onderdeel uit van het CJG aan-

bod. 

9. Verslavings- 

beleid 

Verslavingsbeleid: 

 

Het huidig beleid wordt voort-

gezet met uitbreiding van 

maatregelen gericht op nieuwe 

verslavingen zoals gokken, 

gamen en internetten (daten). 

Het CJG en haar partners voeren mede 

het verslavingsbeleid van de gemeente 

uit, te weten: 

- voorkomen van middelengebruik en 

andere vormen van verslaving (bij-

voorbeeld gokken, gamen, internet-

ten, roken) en  
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 - het begeleiden van problematische 

verslaafden in de gemeente.  

Het CJG organiseert (eventueel samen 

met partners) onder andere trainingen 

aan ouders, jeugdigen en professionals 

en draagt zorg voor een multidisciplinai-

re aanpak bij probleemgezinnen. 

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten? 

Stadsregio Rotterdam 

Het jeugdveld is een complex veld. Er is sprake van een groot aantal betrokken partijen.  

De gemeente werkt nauw samen met de partners die werkzaam zijn in de jeugdketen. Ook 

wordt intensief samengewerkt binnen de stadsregio Rotterdam. De afgelopen jaren is het 

programma “Ieder Kind Wint” de basis geweest voor die samenwerking. In 2010 is het pro-

gramma geëvalueerd. Geconcludeerd is dat er in de afgelopen periode veel bereikt is, maar 

er valt ook nog veel te doen. Daarnaast zijn er nieuwe uitdagingen, zoals de decentralisatie 

van de jeugdzorg. Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden overgeheveld naar de 

gemeenten. Hierbij gaat het om de jeugd-GGZ (zowel AWBZ als zorgverzekeringswet), 

jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht ver-

standelijke gehandicapte jeugd (jeugd-LVG). In het Regeerakkoord is aangegeven dat het 

CJG bij de stelselwijziging in de jeugdzorg ook frontoffice zal worden voor de jeugdzorg (zie 

ook hoofdstuk 7). Een voorlopige tijdsplanning zou kunnen zijn dat de ambulante hulp in 

2014 overgaat naar de gemeenten en de overige onderdelen in 2016. 

 

De wethouders jeugd in de stadsregio hebben in de vorm van een gedeelde beleidsagenda 

“Zorg voor de toekomst” richting en acties benoemd voor de komende jaren. Onderdelen van 

deze agenda zullen op lokaal niveau moeten worden gerealiseerd. Andere onderdelen kun-

nen niet anders dan op stadsregionaal niveau worden aangepakt.  

Speerpunten in de agenda zijn: 

- Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin.  
- Aansluiting school – zorg. 
- Verbinding lokale zorg en geïndiceerde zorg. 
- Ketensamenwerking en informatie-uitwisseling  
- Doorontwikkeling professionaliteit 
- Voorbereiding op de Decentralisatie Jeugdzorg. In verband met de decentralisatie jeugd-

zorg zal gezamenlijk met de andere gemeenten in de stadsregio een uitvoeringspro-
gramma worden opgesteld. 

 
 

‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn 

leven.’ 

 

In het huidige jeugdzorgstelsel is het recht op jeugdzorg vormgegeven als een ‘recht op vis’.   In het nieuwe stel-

sel wordt het recht op jeugdzorg vormgegeven als een ‘recht op leren vissen’. 

 

Uit: Opvoeden Versterken, onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, 

november 2010 door prof.dr. T.A. van Yperen en drs. P.M. Stam 

 

Wat gaat de gemeente doen?  

Samen met de stadsregio Rotterdam (of een nog nader te bepalen samenwerkingsverband) 

en de stuurgroep CJG geeft de gemeente uitvoering aan de beleidsagenda “Zorg voor de 

toekomst”. 
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De beleidsagenda “Zorg voor de toekomst” wordt lokaal vertaald aan de hand van drie pij-

lers: 

1. Versterken van de dialoog over opvoeden 

2. Cliëntgericht werken 

3. Samenwerken 
 

Ad 1. Versterken van de dialoog over opvoeden 

De krachten van de mensen in en om het gezin heen moeten zo danig worden versterkt dat 

een hulpverleningstraject niet of minder nodig is. We vinden het daarom belangrijk dat het 

CJG in gesprek gaat met ouders tijdens de reguliere contactmomenten, maar ook door het 

organiseren van themabijeenkomsten en cursussen. Het CJG zal daarbij ook ondersteuning 

aanbieden aan de medeopvoeders (bijvoorbeeld de scholen, vrijwilligers bij verenigingen en 

welzijnsorganisaties). Het moet gewoon worden om als je een vraag hebt met betrekking tot 

opvoeden en opgroeien dat je terecht kunt bij het CJG.  

 

Ad 2. Cliëntgericht werken 

Het CJG staat naast de ouder(s), naast de professional (bijvoorbeeld leerkracht), gebruikt 
het sociaal netwerk van het gezin/de jongere, versterkt de eigen kracht van opvoeders én 
helpt daadwerkelijk het gezin/de jongere. Voor ouders die dat nodig hebben het CJG vrij toe-
gankelijke ondersteuningsprogramma’s (bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, pedagogische 
advisering, opvoedcursussen, gezinscoaching, groepstrainingen voor ouders, maar ook voor 
(mede-(opvoeders), eigen krachtconferenties. Het CJG heeft een belangrijke rol bij het creë-
ren van een positief opvoedingsklimaat: Positief opvoeden is steunen, stimuleren en sturen 
naar volwassenheid! Opvoeden is leuk! Bij het CJG kun je terecht voor goede adviezen over 
opvoeden en opgroeien. De naamsbekendheid van het CJG wordt de komende jaren ver-
groot. 
 

Ad 3. Samenwerken 

De afgelopen jaren is al geïnvesteerd in samenwerking met de partners in het CJG. Door de 

huisvesting van het gezondheidscentrum aan de Groenendaal  wordt de samenwerking met 

de partners in het gezondheidscentrum verder geïntensiveerd. De samenwerking vanuit het 

CJG zal zich ook meer dan nu het geval is, moeten richten op voorzieningen waar kinderen 

komen. De komende jaren zal de cultuurverandering binnen de zorgsector verder gaan. 

Mensen die werkzaam zijn bij één van de kernpartners van het CJG zullen hun beroep zien 

veranderen, van meer specialistische functies naar generalistische functies. De gemeente 

juicht deze verandering toe. Samenwerken moet er met name toe bijdragen dat het gezin, (of 

de jeugdige) die ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Het gaat hierbij om efficiënte, tijdige 

en passende hulp. Professionals van het CJG staan naast de ouder(s). Als de zorg complex 

is én er meerdere disciplines betrokken zijn wordt er gewerkt vanuit het principe één gezin, 

één plan. 
 

1. Zorg voor de toekomst  

Omschrijving Uitvoering geven aan de beleidsagenda “Zorg voor de toekomst” 

Doel Samen met de partners uitvoering geven aan de beleidsagenda “Zorg 

voor de toekomst” 

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) CJG Rijnmond, Flexusjeugdplein, Kwadraad, Bureau Jeugdzorg, stads-

regio Rotterdam, maar ook alle andere partners die werkzaam zijn bin-

nen het jeugdbeleid (zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, 

jeugd- en jongerenwerk, sportverenigingen etc) 

Planning 2012-2014 
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2012 2013 2014 2015 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Kosten en dek-

king   

Ambtelijke inzet en inzet van partners. Zie Bijzonderheden.  

Advisering  De beleidsagenda wordt lokaal vertaald in het jeugdbeleid 

Bijzonderheden Vanaf 2012 ontvangt de gemeente een decentralisatie uitkering CJG. In 

de gemeentebegroting zijn middelen opgenomen voor het CJG en CJG 

gerelateerde kosten.  

 

De jeugdzorg kost in Nederland iets meer dan drie miljard euro. Omge-

rekend komt dat neer op ongeveer 8702 euro per jeugdige Voor Krimpen 

aan den IJssel gaat het om een bedrag van  € 5.595.840  

(op basis van het rekenmodel van het Nederlands Jeugdinstituut en 

6432 jeugdigen van 0- 18 jaar). De kosten lijken hoog, maar het gaat 

ook om een behoorlijk zorgverbruik. Daarbij moet men ook  bedenken 

dat bepaalde onderdelen van het aanbod erg duur zijn. Een plaats in 

een residentiële voorziening jeugd- en opvoedhulp kost bijvoorbeeld al 

gauw € 50.000 per jaar. Een behandeling in een Orthopedagogisch Be-

handelcentrum (jeugd GGZ) € 25.000,- Daar komt bij dat het aantal 

jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdzorg al jaren stijgt.  

 

Het is belangrijk om een inhoudelijke slag te maken, gericht op minder 

inzet van gespecialiseerde opvangvoorzieningen voor kinderen en jon-

geren (exclusie van jeugdigen) en meer inzet van voorzieningen om de 

opvoeding in de eigen sociale context te versterken (inclusie van jeugdi-

gen).  

 

Of de beschikbare gelden voldoende zijn tijdens de verbouwing van het 

jeugdstelsel is nu nog niet aan te geven. Vooralsnog is een budget voor 

de voorbereiding opgenomen van € 10.000,-.  
 

2. Opvoedingondersteuning Ex AWBZ  

Omschrijving Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor vragen over 

opvoeden en opgroeien.  

Doel Samen met de partners de meest efficiënte, tijdige en passende onder-

steuning aanbieden, die gericht is op een goede balans tussen draag-

kracht en draaglast.  

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) CJG Rijnmond, Flexusjeugdplein, Kwadraad, Bureau Jeugdzorg, stads-

regio Rotterdam, maar ook alle andere partners die werkzaam zijn bin-

nen het jeugdbeleid (zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, 

jeugd- en jongerenwerk, sportverenigingen etc) 

Planning Monitoring van de vraag. 

2012 2013 2014 2015 

51.000 51.000 51.000 51.000 

Kosten en dek-

king   

De gezinnen, die voorheen een beroep konden doen op de AWBZ voor 

                                                
2
 Het gaat hierbij om kosten Bureau Jeugdzorg, AMK, Jeugd- en opvoedhulp (ambulant, deeltijd, pleegzorg en crisiszorg), 

jeugd-GGZ (zorgverzekeringsweg), Jeugd-LVG (AWBZ/PGB). 
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bijvoorbeeld begeleiding, zullen ondersteuning vragen bij het CJG. 

Advisering  Geen separate advisering. 
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4.3.  Prestatieveld 3: cliënteninformatie en -advies 

 

 Prestatieveld 3 

Het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren moet iemand kunnen beschikken 

over de juiste informatie. Waar kan ik mijn hulp in het huishouden regelen? Waar kunnen 

cursussen gevolgd worden? Waar is geschikt vrijwilligerswerk te vinden? Waar zijn gelegen-

heden voor vrije tijdsbesteding? Welke organisaties of mensen kunnen ondersteunen bij het 

zoeken naar de juiste weg en hoe zijn deze bereikbaar? Soms zal iemand niet meer nodig 

hebben dan deze informatie om verder zijn weg zelf te vinden, soms zal dit een eerste stap 

zijn op weg naar geschikte vormen van ondersteuning en hulp.  

 

Huidig beleid  

Het is van belang dat burgers en instellingen optimaal geïnformeerd zijn over de aanwezige 

voorzieningen in de gemeente. Het is een gemeentelijke taak om die informatie zo inzichtelijk 

en laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen. Informatie, advies en cliëntondersteuning 

worden op verschillende manieren gegeven: 

-  Het beschikbaar stellen van informatie (schriftelijk, digitaal, multimedia) zoals sociale-

kaartinformatie, helpen zoeken in diverse media, het organiseren van thematische 

voorlichtingsbijeenkomsten of het geven van individuele mondelinge voorlichting. 

Voorbeelden zijn de Wmo-krant, Senioren nieuwsbrief, activiteitenkalender van de 

ontmoetingscentra van het Meldpunt en de Respijtfolder van het Steunpunt Mantel-

zorg en via het WEB.  

-  Vraagverheldering: de cliënt helpen bij het scherper krijgen van zijn eigen vragen, 

welke wensen de cliënt heeft en welke beperkingen hij/zij daarbij ervaart, wat voor 

steun of hulpmiddel de cliënt nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen partici-

peren, wat de cliënt daarbij belangrijk vindt, wat hem/haar wel of niet interesseert, 

waar de cliënt wel of niet goed in is. 

-  Bemiddelen bij het vinden van de juiste organisatie of persoon. 

Deze functie wordt vooral uitgeoefend door de seniorenadviseur bij senioren, door 

maatschappelijke werkers, loketmedewerkers en mantelzorgondersteuner voor een 

bredere doelgroep en door het centrum voor jeugd en gezin, voor jeugdigen en ou-

ders.    

- Per 1 januari 2011 heeft de gemeente een overeenkomst met MEE Rotterdam Rijn-

mond afgesloten over de aansluiting tussen de activiteiten van MEE Rotterdam Rijn-

mond en het gemeentelijk beleid.  

Ook de werkzaamheden van MEE-medewerkers voor mensen met een beperking en het  

Steunpunt Mantelzorg vallen onder dit prestatieveld. 

 

Seniorenadviseur  

In oktober 2009 is de seniorenadviseur aangesteld en ondergebracht bij het Meldpunt. De 

seniorenadviseur ondersteunt en adviseert senioren in de gemeente rond hun vragen met 

betrekking tot wonen, zorg, welzijn en inkomen. Ook coördineert de seniorenadviseur een 

groep vrijwilligers die huisbezoeken aflegt bij senioren uit de gemeente. De vrijwilligers ver-

strekken informatie over deze onderwerpen, geven mogelijke signalen rond vereenzaming of 

andere problematiek aan de seniorenadviseur door, zodat de seniorenadviseur er iets mee 

kan doen of goed kan doorverwijzen. Op deze manier wordt een groep bereikt die zich an-

ders minder snel zou melden bij het Meldpunt of bij de gemeente voor ondersteuning en zo 
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mogelijk vroeger in beeld komt, voordat problemen moeilijk te hanteren worden. De senio-

renadviseur maakt deel uit van het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) en rapporteert de bevindingen 

aan de gemeente. Ook professionals en/of mantelzorgers  kunnen de seniorenadviseur ver-

zoeken bij een bepaalde inwoner te gaan kijken en te adviseren wat de mogelijkheden zijn 

ten aanzien van de hulpverlening breed.  

  

Indiceren  

Met ingang van 1 januari 2011 zijn wij gestart met het zelf indiceren bij hulp bij het huishou-

den, kleine woonvoorzieningen, e.d. Daarbij wordt o.a. samengewerkt met het CIZ. Er wordt 

bij het indiceren niet alleen gekeken naar wat de cliënt aanvraagt, maar de gehele situatie 

van de cliënt wordt bezien. Dikwijls kan de cliënt geholpen worden met andere voorzieningen 

dan die gevraagd worden. Het leveren van maatwerk en daarbij het tegengaan van verkoke-

ring heeft een hoge prioriteit voor de gemeente. 

 

Programma Woonservice  

De informatie- en adviesfunctie die in het kader van de Wmo is gerealiseerd, ondersteunt het 

Programma Woonservice. De partners die de informatie verstrekken (aanbod gericht) nemen 

deel aan woonservice. Op het terrein van wonen met zorg is er overlap met wat partners 

woonservice elk afzonderlijk doen en wat er bij de Wmo informatie- en adviesfunctie is ge-

realiseerd. Vraagverheldering en cliëntondersteuning op het terrein wonen met zorg gebeurt 

naast de Wmo ook door een casemanager of zorgmanager van zorgaanbieders en soms 

door huisarts of andere (zorg)professional in de 1e lijn. De kennis van de zorg is de voor-

waarde voor goede casemanagement en begeleiding naar de meest passende voorzie-

ning(en). 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

Begin november 2010 is het CJG geopend in het gezondheidscentrum. Het CJG geeft infor-

matie en advies aan kinderen/jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers op het gebied 

van opvoed- en opgroeiondersteuning. 

 

Het Meldpunt  

Het Meldpunt heeft aan alle medewerkers de workshop “Welzijn nieuwe Stijl “ aangeboden, 

Voor de loketmedewerkers wordt een scholingsaanbod ontwikkeld.  

 

Balie nieuw gezondheidscentrum  

Het Meldpunt, CJG Rijnmond, Kwadraad en Stichting Gezondheidscentrum zijn in gesprek 

over het invullen van een brede loketfunctie in het gezondheidscentrum aan de Groenen-

daal. Naast de receptiefunctie gaat het hier ook over de invulling van het WMO-loket, inclu-

sief de baliefunctie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanuit de brede baliefunctie wordt 

mensen de weg gewezen binnen het gezondheidscentrum (receptiefunctie) maar ook daar 

buiten. De medewerker bij de balie moet dan ook goede kennis hebben van de Krimpense 

sociale kaart. De inzet van deze partijen in het gezondheidscentrum wordt zo vormgegeven 

dat iemand met hulpvragen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bij complexe-

re vragen kan de backoffice, die gevormd wordt door de gezamenlijke partners, worden in-

geschakeld. In de frontoffice vindt de analyse plaats (wat heeft iemand feitelijk nodig), de 

indicatiestelling (voor zorg en ondersteuning die individueel verstrekt wordt) en de begelei-

ding naar realisatie van zorg, ondersteuning, welzijn en dienstverlening. Het Meldpunt zal 

met Agathos,Vierstroom, De Zellingen, Pameijer, Kwadraad en Parnassia/Bavogroep ook in 

gesprek gaan om front- en backofficetaken verder af te stemmen. De bovengenoemde orga-
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nisaties hebben namelijk aangegeven ook graag in de toekomst als tweede schil te willen 

participeren/samen te willen werken in het Wmo-loket Krimpen. 

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten? 

Overheveling diverse taken naar Wmo 

Met de overheveling van (extramurale) begeleiding AWBZ, jeugdzorg en onderdelen van de 

sociale zekerheid naar de gemeenten, vergroot en verbreedt dit kabinet de verantwoordelijk-

heid en mogelijkheden van gemeenten voor de ondersteuning van hun burgers bij vraag-

stukken van participatie. Veel participatievoorzieningen worden hierdoor bij gemeenten ge-

concentreerd en dit stelt gemeenten nog meer dan nu in staat om de hulpvraag van cliënten 

integraal, in de bredere context, te bezien en een passend aanbod te doen.  

 

Overheveling gelden MEE-organisaties naar Wmo 

De gelden voor de MEE-organisaties worden overgeheveld naar de Wmo. Dit was al de be-

doeling vanaf 2007, maar het was nog steeds niet gerealiseerd. Zoals het zich nu laat aan-

zien zal dit per 1 januari 2015 gaan plaatsvinden. Gemeenten zullen in het kader van de 

nieuwe taken die voortvloeien uit de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding experti-

se moeten opbouwen, met name met betrekking tot de doelgroep verstandelijk gehandicap-

ten. MEE beschikt over deze deskundigheid. Door de zeggenschap van gemeenten over de 

capaciteit/middelen van MEE gefaseerd te vergroten, kan geleidelijk de deskundigheid van 

MEE worden ingebouwd in het primaire proces bij de gemeenten. In de door de staatsecreta-

ris Veldhuijzen van Zanten voorgestane visie krijgen gemeenten op termijn volledige zeg-

genschap over het budget voor cliëntondersteuning. Het is aan gemeenten om dan te beslui-

ten of zij dit willen besteden bij MEE óf cliëntondersteuning op een andere wijze willen orga-

niseren. Hiermee komt een einde aan de ontstane tegenstelling voor gemeenten waarbij zij 

wel wettelijk verantwoordelijk zijn voor cliëntondersteuning, maar niet de middelen ontvan-

gen.  

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Verbetering Wmo-loketfunctie 

Omschrijving Project verbetering Wmo-loketfunctie (gebaseerd op De Kanteling). Voor 

verdere informatie over de Kanteling wordt verwezen naar prestatieveld 

6. Ingezet wordt op een onderzoek naar de intensivering van de 1-

loketfunctie. Dit loket kan vormgegeven worden binnen het huidige ge-

meentelijke Publiekscentrum dan wel binnen de gezamenlijke balie van 

het nieuwe gezondheidscentrum. Op basis van een afweging van de 

voor- en nadelen wordt een voorkeur geformuleerd. 

Doel Optimaliseren van de loketfunctie  

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Gemeente, Wmo beraad, het Meldpunt Capelle/Krimpen en de aangeslo-

ten organisaties. 

Planning 2012 

2012 2013 2014 2015 

7.500 7.500 7.500 7.500 

Kosten en dek-

king   

• Scholing loketmedewerkers 

• Folder voor burgers over het loket (locatie,bereikbaarheid etc) 

• Aanvraagformulier voor voorzieningen moet aangepast worden (niet 

meer aanbodgerichte voorzieningen) 

Advisering  2012 



Beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel  27 

Bijzonderheden Het compensatiebeginsel vraagt van de gemeente en van de inwoner 

een nieuwe benadering  

 De gemeente zal meer tijd moeten nemen in het eerste gesprek met de 

klant. De achterliggende vraag moet meer bezien worden vanuit de te 

compenseren resultaatgebieden.  

 De cliënt moet afstappen van het zogenaamde claimdenken (in voorzie-

ningen) en breder de mogelijkheden verkennen om zijn/haar probleem 

(eerst zelf vanuit de eigen mogelijkheden) op te lossen. Bij het vinden 

van oplossingen staan behoud van regie over het eigen leven en zelfred-

zaamheid voorop. 

 

2. Onderzoek Wmo loket (gezamenlijke balie) nieuw gezondheidscentrum  

Omschrijving Onderzoek doen naar een Wmo loket (gezamenlijke balie) in het nieuwe 

gezondheidscentrum  

Doel Optimaliseren van de baliefunctie in het gezondheidscentrum. Krimpen-

se inwoners kunnen met vragen over zorg, ondersteuning, welzijn en 

dienstverlening terecht bij het gezondheidscentrum. 

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen, CJG Rijnmond, Kwadraad, Stichting 

Gezondheidscentrum. En in tweede instantie Agathos, Zellingen, Vier-

stroom, Philadelphia, Pameijer, Parnassia/Bavogroep en Wmo beraad.  

Planning Voorjaar 2012 

2012 2013 2014 2015 

22.500 7.500 7.500 7.500 

Kosten en dek-

king   

• De balie in het nieuwe gezondheidscentrum moeten Centrum Jeugd 

en Gezin, Kwadraad en het Meldpunt gaan huren (extra kosten door 

hogere huur). 

• Het Meldpunt is nu in de zomermaanden maar open van 09.00 – 

13.00 uur. In de nieuwe situatie zal dit van 08.30 – 16.30 uur zijn 

(hier is nog overleg over).  

• Inrichting (het bestuur Gezondheidcentrum levert balie op). Aanschaf 

      twee computers, printer, telefoons en er zal een  aanpassing moeten  

      komen bij het registratiesysteem 

In 2012 worden eenmalige opstartkosten gemaakt. 

Advisering  Voorjaar 2012 

Bijzonderheden Voorlopig wordt binnen het budget geen rekening gehouden met uitbrei-

ding van de formatie voor de langere openstelling van de balie. Dit om-

dat het CJG, Kwadraad en Meldpunt gezamenlijk de balie vorm gaan 

geven, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. 

 

3. Onderzoek cliëntondersteuning begeleiding AWBZ  

Omschrijving Onderzoek doen naar cliëntondersteuning in het kader van de overheve-

ling van (extramurale) begeleiding AWBZ.  

Doel Met alle betrokken instellingen wordt een gezamenlijke visie hierop ge-

formuleerd en een convenant ondertekend. 

Doelgroep Inwoners  

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen, Agathos, De Zellingen, Vierstroom, 

Philadelphia, Pameijer, Parnassia /Bavogroep, gemeente Capelle aan 

den IJssel en het Wmo beraad.  
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Planning Voor 1 januari 2013  

2012 2013 2014 2015 

0 45.000 45.000 45.000 

Kosten en dek-

king   

Dit is een eerste inschatting van de kosten.  

Advisering  Eind 2012  

Bijzonderheden  Zie ook prestatieveld 6 actie 1 en 2.  

De kosten zijn voor het verrichten van het onderzoek en dus niet voor het 

creëren van voorzieningen voor individuele inwoners (hiervoor ontvangt 

de gemeente een bedrag  van de rijksoverheid). De hoogte van deze 

rijksbijdrage is nog niet bekend. 
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4.4.  Prestatieveld 4: Ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers 
 

Prestatieveld 4 

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 
 

Wat houdt prestatieveld in?  

Mantelzorg  

Onder mantelzorg wordt verstaan de langdurige zorg, die niet in het kader van een hulpver-

lenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe om-

geving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de bestaande sociale relaties (fami-

lie, vrienden etc.). Mantelzorg overkomt iemand en deze persoon kan zich er normaal ge-

sproken niet of nauwelijks aan onttrekken. Hoewel er van dwang in de strikte betekenis van 

het woord geen sprake is, is er ondanks de liefde waarmee deze zorg wordt geboden, wel 

vaak sprake van een grote druk. Mantelzorg omvat allerlei vormen van zorg voor naasten 

zoals huishoudelijke hulp, verzorging en emotionele steun en het houden van (soms bijna 

permanent) toezicht. Zorgen voor een naaste gebeurt meestal uit liefde of plichtsgevoel. De 

vooraf bestaande persoonlijke band en morele plicht vormen een belangrijk verschil met vrij-

willigerswerk. 

 

Bij het verlenen van mantelzorg gaat het om het bieden van iets extra's dat qua duur en qua 

intensiteit de geschetste 'normale gang van zaken' overstijgt. Vaak is er - in tegenstelling tot 

'normale' situaties in het huishouden - sprake van een situatie die wordt gekenmerkt door het 

in de knel komen van maatschappelijke verplichtingen en persoonlijke voorkeuren. Een zin-

volle manier om mantelzorgers te beschermen tegen overbelasting is het bieden van respijt-

zorg: het tijdelijk overnemen van de zorg opdat de mantelzorger zich kan ontspannen en tot 

rust kan komen, wetende dat de zorgvrager goed verzorgd wordt en wetende dat daarmee 

de waarde en het belang van de geleverde mantelzorg gerespecteerd wordt. Respijtzorg 

geeft dus niet de boodschap dat de mantelzorger het niet goed gedaan heeft. 

 

Huidig beleid  

Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze. Men rolt erin en heeft vooraf geen idee hoe lang 

de zorg nodig zal zijn. Ook als dit vele jaren is, de meeste mantelzorgers houden het vol tot 

de situatie onhoudbaar is en opname in een instelling onontkoombaar. Vrijwilligers die 

dienstverlening en zorg (tijdelijk) kunnen overnemen van de mantelzorger zijn in dit verband 

van grote betekenis. Mantelzorg en deze vorm van vrijwillige inzet noemen we ‘informele 

zorg’. Zij zijn bijvoorbeeld verbonden aan Het Meldpunt, de Zonnebloem en NPV. Informele 

Zorg is dus die zorg die geleverd wordt door de mantelzorger en vrijwilliger. Het gaat om on-

betaalde en niet beroepshalve gegeven zorg.   

 

Met de extra inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en het brede palet aan huidige voorzie-

ningen, lijkt op dit moment een deel van de cliënten in hun behoefte aan begeleiding te kun-

nen voorzien. Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en passende inzet 

van vrijwilligers vormen hierbij belangrijk aandachtspunten.  

 

Het Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht bij het Meldpunt. Mantelzorg is vaak langdurig 

en intensief. Doelstellingen van deze ondersteuning van mantelzorgers zijn: 

- Bijdragen aan participatie van de mantelzorger in de samenleving zoals kunnen blijven 

deelnemen aan sociaal leven, arbeid, scholing en vrijwilligerswerk; 

- Voorkomen van overbelasting van de mantelzorger; 
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- Uitstel of voorkomen van het beroep op zwaardere zorgvormen door de zorgbehoevende, 

ter ontlasting van de professionele zorg; 

- Het verkleinen van de kans op (langdurig) conflict als gevolg van spanningen tussen man-

telzorger en de zorgvrager/behoevende; 

- Invulling geven aan betekenisvolle inzet van mantelzorgondersteuning. 

 

Het Steunpunt Mantelzorg fungeert dus als lokaal expertisecentrum op het gebied van de 

mantelzorg voor de gemeente. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt weten te realiseren: 

themabijeenkomsten, een jaarlijkse informatiestand in de bibliotheek, persoonlijke contacten 

met mantelzorgers, het bieden van een luisterend oor, de respijtfolder, het project “Het man-

telzorgtasje” ten behoeve van het werven van nieuwe mantelzorgers, de Dag van de Mantel-

zorg, twee buffetten voor mantelzorgers (in Crimpenersteyn en Tiendhove/Facet). Tevens 

wordt twee keer per jaar door het Steunpunt een mantelzorgblad “MantelZorg Info!” uitgege-

ven en wordt maandelijks het Alzheimer Café georganiseerd. Per 1 januari 2011 heeft het 

Steunpunt 382 geregistreerde mantelzorgers.  

 

Analyse acht basisfuncties  

Uit de analyse (zie bijlage 2) van de acht basisfuncties kan worden geconcludeerd dat het 

Steunpunt Mantelzorg alle basisfuncties uitvoert. Uit de analyse is onderstaand aanbod op-

gesteld.   
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Uitkomsten respijtzorgwerkgroep 

Zowel bij de gemeente als bij het Steunpunt Mantelzorg en de kerken zijn in 2011 geen aan-

wijzingen dat mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel meer of andere vormen van respijt-

zorg nodig hebben die niet beschikbaar zijn. Het bovenstaande kan worden geconcludeerd 

uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Werkgroep Respijtzorg Krimpen aan den IJssel 

onder andere door het bevragen van diverse organisaties en een oproep naar respijtzorgbe-

hoefte op de website van Gemeente Krimpen aan den IJssel en Het Meldpunt Capel-

le/Krimpen te plaatsen.  

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten? 

Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo 

Zoals reeds aangegeven leidt de invoering van de pakketmaatregel in de AWBZ ertoe dat 

minder mensen gebruik kunnen maken van professionele begeleiding. Deze mensen zullen 

de oplossing onder andere moeten zoeken in eigen kring oftewel via mantelzorg. Een ade-

quate ondersteuning van mantelzorgers is daarom steeds belangrijker. De gemeente vindt 

het belangrijk dat mantelzorgers niet in de knel komen bij het uitvoeren van hun zorgtaken. In 

de afgelopen jaren is op het gebied van mantelzorgondersteuning een ondersteuningsaan-

bod opgezet dat wordt voortgezet. Het Steunpunt Mantelzorg geeft uitvoering aan de 8 ba-

sisfuncties van mantelzorg. Het Steunpunt zal zich dus ook op mantelzorgers van andere  

doelgroepen moeten richten en daar deskundigheid over moeten hebben. Vraag is in hoe-

verre die mantelzorgers niet al volledig belast zijn en een verder beroep niet reëel is. 

 

Vertrouwensband opbouwen met mantelzorgers  

Mantelzorgers verlenen zorg (langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week) aan ie-

mand uit hun directe omgeving. Die zorg wordt dan niet door een professional gegeven en 

overstijgt de te verwachten, gebruikelijke zorg tussen huisgenoten of familieleden. Mantel-

zorg wordt bijvoorbeeld verleend aan mensen met dementie, mensen die een herseninfarct 

hebben gehad, mensen met psychiatrische of psychosociale problemen, ouderen die alleen 

zijn of aan een gehandicapt kind. Mantelzorgers moeten liefst zo vroeg mogelijk dus wan-

neer de mantelzorg net is gestart, ondersteuning krijgen, zodat het sociale netwerk rondom 

de mantelzorger kan worden betrokken om de zorg voor de patiënt te delen. Op die manier 

kan worden voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Mantelzorgers weten echter 

niet altijd dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn. Daarnaast zijn mantelzorgers over het 

algemeen terughoudend bij het zoeken naar en vragen om ondersteuning en wachten ze 

hier vaak te lang mee. Het hebben van een vertrouwensband met de mantelzorger is van 

groot belang. Uit ervaring van de mantelzorgondersteuner is gebleken dat een mantelzorger 

niet direct met zijn of haar concrete hulpvraag komt. Dit wordt ook zo ervaren bij het project 

ZorgSaam. Het specifieke zorgaanbod moet bij de mantelzorger ‘in de week’ worden gelegd, 

waarna de mantelzorger over het algemeen tijd nodig heeft om deze externe hulp te accep-

teren. Het opgebouwde vertrouwen met de coördinator van het project speelt hierin een be-

langrijke rol. 

 

Wat gaat de gemeente doen?  

Het huidig aanbod willen wij in stand houden. Vanuit de onderzoeken is er voor gekozen om 

de volgende nieuwe acties op te starten.  

 

1. Een onderzoek naar de vindplaats van jonge mantelzorgers 

Omschrijving Een onderzoek naar de vindplaats van jonge mantelzorgers in Krimpen 

aan den IJssel 

Doel Het onderzoeken van de vindplaats van jonge mantelzorgers. Hierbij 
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wordt gedacht aan bijvoorbeeld een fysieke locatie zoals een school-

plein, jeugdhonk, maar ook aan internet. Met deze informatie kan de 

medewerker van het steunpunt mantelzorg gericht jonge mantelzorgers 

benaderen.  

Doelgroep Jonge mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg), samen met stu-

dent of onderzoeksbureau, maar ook: Mezzo, Jeugd- en Jongerenwerk 

Midden-Holland, Via Futura en/of Centrum Jeugd en Gezin 

Planning Schooljaar 2012/2013, start september 2012 

2012 2013 2014 2015 

2.272 2.306 0 0 

Kosten en dek-

king   

Op basis van een HBO-student, begeleiding student: 2 uur per week:  

€ 2.272 in 2012 en € 2.306 in 2013 (beide jaren op basis van een half 

jaar) 

Advisering   

Bijzonderheden  

 

2.  Inzetten sociale media voor bereiken jonge mantelzorgers 

Omschrijving Het inzetten van sociale media zoals Hyves, Facebook en Twitter voor 

het bereiken van jonge mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel. Na het 

eerste jaar zal het project worden overgenomen door een mantelzorger 

en/of een vrijwilliger 

Doel Het ‘linken’ van mantelzorgers via sociale media in Krimpen aan den 

IJssel. Dit kunnen nieuwe of al geregistreerde mantelzorgers zijn. 

Doelgroep Alle mantelzorgers, maar de focus ligt op mantelzorgers van 12 t/m 35 

jaar. Hiermee worden de jonge mantelzorgers bereikt, maar ook de wer-

kende mantelzorgers, die actief zijn op sociale media 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg), Jeugd en Jon-

geren Midden Holland, Via Futura en/of Centrum Jeugd en Gezin 

Planning Najaar 2012: start 

2012: ‘linken’ van 10 nieuwe mantelzorgers 

2013: ‘linken’ van 15 nieuwe mantelzorgers 

2014: ‘linken’ van 20 nieuwe mantelzorgers 

2015: ‘linken’ van 25 nieuwe mantelzorgers 

Start in 2012 en daadwerkelijk operationeel in 2013. 

2012 2013 2014 2015 

2.007 1.153 1.158 1.164 

Kosten en dek-

king   

In 2012 eenmalig € 1.722 (aanmaken accounts, wervingsactiviteiten, pr-

materiaal en communiceren met de mantelzorger) en 1 kwartaal voor 

personele lasten. Vanaf 2013 is structureel € 1.153 (exclusief trendmatig 

verhoging) nodig voor personele lasten.  

Advisering   

Bijzonderheden Reeds op www.jongin.nl 

 

3. Periodieke PR richting scholen en kerken 

Omschrijving Periodiek PR op scholen en kerken in Krimpen aan den IJssel. Dit kan 

via het concreet aanleveren van redactionele teksten ten behoeve van 

schoolkrant, kerkblad, etc. of via Hyves, Facebook en/of Twitter. Tijdens 

de start in januari 2012 zal de focus liggen op algemene informatie man-
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telzorg. Als actie 1 is uitgevoerd zal de uitkomst daarvan worden meege-

nomen in verdere PR-uitingen.  

Doel Het vergroten van de bekendheid van het Steunpunt mantelzorg Krimpen 

Doelgroep Mantelzorgers vanuit Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg), scholen en ker-

ken in Krimpen aan den IJssel 

Planning Van 2012 tot en met 2015, elk kwartaal een item uitgeven 

2012 2013 2014 2015 

1.398 1.418 1.426 1.432 

Kosten en dek-

king   

8 uur per kwartaal (4 uur beleidsmedewerker en 4 uur mantelzorg onder-

steuner), totaal 32 uur 

Advisering   

Bijzonderheden  

 

4. Specifieke themabijeenkomst voor gedifferentieerde doelgroepen 

Omschrijving Het organiseren van themabijeenkomsten voor vijf nader te bepalen 

mantelzorgdoelgroepen in Krimpen aan den IJssel. Voorheen waren er 

twee themabijeenkomsten per jaar. Op basis van de netwerkbijeenkomst 

Steunpunt Mantelzorg is gebleken dat er behoefte is aan specifieke 

themabijeenkomsten per doelgroep. 

Doel - het vergroten van de kennis en de competenties van mantelzorgers 

van een gedifferentieerde doelgroep 

- het bieden van onderling contact voor mantelzorgers van een gediffe-

rentieerde doelgroep 

Doelgroep Nader te bepalen, op basis van onderzoek huidige mantelzorgbestand. 

Te denken valt aan: 

• mantelzorgers met een gehandicapt kind 

• mantelzorgers gegroepeerd rondom dementie  

• mantelzorgers gegroepeerd rondom MS-patiënten 

• mantelzorgers gegroepeerd rondom mensen met een verstandelijke 

en/of lichamelijke beperking 

• mantelzorgers gegroepeerd in een leeftijdscategorie of naar geslacht 

(man-vrouw).  

• mantelzorgers gegroepeerd rondom mensen met psychische proble-

men 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg), diverse organi-

saties en/of gastsprekers, gekoppeld aan de specifieke doelgroep 

Planning In 2012 t/m 2015 jaarlijks voor elke doelgroep 1 themabijeenkomst or-

ganiseren (overdag of ’s avonds) in een ontmoetingscentrum in Krimpen 

aan den IJssel 

2012 2013 2014 2015 

2.103 2.135 2.145 2.156 

Kosten en dek-

king   

Voor: huur ontmoetingscentrum, gastspreker, uitnodigingen per post, 

hapjes en drankjes etc. 

Advisering   

Bijzonderheden 5 bijeenkomsten per jaar, waarvan jaarlijks steeds 2 themabijeenkom-

sten zijn inbegrepen in het vaste aanbod van het Steunpunt Mantelzorg. 

Voorbereiden en organiseren komen uit de reguliere uren van de mantel-

zorgondersteuner. 
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5. Maatjesproject 

Omschrijving Het organiseren van een maatje voor de periode van een jaar voor een 

zorgbehoevende in Krimpen aan den IJssel  

Doel - de zorgbehoevende een zinvolle dagbesteding bezorgen 

- het vergroten van het netwerk van de zorgbehoevende  

- het vergroten van de sociale vaardigheden van de zorgbehoevende 

- de mantelzorger ontlasten 

- de professionele zorg ontlasten 

Doelgroep Zorgbehoevenden in Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg)met bijvoorbeeld 

Pameijer en BAVO Europoort, afhankelijk van situatie van zorgbehoe-

vende 

Planning Zomer 2013: vooronderzoek 

Najaar 2013: voorbereiding en uitwerking plan 

Winter 2013: aanstellen beroepskracht 

Voorjaar 2014: werven vrijwilligers en cliënten 

Zomer 2014: start maatjesproject 

2012 2013 2014 2015 

0 17.557 26.376 26.508 

Kosten en dek-

king   

In 2013 zijn er opstartkosten (aanpassen registratiesysteem, maken 

procedures, werving medewerker, werving en scholing vrijwilligers, PR). 

Halverwege 2013 start de beroepskracht, om in de jaren er na structu-

reel voor 12 uur per week uitvoering te geven aan dit project. 

Advisering   

Bijzonderheden Voorbeeld is project ZorgSaam 

 

6. Inloop voor dementerenden ten behoeve van respijt mantelzorger 

Omschrijving De bestaande inloop geschikt maken voor het ontvangst van demente-

renden in Krimpen aan den IJssel 

Doel De mantelzorger ontlasten en de dementerende een zinvolle of prettige 

tijdbesteding bieden 

Doelgroep Dementerende en hun mantelzorger(s) 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen (Steunpunt Mantelzorg), coördinator De 

Inloop, thuiszorgorganisaties, verzorgingstehuizen en VPK 

Planning Start juli 2012 

2012 2013 2014 2015 

3.994 4.613 4.636 4.659 

Kosten en dek-

king   

In 2012 zijn er opstartkosten voor het aanpassen registratiesysteem, 

maken procedures, werving medewerker, werving en scholing vrijwilli-

gers, PR.  

Wekelijks 2 uur een beroepskracht:(op basis van een half jaar) 

Advisering   

Bijzonderheden Relatie met prestatieveld 6 actie 1 en 2. Financiering vanuit budget 

Pakketmaatregel 1. 
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Vrijwilligerswerkondersteuning  

Wat houdt het prestatieveld in?  

De definitie van vrijwilligerswerk is: “Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd ver-

band onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen en, of de samenle-

ving, zonder dat degene die het verricht daar voor zijn levensonderhoud afhankelijk van is”.  

 

Hoewel mantelzorg en vrijwilligerswerk voortkomen uit een hoge betrokkenheid bij het wel en 

wee van een ander, liggen de accenten bij vrijwilligerswerk anders dan bij mantelzorg. Bij 

vrijwilligerswerk ligt het accent meer op “verrijking” van de eigen persoon, op het veelal voor-

af ontbreken van een relatie met degene die hulp wordt geboden, op het zich nuttig willen 

maken, op een activiteit die vaak meer in een georganiseerd verband plaatsvindt, op een 

activiteit die men in principe van de ene op de andere dag zou kunnen beëindigen als men 

dat wenst. 

 

Huidig beleid 

De doelstelling van de Wmo is ‘meedoen’ in de brede zin van het woord en het vereist dat 

vrijwillige inzet op alle terreinen van de samenleving ondersteund kan worden. Met de komst 

van de Wmo is er concretere invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid die  de gemeen-

te heeft ten aanzien van vrijwilligers. Het doel van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid is de 

inzet op de diverse terreinen in de eerste plaats te behouden, te waarderen en te faciliteren. 

Het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd via enerzijds de subsidie aan het Meldpunt voor het 

instandhouden van het Meldpunt Vrijwilligers en anderzijds door de subsidieregeling werving 

en deskundigheidsbevordering waarvoor de instellingen een aanvraag kunnen indienen. 

Daarnaast reikt de gemeente jaarlijks het Krimpens Kompliment uit en heeft de gemeente 

een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten en de 46-euro regeling (de hoogte van de 

bijdrage aan vrijwilligersorganisaties bedraagt € 46,- per vrijwilliger) vastgesteld.  

 

Het Meldpunt Vrijwilligers is ook ondergebracht bij het Meldpunt. In Krimpen aan den IJssel 

zijn veel organisaties actief met vrijwillige hulp. Veel van die organisaties hebben zich aan-

gesloten bij het Meldpunt Vrijwilligers. Het Meldpunt Vrijwilligers heeft daarmee een goed 

overzicht van het hulpaanbod in de regio. De vrijwilligers van het Meldpunt weten de weg en 

bemiddelen of verwijzen. De vrijwilligersorganisaties geven aan dat het aantal zorgvragen en 

de zwaarte van de zorgvraag aan het toenemen is. Hierdoor komen de vrijwilligers nog meer 

onder druk te staan.  

 

De vrijwilligersverzekering is in 2010 tot stand gekomen en per 1 januari 2009 zijn de budget-

ten voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en het budget voor werving van vrijwil-

ligers gebundeld. De Vrijwilligers van het Meldpunt krijgen een workshop “Welzijn nieuwe 

Stijl“ aangeboden. Deze workshop wordt ook herhaald voor coördinatoren en bestuursleden 

van de Vrijwilligersorganisaties. 

 

Project “Voor en met elkaar”  

In het voorjaar van 2010 heeft Het Meldpunt onder andere in samenwerking met Qua Wonen 

en vrijwilligersorganisaties een enquête gehouden onder de bewoners van de Park- en Vij-

verflat. Dit project  had enerzijds de doelstelling om bewoners te stimuleren tot onderling 

dienstbetoon door het vrijwillig inzetten van eigen talenten en gaven voor de buurtbewoners 

en anderzijds het bij elkaar brengen van buurtbewoners om een leefbare omgeving te creë-

ren. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn er verschillende diensten opgezet zoals een eet-

club, een klussendienst, een wandel/fietsclub, een naai- en versteldienst en een hulpdienst 

bij computerproblemen. Voor de sociale ontmoetingen zijn er inloopochtenden en een in-
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loopmiddag, waar men elkaar kan ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee of/en 

het doen van activiteiten, zoals spelletjes, handwerken, sjoelen. Een halfjaar na inzet zijn de 

inloopdagdelen op maandag en woensdag blijvend succesvol en is de klussendienst met een 

spreekuur van 1x per maand op de woensdagochtend nog steeds actief. De diensten zijn 

overgenomen door de bewoners zelf. In voorbereiding is een project “Voor en met elkaar” 

voor de wijk “Oud Krimpen”. Dit project zal in het najaar 2011 verder uitgewerkt worden. De 

vrijwilligersorganisaties willen dit project voor en met buurtbewoners vorm gaan geven. 

 

Inzet van een buurtcoach en onderlinge hulp 

Het project BloemRijk is uitgevoerd in het kader van Woonservice (2008 tot heden). Vanaf 

april 2010 is in de Bloemenbuurt een buurtcoach actief, die de actieve bewoners coacht bij 

het zelf invullen van activiteiten in de buurt en het vormgeven aan onderlinge dienstverle-

ning. Vanaf zomer 2011 is er voor een aantal uren per week buurtcoach inzet beschikbaar 

voor de buurt Middenwetering en De Nieuwe Vaart om ook daar een vertrouwde buurt te 

ontwikkelen. Woningcorporatie QuaWonen financiert de buurtcoach met een bijdrage van de 

gemeente. De inzet van de buurtcoach is bedoeld voor gebieden waar herstructurering 

plaatsvindt en de samenhang in de buurt opnieuw opgebouwd moet worden, waarbij de be-

trokkenheid van bewoners uitgangspunt is. 

 

Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden  

Binnen de afdeling Samenleving wordt specifiek beleid voor de doelgroep vrijwilligers met 

uitkering gevoerd. Een tweetal categorieën zijn te onderscheiden: 

1. Vrijwilligerswerk met werkzaamheden sociaal nut (sociale activering); 

2. Vrijwilligerswerk met link re-integratie (trajectmatige invulling). 

De eerste categorie bestaat al sinds jaar en dag. De tweede categorie heeft een impuls ge-

kregen met de komst van de Wet werk en bijstand in 2004. Vrijwilligerswerk werd wettelijk 

verankerd als mogelijk (verplicht) onderdeel van een re-integratievoorziening (traject). Op dit 

moment vormt de tweede categorie in de Krimpense praktijk nog een bescheiden onderdeel. 

Binnen het Verandertraject Werk en Inkomen wordt het accent meer gelegd op uitstroom in 

plaats van sociale activering en wordt gezocht naar nieuwe wijzen van invulling en effectieve 

inzet van de re-integratiemiddelen. Werken met behoud van uitkering als mogelijke opstap 

naar betaalde arbeid is bezig aan een revival nu gemeenten door slinkende budgetten kam-

pen met steeds grotere tekorten. Het Meldpunt is in samenspraak met de gemeente Capelle 

aan den IJssel zich aan het oriënteren welke samenwerking mogelijk is. Gedachte is klanten 

van de Sociale Dienst werkervaring te laten opdoen “onder de vlag” van het Meldpunt. De 

contacten bevinden zich op dit moment nog in de verkennende fase. Voor onze gemeente 

kan zo’n constructie mogelijk ook interessant zijn. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. 

Onderzoek naar een projectmatige invulling van “werkzaamheden met behoud van uitkering 

in de zorg” (waaronder vrijwilligerswerk) zal plaatsvinden uiterlijk einde eerste kwartaal 2012. 

Deze werkzaamheden kunnen mogelijk te zijner tijd worden ingebed binnen de (mogelijk) op 

te richten Stichting Krimpen Werkt. 

 

Maatschappelijk makelaar 

In 2011 start de maatschappelijk makelaar. De maatschappelijk makelaar biedt ondersteu-

ning bij maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs. Het vinden van een geschik-

te stageplaats is primair de verantwoordelijkheid van de leerling zelf, al dan niet met onder-

steuning vanuit de school. De maatschappelijk makelaar is verantwoordelijk voor het genere-

ren van aanbod van stageplaatsen bij vrijwilligersorganisaties in de breedste zin van het 

woord. Dit zijn lokale organisaties die voor een deel (of volledig) afhankelijk zijn van vrijwilli-

gers en actief zijn op het gebied van zorg, sport of kunst & cultuur. Als het vinden van een 



Beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel  37 

stageplaats op eigen kracht niet lukt, kunnen leerlingen putten uit het aanbod van de maat-

schappelijk makelaar. Het voortgezet onderwijs en de maatschappelijk makelaar definiëren 

gezamenlijk de uitgangspunten waaraan een maatschappelijke stage moet voldoen en de 

makelaar brengt deze uitgangspunten over. Daarnaast helpt de maatschappelijk makelaar 

organisaties bij het omgaan met de jongeren en met het formuleren van geschikte opdrach-

ten als maatschappelijke stage. Het uiteindelijke doel is om jongeren enthousiast te maken 

voor vrijwilligerswerk, zodat zij in de toekomst zich als vrijwilliger in zetten voor de samenle-

ving. Dat er behoefte is aan meer vrijwilligers, blijkt wel uit de resultaten van een peiling on-

der bezoekers van zowel de gemeentelijke website als de website van Het Meldpunt. Ruim 

83% van de mensen geeft de voorkeur aan het inzetten op het werven van nieuwe vrijwilli-

gers, boven het investeren op bestaande vrijwilligers. 

 

Scholing van vrijwilligers 

De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor het bevorderen van deskundigheid 

van vrijwilligers en voor het werven van vrijwilligers. Uit de peiling onder de bezoekers van 

de gemeentelijke website en de website van Het Meldpunt blijkt dat 68% van de mensen 

grote waarde hecht aan scholing c.q. deskundigheidsbevordering. De behoefte blijkt daar-

naast ook uit het gebruik van het budget, dat elk jaar volledig wordt benut en dus niet toerei-

kend is voor alle aanvragen. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget te verrui-

men. 

 

Combinatiefuncties 

Sinds 2010 doet de gemeente mee aan de Impulsregeling “Brede School, Sport en Cultuur”. 

Voor de mogelijke deelname vanaf 2012 is in 2011 een evaluatie geweest. De gemeente zet 

de Impulsregeling in 2012 voort en kan op die manier qua capaciteit doorgroeien van de hui-

dige 1,8 fte naar 4,4 fte eind 2012. Deze uitbreiding vindt budgettair neutraal plaats. Door 

uitbreiding van de combinatiefunctionarissen kan de gemeente naast de sportsector, ook 

zorgen voor een verdere impuls in het onderwijs en in de kunst- en cultuursector binnen de 

gemeente. De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitbreiding van de combinatiefuncties. 

In de notitie combinatiefuncties “Een kwestie van goed samenspel” wordt uiteengezet hoe de 

combinatiefuncties een bijdrage leveren op de gebieden Onderwijs, Sport en Cultuur. De 

functies kunnen worden samengevat in onderstaand schema: 
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Analyse vijf basisfuncties  

Analyse van de vijf basisfuncties levert in kort het navolgende op:  

1. Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen 

• Zie inzet maatschappelijk makelaar; proces is in gang gezet 

2. Verbinden en makelen 

• Grijs/groen-projecten opgenomen in programma Woonservices 

3. Versterken 

• Informatie en advies voor het Vrijwilligers Platform Krimpen (VPK) verloopt via het pe-

riodieke VPK-overleg 

• Deskundigheidsbevordering: middelen zelf aanvragen bij gemeente en collectieve 

workshops via Het Meldpunt. (Welzijn nieuwe Stijl) 

• Faciliteren door Het Meldpunt door het beschikbaar stellen van: vergaderruimte, ko-

pieermachine, laptop, beamer, etc. 

4. Verbreiden 

• Krimpens Kompliment, verspreiden informatie over voorzieningen en regelingen, 46-

euro regeling en collectieve vrijwilligersverzekering 

5. Verankeren 

• In de subsidieovereenkomst met Het Meldpunt wordt een aantal zaken geformali-

seerd. 

Gesteld kan worden dat voldoende wordt ingezet op de vijf basisfuncties en hierop geen ver-

dere acties ondernomen hoeven te worden.  
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Wat gaat de gemeente doen?  

1. Jaarlijks Wervingscampagne vrijwilligersorganisaties  

Omschrijving Jaarlijkse wervingscampagne met samenwerkende vrijwilligersorganisa-

ties vanuit het VPK 

Doel Het gezamenlijk werven van vrijwilligers met organisaties die met vrijwil-

ligers werken.  

Doelgroep Nieuwe vrijwilligers 

Partner(s) Thuiszorgorganisaties, verzorgingstehuizen, VPK-organisaties 

Planning Na elke zomervakantie, bijvoorbeeld in september 

2012 2013 2014 2015 

1.500 1.523 1.530 1.537 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering   

Bijzonderheden  Mede op verzoek van de vrijwilligersorganisaties is dit actiepunt opge-

nomen. 

 

2. Subsidiëring deskundigheidsbevordering en werving van vrijwilligers 

Omschrijving Een subsidieregeling  

Doel Het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers en het werven 

van vrijwilligers. 

Doelgroep Lokale instellingen die werken met vrijwilligers.  

Partner(s)  

Planning Verhoging subsidieplafond vanaf 2012 

2012 2013 2014 2015 

2.000 2.000 2.000 2.000 

Kosten en dek-

king   

Het totale subsidieplafond komt hiermee op € 10.000 per jaar. 

Een instelling kan maximaal € 800 per jaar aanvragen. 

Advisering   

Bijzonderheden  Hiermee wordt een passend gevolg gegeven aan de uitkomsten van de 

internetpolls. 

 

3. Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden  

Omschrijving Binnen Werk en Inkomen zijn een tweetal categorieën vrijwilligerswerk 

te onderscheiden: gericht op sociale activering en gericht op re-

integratie. Gezocht wordt naar nieuwe vormen van werkzaamheden met 

behoud van uitkering (gericht op re-integratie).  

Doel Investeren op samenwerking tussen gemeenten en het Meldpunt met 

als doel creëren van win-win voor beide partijen. De gemeente kan klan-

ten plaatsen en werkervaring op laten doen als opstap naar uitstroom 

naar werk. Het Meldpunt krijgt extra “handen” om werkzaamheden te 

doen uitvoeren. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in samenwerking 

tussen de afdelingen Samenleving en Ruimte (Dienst Openbare Wer-

ken) om mensen werkervaring binnen de Krimpense samenleving op te 

laten doen.  

Doelgroep Mensen met een bijstandsuitkering die in staat zijn om te werken. 

 

Partner(s) Het Meldpunt Capelle/Krimpen en afdeling Ruimte (Dienst Openbare 
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Werken) 

Planning Onderzoek naar projectmatige invulling werkzaamheden vindt plaats 

gedurende het eerste kwartaal 2012 

2012 2013 2014 2015 

40.000 PM PM PM 

Kosten en dek-

king   

Coördinerende werkzaamheden vinden mogelijk plaats vanuit de op te 

richten Stichting Krimpen Werkt. Aanloopkosten te ontwikkelen werk-

zaamheden met behoud van uitkering worden deels begroot vanuit de 

Wmo. Totaalkostenplaatje vanaf 2013 is nog niet duidelijk 

Advisering  Advisering zal plaatsvinden einde 1e kwartaal 2012 

Bijzonderheden  Te ontwikkelen aanpak vrijwilligerswerk bij bijstandsgerechtigden hangt 

nauw samen met het Verandertraject Werk en Inkomen 2011-2012. 

De privacy van mensen mag geen gevaar lopen. 
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4.5.  Prestatieveld 5: maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen 
 

Prestatieveld 5 

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem.  
 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Dit prestatieveld heeft betrekking op algemene maatregelen die, zonder dat men zich tot de 

gemeente behoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan behoefte 

heeft. De bedoelde maatregelen hoeven dus niet alleen gericht te zijn op kwetsbare groepen, 

zolang zij er in ieder geval maar baat bij hebben. Het gaat hier om een breed scala van 

mogelijke maatregelen. Te denken valt aan de toegankelijkheid van de woonomgeving en 

openbare ruimten, maar ook het organiseren van activiteiten met een sociaal-recreatief of 

sportief karakter voor specifieke doelgroepen is een voorbeeld. 

 

Huidig beleid  

Afgelopen periode zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd door het Meldpunt samen met 

MEE en het Meldpunt samen met Seniorenplatform en ouderenbonden.   

 

Beleidsnota Wijzigingen AWBZ 2010-2014  

Het ministerie van VWS is al enige jaren bezig met aanpassingen in de Algemene Wet Bij-

zondere Ziektekosten (AWBZ). De aanpassingen die het ministerie doorvoert zijn erop ge-

richt om de AWBZ te beperken tot die taken waar de wet oorspronkelijk voor bedoeld was 

(de groep mensen met ernstige beperkingen in hun dagelijks leven), nadat er steeds meer 

zaken onder de AWBZ waren gebracht die daar eigenlijk niet in thuis hoorden. Het ministerie 

haalt deze zaken uit de AWBZ en brengt een deel van deze zaken onder in de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo), waardoor gemeenten er taken en verantwoordelijk-

heden bij krijgen. Gemeenten zijn immers met de invoering van de Wmo verantwoordelijk 

geworden voor maatschappelijk ondersteuning. Een wijziging in de AWBZ betreft het wegval-

len van de indicatie psychosociale grondslag. Met ingang van 1 januari 2009 is de grondslag 

psychosociaal geschrapt. Het betreft doelgroepen in de maatschappelijke opvang, vrouwen-

opvang, ontregelde gezinnen inclusief geïsoleerd levende senioren. Nog een wijziging betreft 

de pakketmaatregel, welke toegang gaf tot de voorziening ondersteunende begeleiding, ge-

financierd via de AWBZ. Cliënten komen vanaf 2009 alleen nog in aanmerking voor de nieu-

we aanspraak begeleiding als ze matige of ernstige beperkingen hebben. 

 

Door deze veranderingen heeft de gemeente in eerste instantie in 2009 een tijdelijk vangnet 

gerealiseerd (de open inloopplus). Gebleken is dat aan het in 2009 gerealiseerde vangnet 

grote behoefte bestaat. De open inloopplus zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor de 

doelgroep. Onder deze doelgroep vallen personen met psychische en/of psycho sociale 

stoornis, lichte handicap, licht-vergeetachtigheid (niet dementerend) en met een 

verstandelijke beperking. Vooralsnog is gestart op 1 locatie (twee dagdelen per week). 

Tijdens deze dagdelen kan deelgenomen worden aan een gezamenlijke activiteit of iets met 

een maatje ondernomen worden. Met de pakketmaatregel zullen de cliënten van dit project 

gaan toenemen. De doelstellingen van de open inloopplus zijn: 

• Cliënten met chronische psychiatrische problematiek activiteiten aanbieden en daar-

door mantelzorgers de ruimte bieden zich te ontspannen, zodat ze het langer volhou-

den en/of weer ondersteuning bieden.  
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• Cliënten met een verstandelijke beperking, op basis van hun hulpvraag, ondersteu-

nen in (individuele) activiteiten waar geen professioneel aanbod voor is.  

 

Programma Woonservice 

Het programma Woonservice 2011-2012 heeft de volgende speerpunten: 

1. Geschikt, Beschermd, Verzorgd en Vertrouwd wonen:  

Wonen als basis, combinatie van geschikte woningen met een zorgzame en sociale 

buurt en een professioneel vangnet. 

2.  Woonzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, psychosociale en/of 

psychiatrische problemen:  

Wonen in een gewone woonomgeving, leven vanuit eigen kracht in een vertrouwde 

sociale omgeving, wederkerigheid in relaties in de woonomgeving met andere be-

woners en met voorzieningen. 

3.  Gevolgen van modernisering AWBZ en Wmo voor de burgers: 

Kansen en risico’s voor burgers en organisaties, zowel inhoudelijk voor wat betreft 

kwaliteit van leven als financieel gezien. 

 

Het Programma Woonservice streeft naar verminderen van kwetsbaarheid door onder ande-

re het organiseren van een fysieke en sociale omgeving die als steun fungeert voor zelfstan-

digheid en zelfredzaamheid. De woonvoorzieningen zijn in oplopende mate aangepast en 

een deel bestaat uit onzelfstandige huisvesting in de vorm van beschermd wonen. Een deel 

van de capaciteit beschermd wonen in de gemeente is gebonden aan de speciale doelgroe-

pen, zoals mensen met een verstandelijke beperkingen. Het Programma realiseert een le-

vensloopgeschikte gemeente, met als doel wonen, zorg en welzijn in voldoende omvang en 

goed onderling afgestemd, waarbij burgers zelfstandig en zelfredzaam zijn in het gebruik van 

de voorzieningen.  

 

Prinsessenhof als nieuw plangebied 

In de toekomstplannen voor het gebied “de Prinsessenflats” is onder andere een nieuwe 

beschermd wonen voorziening gepland voor mensen met psychosociale of psychiatrische 

problemen. Er is nog geen beschermde woonvorm voor deze groep in Krimpen. Deze be-

schermde woonvorm is bedoeld voor mensen met matige of ernstige beperkingen, voor wie 

deze woonvorm noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Organisa-

ties die zich richten op mensen met beperkingen zoeken naar samenwerking met anderen. 

Door deze samenwerking kunnen de organisaties gezamenlijk de mogelijkheid bieden aan 

cliënten om te werken in de nieuwe voorzieningen. In het nieuwe plangebied komen naast 

een zorginstelling en levensloopbestendige woningen onder andere twee basisscholen met 

kinderopvang en het kantoor van QuaWonen. De voorzieningen krijgen een functie voor het 

hele centrum van Krimpen. 

 

Project Vertrouwd en Verzorgd wonen  

In de buurt Rondweg Middenwetering zijn in 2011 nieuwe levensloopgeschikte appartemen-

ten opgeleverd door Qua Wonen. Dit gebied is geschikt voor senioren en mensen met be-

perkingen om dichtbij een zorgvoorziening zelfstandig te kunnen wonen. Er is samenwerking 

gerealiseerd tussen woningbouw en zorgaanbieder om senioren weer zelfstandig te laten 

wonen na de sluiting van het oude verzorgingshuis Tiendhove. Door de nabijheid van Tiend-

hove en Dorpsplein in Het Facet, dat in 2011 is opgeleverd zijn er ook ontmoetingsmogelijk-

heden, maaltijden en 24-uurszorg beschikbaar. Met “vertrouwd en verzorgd wonen” wordt  

informele zorg in de buurt gerealiseerd als aanvulling op samenhangende zorg en welzijn. Er 

is een ruimte voor maaltijden en ontmoeting in een van de blokken, waar de senioren zelf-
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standig wonen. Zorggroep Rijnmond organiseert daar dagbesteding voor mensen uit andere 

delen van Krimpen. Het Programma Woonservice organiseert de samenwerking, die nodig is 

om dit project te realiseren. 

 

Koppeling Wmo en Wet Participatiebudget   

Hoewel er samenhang met het participatiebudget is en zal moeten zijn, wordt in deze nota 

niet expliciet ingegaan op het participatiebudget, dat als doel heeft bij te dragen aan het ver-

groten van arbeidsparticipatie, inburgering en maatschappelijke participatie via volwasse-

neneducatie. Deze vormen van participatie zijn uiteraard ook essentieel voor de deelname 

aan de samenleving. Binnen de Wmo en het participatiebudget gaat het vaak over dezelfde 

(kwetsbare) doelgroepen. In die zin vullen het participatiebudget en de Wmo elkaar aan. 

Wmo-activiteiten kunnen enerzijds een opstap vormen voor opleiding of re-integratie, bij-

voorbeeld via vrijwilligerswerk. Anderzijds biedt het Wmo-aanbod gelegenheid voor vervolg-

activiteiten (zoals open inloopplus) op bijvoorbeeld een inburgeringstraject.  

 

Volwasseneneducatie  

Via de educatieve middelen die de gemeente ontvangt in het kader van het participatiebud-

get kan de gemeente bijdragen aan maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. 

De middelen zijn bedoeld voor het aanbieden van basiseducatie en Voortgezet Algemeen 

Volwassenenonderwijs (VAVO). Het VAVO biedt opleidingen VMBO, HAVO, VWO en scha-

keltrajecten voor niet-Nederlandstaligen die daarmee kunnen doorstromen naar het hoger 

onderwijs. De afgelopen jaren is fors bezuinigd (bijna 45%) op de educatieve middelen. Als 

gevolg daarvan is het aanbod binnen de basiseducatie beperkt tot Nederlandse taal voor 

zowel Nederlandstalige als niet-Nederlandstalige inwoners. De motivatie daarvoor is dat een 

goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal een eerste voorwaar-

de voor participatie is.  

Ook op het budget van het VAVO is bezuinigd. De doelgroep is met name 18 tot 23 jarige 

voortijdig schoolverlaters of jongeren die dreigen uit te vallen, die op deze wijze aan een 

startkwalificatie komen. In 2014 zal de bekostiging van het VAVO door het rijk overgenomen 

worden. Het rijk zal dan tevens een korting toepassen op de educatieve middelen van de 

gemeente. De details hierover zijn nog niet bekend. 

 

Verder worden in het kader van de Wet Inburgering inburgeringscursussen aangeboden aan 

oud en nieuwkomers. De klantmanager Inburgering van de gemeente stelt in samenwerking 

met de taalaanbieder en de klantmanagers werk en inkomen van de afdeling Samenleving 

een maatwerktraject op dat inburgering en re-integratie combineert waar dat nodig en nood-

zakelijk is. De regering heeft aangekondigd dat de Wet Inburgering per 1 januari 2013 aan-

gepast zal worden waardoor de gemeente geen budget meer ontvangt om oud- en nieuw-

komers een inburgeringsvoorziening aan te bieden. De verwachting is dat per die datum de 

gemeente Krimpen aan den IJssel alle oudkomers een inburgeringsvoorziening heeft aange-

boden of wel geconstateerd heeft dat zij het beoogde niveau niet kunnen halen vanwege 

medische redenen of cognitieve vaardigheden. Voor nieuwkomers wordt een sociaal leen-

stelsel in het leven geroepen waardoor zij hun eigen voorziening kunnen bekostigen. Zodra 

meer bekend is over de veranderde wetgeving zal de gemeente daarop haar richting bepa-

len. 

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten?  

Bezuinigingen AWBZ (‘pakketmaatregelen’) 

De doelgroep van dit prestatieveld groeit onder meer door bezuinigingen vanaf 2009 in de 

AWBZ. In 2010 is onderzoek verricht naar de gevolgen van deze bezuinigingen in 
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Krimpen aan den IJssel. In Krimpen aan den IJssel zijn vooral volwassenen met een ver-

standelijke handicap, psychiatrische of psychologische problematiek en ouderen getroffen 

door de maatregelen. Om deze groepen te ondersteunen is en moet worden ingezet op het 

ondersteunen van informele zorg: mantelzorg en vrijwilligerswerk, het verder ontwikkelen van 

een aanbod gericht op dagbesteding (Open inlooppplus), het verbeteren van de toeganke-

lijkheid en toeleiding (onder andere seniorenadviseur).  

 

Beëindiging functie Begeleiding in de AWBZ  

Het rijk wil de functie Begeleiding uit de AWBZ overhevelen naar de gemeenten. Het gaat 

om ondersteuning en activering van mensen met een lichamelijke, psychiatrische of 

verstandelijke handicap, mensen met psychogeriatrische problematiek of een somatische 

aandoening. Volgens de voorgenomen planning kunnen gemeenten zich in 2012 hierop 

voorbereiden. In 2013-2014 komen respectievelijk nieuwe instroom en bestaande cliënten 

over naar de gemeente. De gemeente krijgt te maken met nieuwe doelgroepen, nieuwe 

partnerorganisaties en zal nieuwe samenwerkingsverbanden moeten opzetten. Dit alles 

vraagt van de gemeenten een enorme inspanning en organisatorische voorbereiding in de 

looptijd van dit Wmo-beleidsplan. De omvang van het budget dat overgeheveld wordt is 

nog onduidelijk. 
 

Empowerment 

In het Programma Woonservice Krimpen aan den IJssel 2011-2012 en de notitie ‘Op weg 

naar een Wmo beleidsplan 2012-2015 wordt de wenselijkheid van het bevorderen van zelf-

standigheid, zelfredzaamheid en participatie van burgers besproken. Zowel vanuit het per-

spectief van de inwoner op welbevinden als vanuit het perspectief van teruglopende midde-

len voor het inzetten van voorzieningen, wordt een beroep gedaan op inwoners om vooral 

zelf verantwoordelijkheid te nemen en zelf steun te organiseren als het nodig is. Daar waar in 

de ‘verzorgingsstaat’ de overheid zorgde voor haar inwoners, is het nu zaak dat inwoners 

vooral voor zichzelf kunnen zorgen, waar nodig met ondersteuning. Voorzieningen moeten 

meer worden beschouwd als een (tijdelijke) noodoplossing. Het gaat nu om het vinden van 

de kracht in jezelf om zoveel mogelijk je eigen leven op orde te houden of te krijgen. We 

noemen dit ook wel empowerment. Empowerment kan op verschillende manieren en niveaus 

worden ingezet, zowel individueel als collectief (een buurt bijvoorbeeld), zowel als instrument 

voor herstel als voor preventie. Hierbij is de vorm van leren van ervaringsdeskundigen een 

krachtige methode gebleken. 

Invoering Wet Werken naar Vermogen 

De invoering van de Wet werken naar vermogen zal grote gevolgen hebben voor dit presta-

tieveld. De relatie tussen beleidsvelden wordt groter en biedt mogelijkheid om na te denken 

over dwarsverbanden. Het kabinet wilde de Wet werken naar vermogen al in 2012 invoeren, 

maar om gemeenten meer voorbereidingstijd te geven is dit een jaar opgeschoven. De effec-

ten van de stelselwijziging en de mogelijkheden op het sociaal terrein in brede zin moeten 

nader in beeld worden gebracht. 

 

Experimenten  

Als beslispunt is opgenomen dat gedurende de periode 2012-2015 een drietal experimenten 

zal worden uitgevoerd. Vanwege de bezuinigingen zal voorzichtig worden gestart met  

1 experiment. Het experiment zal zich richten op jongeren die vallen onder de Wet investe-

ren in jongeren (WIJ) vanwege de grote toeloop van jongeren en de problematiek binnen de 

doelgroep om te komen tot duurzame uitstroom (werken, leren-werken of leren). Het experi-

ment zal voorlopig worden aangegaan voor duur van 2 jaar (2012 en 2013). Medio 2013 zal 
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gekeken worden of het experiment een vervolg krijgt of dat een nieuw experiment zal worden 

opgestart. Dit hangt mede samen met de beschikbare middelen. 

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Evaluatie en doorontwikkeling gevolgen pakketmaatregelen AWBZ 

Omschrijving In samenwerking met instellingen het verder ontwikkelen van een aan-

bod gericht op dagbesteding (Open Inloopplus) voor kwetsbare inwoners 

(voormalige AWBZ-cliënten en cliënten van de voedselbank).  

Doel Een vangnet te creëren om mensen, die getroffen zijn door de wijzigin-

gen in de AWBZ tijdelijk op te kunnen vangen zodat escalatie voorko-

men wordt. 

Doelgroep Inwoners met een verstandelijke handicap, psychiatrische of psychologi-

sche problematiek en ouderen 

Partner(s) Het Meldpunt, de kerken, de Voedselbank, Pameijer, Bavoo, Kwadraad 

Planning 2012-2013 

2012 2013 2014 2015 

24.000 24.000 24.000 24.000 

Kosten en dek-

king   

Reeds in begroting  

Advisering   

Bijzonderheden  Dit is de Open Inloopplus.  

Dit is vervangende dienstverlening en dus geen noodopvang. 

 

2. Overheveling Begeleiding AWBZ  

Omschrijving Voorbereiden op de overheveling van de functie Begeleiding van   

AWBZ naar Wmo.  

Doel Goede voorbereiding en uitvoering van de overheveling van de functie 

Begeleiding AWBZ.  

Doelgroep Inwoners met een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke handi-

cap, inwoners met psychogeriatrische problematiek of een somatische 

aandoening van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Het Meldpunt, Mee, Agathos, De Vierstroom, Bavo Europoort, Pameijer, 

De Zellingen, Philadelphia,  gemeente Capelle aan den IJssel, verte-

genwoordiging Wmo beraad, Kwadraad   

Planning 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 

0 45.000 45.000 45.000 

Kosten en dek-

king   

Onbekend   

Advisering  - Het opstellen van een startnotitie, verkennen van het takenpakket en  

  opstellen van een beleidsnota voor de raad (2012). 

- Opvangen nieuwe instroom cliënten voor begeleiding, maken van  

  prestatieafspraken met nieuwe partners voor het leveren van   

  begeleiding (2013). 

- Bestaande cliënten begeleiding AWBZ komen over naar de Wmo;  

  maken en aanpassen prestatieafspraken met partners voor het leveren  

   van begeleiding (2014-2015). 

Bijzonderheden Zie ook prestatieveld 3, actie 3.  
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3. Uitvoering Programma Woonservice  

Omschrijving Het Programma Woonservice  

Doel Afstemming met de partners die in Krimpen actief zijn op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn voor de doelgroepen die door diverse maatrege-

len getroffen worden. 

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Het Meldpunt, QuaWonen, Zorggroep Rijnmond, Zellingen, Pameijer, 

Philadelphia, Vierstroom, Seniorenplatform en gemeente 

Planning - Uitvoering Programma Woonservice 2011-2012 

- Opstellen Programma Woonservice 2013-2014 

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

In meerjarenbegroting 

Advisering  B&W Advies nieuw programma begin 2013 

Bijzonderheden  Dit wordt het achtste gezamenlijke programma voor woonservice.  

 

4. Project Empowerment vanuit Het Programma Woonservice 

Omschrijving In dit plan van aanpak onderscheiden we 3 niveaus om empowerment te 

bevorderen. Bij elk niveau wordt een passende training aangeboden. 

Doel is bij alle drie: regie over eigen leven krijgen/behouden en kennis 

en vaardigheden daartoe opdoen.  

a. Buurtniveau: Leven met elkaar! of Maak je buurt!  

b. Individueel en collectief: van voorziening naar eigen kracht! 

c. De nieuwe professional: Signaleren en activeren! 

Doel Bevordert ‘gewoon’ menselijk contact en sociaal gedrag, bevordering 

van het geloof in het eigen kunnen. De professionals toerusten om be-

woners te bewegen tot zelfzorg en zelfregie. 

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Het Meldpunt, QuaWonen, Zorggroep Rijnmond, Zellingen, Pameijer, 

Philadelphia, Vierstroom, Seniorenplatform en gemeente 

Planning 2012 - Bespreking in de Programmagroep Woonservice 

- Opstellen Programma Woonservice 2013-2014 

2012 2013 2014 2015 

3.200 3.200 3.200 3.200 

Kosten en dek-

king   

Totaal benodigd voor de ontwikkeling en de uitvoering van de Pilot:  

€ 17.600,-. De dekking bestaat voornamelijk uit het werven van fondsen.  

Advisering   

Bijzonderheden  Innovatief project vanuit het Programma Woonservice  

 

 

5. Integraliteit Wmo en Wet Participatiebudget  

Omschrijving Een deel van de instromende jongeren binnen de WIJ kan niet direct op 

een passend (werk, leer-werk of leer) traject worden gezet. Veel van de 

WIJ jongeren kampen met meervoudige problematiek (schulden, versla-

ving, relatie, thuissituatie). 

Doel Het plegen van een gerichte investering op diagnosestelling met als doel 

het verzorgen van maatwerk (toeleidings-) trajecten gericht op duurzame 
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uitstroom. 

Doelgroep Jongeren die vallen onder de WIJ. 

Partner(s) Er zal worden samengewerkt met diverse partijen en instellingen (zowel 

gericht op uitstroom [kansen] als preventie [belemmeringen]). Een en 

ander hangt af van de specifieke invulling van de trajecten. 

Planning - Start eerste fase (aanloop pilot): oktober 2011  

- Evaluatie pilot: medio december 2011 

- Start experiment jaar 1: januari 2012 

- Tussenevaluaties jaar 1: mei/juni 2012 en november/december 2012  

- Start experiment jaar 2: januari 2013 

- Tussenevaluatie jaar 2:  mei/juni 2013 

2012 2013 2014 2015 

100.000 100.000 pm pm 

Kosten en dek-

king   

- Kosten pilot (2011) bedragen ongeveer € 29.000. Kosten worden  

  volledig gedekt vanuit middelen uit Actieplan Jeugdwerkloosheid  en  

  Pak je Kans.  

- Kosten (2012 en 2013) bedragen op jaarbasis € 100.000. Middelen 

  zullen op meerdere wijzen worden aangewend: ten behoeve van 

  specifieke trajectinzet en ten behoeve van extra capaciteit  

  begeleiding/coaching). Kosten worden volledig gedekt uit het 

  Participatiebudget. 

Toelichting  Aanpak WIJ binnen dit prestatieveld hangt samen met de aanpak WIJ 

binnen het plan van aanpak Verandertraject Werk en Inkomen. Aanpak 

WIJ bestaat uit een tweetal sporen: 1. Poort (beperken instroom) en  

2. Gerichte Trajectinzet (bevorderen doorstroom en duurzaamheid). Ex-

periment richt zich op beide sporen vanwege onderlinge samenhang.  

 

Wel ligt het zwaartepunt op het tweede spoor. Uit de praktijk is gebleken 

dat bij een deel van de jongeren nog niet duidelijk is wat ze kunnen of 

willen. Een diagnose-coachingstraject zal worden ingericht om deze 

groep jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ingestoken 

zal worden op aspecten als motivatie en arbeidsmarktperspectief. Paral-

lel aan deze loopbaanoriëntatie zal aandacht worden besteed aan ande-

re praktische zaken zoals schulden- of drugsproblematiek, vergroten 

zelfredzaamheid, voorbereiden arbeidsmarkt. Regelmatig zullen gast-

sprekers/ rolmodellen worden uitgenodigd (zoals budgetbegeleider, suc-

cesvolle jongere of ex- WIJ’er, werkgever, voorlichter school, ex-junk 

etc.). In de benadering is aandacht voor het verschil tussen mannen en 

vrouwen. De duur van het diagnose-coachingstraject bedraagt gemid-

deld 4 weken. 

 

Na afloop van het diagnose-coachingstraject is de jongere klaar voor 

uitstroom of een vervolg (toeleidings-)traject. Er is een duidelijk beeld 

wat de jongere wil/kan en waar nog aan gewerkt dient te worden/welke 

vervolgstappen logisch zijn. Bij de inrichting van de trajecten staat naast 

motivatie van de jongere ook zeer nadrukkelijk het arbeidsmarktperspec-

tief centraal. De duur van het vervolgtraject bedraagt 6 weken tot 4 

maanden. 

Advisering Pilot: medio december 2011. 
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Experiment: elk halfjaar (medio 2012, eind 2012 en medio 2013). 

Bijzonderheden  Inschatting is dat jaarlijks ongeveer 20–25 WIJ’ers gebruik zullen maken 

van een maatwerk toeleidingstraject. De geselecteerde jongeren zullen 

bestaan uit een mix van nieuwe instroom en zittend bestand.  
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4.6.  Prestatieveld 6: individuele verstrekking 

 

Prestatieveld 6 

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname 

aan het maatschappelijk verkeer. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

In prestatieveld 6 wordt het verstrekken van individuele voorzieningen geregeld. Dit betreft 

rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. Vanaf 1 januari 2007 is het verstrekken 

van huishoudelijke zorg vanuit de AWBZ hieraan toegevoegd. 

 

Huidig beleid  

Het college is op grond van artikel 4 lid 1 Wmo verplicht om de beperkingen, die de genoem-

de personen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie ondervinden, te com-

penseren door voorzieningen te treffen die de belanghebbende onder andere in staat stellen 

tot het voeren van een huishouden. 

 

Het betreft de vraag waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De compensatieplicht is een 

zogenaamde resultaatverplichting. Dit betekent dat burgers van het college kunnen verlan-

gen hen, voor zover nodig, in alle redelijkheid bij te staan bij het ‘voeren van een huishou-

den’. Hierbij is andere wet- en regelgeving waarmee kan worden voorzien in een oplossing 

voorliggend aan de Wmo. Anderzijds geldt geen compensatieverplichting voor datgene dat 

iemand zelf kan doen, kan laten doen of geacht wordt te doen. Meer gericht op de individue-

le voorzieningen wordt dit aangeduid als “algemeen gebruikelijk”. Ook het fenomeen ‘gebrui-

kelijke zorg’ door huisgenoten vormt een begrenzing van de compensatieplicht. Compensatie 

behelst maatwerk. Daarmee komen de oplossingen veel dichter bij de wensen van de burger 

en de eigen mogelijkheden worden langer benut. Een burger doet zelf wat mogelijk is en de 

ondersteuning is gericht op (behoud van) zelfstandigheid voor zover dat redelijkerwijs van de 

gemeente verwacht kan worden.  

 

Programma Woonservice  

Het Programma Woonservice geeft  invulling aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen 

door het uitgangspunt: zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn in een zelfstandige woning, die 

levensloopgeschikt is. Als dit niet meer lukt, zijn er zorgvoorzieningen, waar mensen be-

schermd wonen en op dit terrein is er een keus in verschillende soorten zorg, die beschik-

baar is en is er plaatselijk voldoende capaciteit. 

 

Het raakvlak tussen de Wmo verstrekkingen en het Programma Woonservice is als volgt 

ingevuld. De individuele voorzieningen zijn aanvullend op wat er is geregeld op collectief 

gebied in de sfeer van wonen, zorg en welzijn. Noodzakelijke voorzieningen blijven geleverd, 

maar er wordt vooral gekeken naar wat past binnen de totale leefsituatie en wat mensen 

daar zelf al kunnen organiseren. De sociale omgeving van mensen is daarbij een goede op-

tie. Omdat er in de loop van de jaren steeds meer geschikte woningen gerealiseerd worden, 

wordt verhuizen gestimuleerd in plaats van het aanpassen van woningen. Daarmee vermin-

dert de noodzaak een beroep te doen op de individuele voorziening woningaanpassingen.  
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De Kanteling 

De kanteling binnen Wmo gaat over het anders vormgeven van de compensatieplicht in de 

Wmo. Welke ondersteuning heeft de burger echt nodig om te kunnen participeren? Ook in 

onze gemeente is inmiddels gestart met deze manier van werken. 

Een gekantelde manier van werken vergt een nieuwe benadering: 

- Het eerste gesprek met de inwoner kost meer tijd. Het gesprek wordt meer vraagver-

helderend, minder beoordelend.  

- In plaats van een standaard voorzieningenlijst aan de burger te presenteren, dienen 

alle mogelijkheden verkend te worden om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan 

behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.  

- Samen met de inwoner wordt vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning 

moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om 

individuele voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt wor-

den.  

 

Compensatieplicht 

De gemeente en het programma Woonservice (en de partners) geven invulling aan de Wmo 

compensatieplicht door: 

- Realisatie van voldoende levensloopgeschikte woningen in Krimpen aan den IJssel; 

dit compenseert de beperkingen op het verplaatsen in en om de woningen; een ge-

schikte woning is een goede uitvalsbasis voor maatschappelijke participatie. 

- Het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden in levensloopgeschikte woonbuurten. 

In die ontmoetingscentra sturen bewoners zelf wat er in die centra wordt georgani-

seerd, met daarbij betrokkenheid van verschillende leeftijdsgroepen; de contacten die 

ontstaan verminderen het gebruik van formele zorg. 

- Aandacht voor een toegankelijke woonomgeving en toegankelijke openbare gebou-

wen; waardoor zelfstandigheid beter gewaarborgd blijft. 

- Casemanagement en zorgcoördinatie, waardoor zelfstandig wonen langer mogelijk is 

en opname wordt uitgesteld; 

- Aanvullende zorg- en welzijnsdiensten, die de zelfredzaamheid op peil houden, zoals 

de mogelijkheid tot personenalarmering, preventieve trainingen & empowerment; 

- Gespecialiseerde verpleegzorg, die thuis geleverd wordt, gepland en ongepland door 

de thuiszorg, betaald vanuit de zorg; 

- Informatie en advies over wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen en voorlichting over 

“wonen met zorg” als toekomstperspectief. 

 

Tevredenheid voorzieningen: 

Onderwerp Score 2009 Score 2008 Referentiegroep 

Tevredenheid aan-

vraagprocedure 

7,7 7,5 7,4 

Uitvoering hulp bij het 

huishouden 

7,7 7,7 7,8 

Voorzieningen Wmo 7,4 7,6 7,3 

Collectief vervoer 6,8 6,7 6,8 

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek cliënten Wmo 2009 

 

Voor 72% draagt de ondersteuning er aan bij dat men kan blijven meedoen in de maat-

schappij (klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009). 
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Stijging van professionele hulp 

Op het terrein van de individuele verstrekkingen van hulp bij huishouden kan worden gecon-

stateerd, dat de laatste jaren een extra stijging van de instroom plaatsvindt. Dit noodzaakt tot 

aanzienlijke aanpassingen van de budgetten voor professionele zorg. Het gaat om een lichte 

vorm van huishoudelijke hulp (HH1) alsmede een zwaardere variant (HH2), evenals een per-

soonsgebonden budget (PGB) dat naar eigen keuze voor dit doel kan worden ingezet.  

 

Jaar   Zorg in natura   P.G.B     Totaal 

    Uren   Uren   Uren 

2008   73.000   8.000    81.000 

              

2009   78.000   11.000    89.000 

              

2010   85.000   16.000    101.000 

 

Instroom vindt plaats via objectieve CIZ-indicaties en volgens een beslisboom, die de door 

de medewerksters van de gemeente wordt gehanteerd. Hiermee zijn aanzienlijke extra bud-

getten gemoeid. 

 

Jaar   Zorg in natura   PGB   Eigen bijdrage   Saldo 

   uitgaven  uitgaven  Inkomsten    

2008   1.210.433   102.303   287.500   1.025.236 

                  

2009   1.572.556   187.453   350.959   1.409.050 

                  

2010   1.773.000   226.650   350.000   1.649.650 

 

Via aanpassing van de 1-loketfunctie, verscherping van het indicatieproces, het doorontwik-

kelen van collectieve voorzieningen, de inzet van mantelzorgers e.d. wordt ingezet op een 

ombuiging van het beroep op individuele voorzieningen en dus ook op huishoudelijke ver-

zorging.  

 

Verlenging van contracten huishoudelijke hulp vanaf 2011 

Vanaf het vierde kwartaal 2010 is overleg gevoerd met de professionele zorgaanbieders over 

de verlenging van de contracten voor huishoudelijke hulp vanaf 2011. De oude contracten 

liepen van rechtswege af en konden niet meer ongewijzigd worden verlengd.  

 

Inmiddels zijn er per 2011 nieuwe contracten met de zorgaanbieders afgesloten volgens het 

systeem van een bestuurlijke aanbesteding. Dit heeft als groot voordeel gehad dat er meer 

overlegd kon worden met de aanbieders over prijs en kwaliteit. Er is met de aanbieders ge-

zamenlijk een hoofdconvenant afgesloten waarin alle kwaliteitsafspraken e.d. zijn vastge-

legd. Daarnaast is er met iedere aanbieder een uitvoeringsconvenant afgesloten waarin o.a. 

de prijsafspraken zijn opgenomen. Dit heeft geleid tot verschillende prijzen per zorgaanbie-

der. Met de nieuwe prijsafspraken kan de verstrekking van hulp bij het huishouden de ko-

mende jaren budgetneutraal worden voortgezet.  
 

Verzorging van het vervoer binnen de Wmo 

Het individuele vervoer binnen de Wmo wordt in onze gemeente geleverd door Taxibedrijf 

Stoppelenburg. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan een burger op basis van een 

individueel budget zich door Stoppelenburg binnen Nederland laten vervoeren. Ook is be-

schikbaar vervoer door mantelzorgers en vrijwilligers, door de Belbus en door Valys.  
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De gemeente zal in 2012 onderzoeken aan welke eisen een bestek voor een Europese aan-

besteding van het Wmo-vervoer moet voldoen. De doelstelling is om de aanbesteding per 1 

januari 2013 gerealiseerd te hebben.   

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten? 

Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo 

Begeleiding van cliënten kan het best dichtbij mensen worden geregeld. Daarom worden 

deze functies overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar 

de Wmo. Daarmee komt de uitvoering van deze taken bij de gemeente te liggen. Gemeenten 

staan namelijk dichtbij de inwoner en kunnen beter oplossingen op maat regelen. Gemeen-

ten zijn vanaf 2013 verantwoordelijk voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een be-

roep doen op begeleiding en vanaf 2014 voor alle mensen die in aanmerking komen voor 

begeleiding. Het gaat hier om begeleiding van mensen met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking, ouderen met somatische of psychogeriatrische problemen, volwassenen met 

psychiatrische problemen en jongeren met psychiatrische problemen in combinatie met op 

voed- en opgroeiproblemen. Het betreft hier wonen, dagbesteding en vervoer. 

 

IQ-maatregel 

De IQ-maatregel van het kabinet houdt in dat de grondslag voor AWBZ-zorg voor mensen 

met een IQ tussen 70 en 85 met ingang van 1 januari 2013 volledig uit de AWBZ wordt ge-

schrapt. Het gaat hierbij om de functie verblijf en de functie begeleiding. Het gaat hier niet 

om een overheveling maar om een afschaffing van rechten op voorzieningen. Veel mensen 

zullen als gevolg hiervan geen beroep meer kunnen doen op bijvoorbeeld begeleid wonen 

vanuit de AWBZ. Deze mensen vallen dan onder de Wmo. Op dit moment is er nog nauwe-

lijks zicht op de effecten van deze maatregel. Verwachting is dat deze groep kwetsbare bur-

gers zich bij de gemeente meldt met een ondersteuningsbehoefte. 

 

Aanpassingen persoonsgebonden budget 

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan de zorgvrager zelf de zorg regelen die door 

ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig is. Vanaf 2012 kan alleen nog met een 'verblijfsin-

dicatie' aanspraak gemaakt worden op een persoonsgebonden budget. Diegene die een 

AWBZ-indicatie zonder verblijf heeft (bijvoorbeeld op basis van de functies verpleging, per-

soonlijke verzorging en/of begeleiding), houdt het persoonsgebonden budget op grond van 

de AWBZ tot 1 januari 2014. Daarna gaat het recht op begeleiding over op de gemeente. 

Door de wetgever is vanuit kostenoverweging het recht op een pgb binnen de AWBZ aan-

zienlijk aangescherpt. De kosten hiervan lopen namelijk ernstig uit de pas. De over te heve-

len AWBZ-budgetten naar de gemeente zijn op deze aanscherping aangepast. De gemeente 

past dus voorzichtigheid bij het voort laten bestaan van de mogelijkheid van een pgb bij be-

geleiding. De gemeente zal onderzoeken of een pgb in dit soort gevallen in tact kan worden 

gelaten en zo ja, onder welke voorwaarden. Het is evident dat de inspraak bij de uiteindelijke 

keuze wordt geraadpleegd. 

 

Te verwachten lokale wijzigingen in de planperiode 

Met de te verwachten landelijke wijzigingen zal de doelgroep Wmo veranderen. Verwacht 

kan worden dat het aantal personen met een psychische en verstandelijke beperking in het 

bestand aanzienlijk zal toenemen. Deze verandering moet goed worden geanalyseerd tegen 

de achtergrond van de bestaande infrastructuur op het gebied van welzijn, re-integratie, so-

ciale werkvoorziening, jeugdzorg, speciaal onderwijs e.d. Het is belangrijk om een visie te 

ontwikkelen ten aanzien van een doelmatig gebruik van voorzieningen. In de komende plan-
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periode zal onze gemeente met deelnotities worden voorbereid op de veranderingen die ko-

men gaan.       

 

Domotica  

Gezien het belang van domotica heeft het Wmo beraad besloten door een student een in-

ventariserend onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek zal alleen gericht zijn op de ge-

meente Krimpen aan den IJssel. De gemeente is benieuwd naar de uitkomsten en neemt dit 

mee in de ontwikkeling van beleid.  

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Intake Wmo-voorzieningen. 

Omschrijving Onderdeel van de verbetering loketfunctie (prestatieveld 3) is onderzoek 

naar overheveling van de intake van Wmo-voorzieningen naar de geza-

menlijke balie in het nieuwe gezondheidscentrum of het gemeentelijk 

Publiekscentrum. In het verlengde hiervan wordt tevens onderzocht, hoe 

bij het indiceren van professionele zorg meer rekening kan worden ge-

houden met alsnog te organiseren informele zorg en mantelzorg.   

Doel Het bieden van toereikende zorg, het verminderen van het beroep op 

professionele zorg en het stroomlijnen van het besluitvormingsproces, 

teneinde de kosten betaalbaar te houden.   

Doelgroep Inwoners die een beroep doen op huishoudelijke hulp en andere Wmo-

voorzieningen 

Partner(s) Gemeente, Het Meldpunt Capelle/Krimpen, zorgaanbieders 

Planning 2012 

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering  2012 

Bijzonderheden  

 

2. Werkgroep Domotica  

Omschrijving Afwachten onderzoeksresultaten en daarna bezien of het beleid bijge-

steld dient te worden.  

Doel Onderzoek naar inzet Domotica  

Doelgroep Inwoners van Krimpen aan den IJssel  

Partner(s) Wmo beraad en seniorenplatform  

Planning 2012  

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering  Medio 2012  

Bijzonderheden   

 

3. IQ-maatregel en aanpassingen persoonsgebonden budget. 

Omschrijving Onderzoek naar efficiënte inrichting van voor de gemeente nieuwe voor-

zieningen.  

Doel Het bieden van toereikende zorg, het verminderen van het beroep op 

professionele zorg en het stroomlijnen van het besluitvormingsproces, 

teneinde de kosten betaalbaar te houden.   
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Doelgroep Huidige AWBZ-gebruikers 

Partner(s) Gemeente, Het Meldpunt Capelle/Krimpen, zorgaanbieders 

Planning 2012 

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering  2012 

Bijzonderheden  Taakstelling: handhaving van de zorg in aansluiting op de middelen die 

de gemeente voor dit doel van rijkswege ontvangt, zodat een budgettair 

neutrale toepassing wordt gerealiseerd zonder gemeentelijk supple-

ment.  
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4.7.  Prestatieveld 7: maatschappelijke opvang 

 

Prestatieveld 7 

Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van 

beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is 

gepleegd.  

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Maatschappelijke opvang zijn die activiteiten die gericht zijn op het tijdelijk bieden van on-

derdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meerdere proble-

men, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op ei-

gen kracht te handhaven in de samenleving. Een vorm van maatschappelijke opvang is 

vrouwenopvang. Hieronder wordt verstaan: activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van 

onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de 

thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld. 

 

Een steeds belangrijker wordend onderdeel van maatschappelijke opvang is de bestrijding 

van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk geweld en 

mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbui-

ting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de 

huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan de eigen partner zijn, een ander gezinslid, iemand 

uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Slachtoffers van huiselijk geweld vinden het 

vaak moeilijk om er over te praten. Mensen die geweld ondervinden schamen zich, zijn bang 

of ze willen hun partner of familie niet in de problemen brengen. Het beleidsterrein heeft ook 

plegers als doelgroep. Het vroeg bereiken en hulp bieden komt meer voorop te staan, zowel 

voor de direct betrokkenen als voor degenen die getuige zijn, zoals kinderen. 

 

Huidig beleid  

Per 1 januari 2009 is de wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Hierbij kan de burge-

meester beslissen om de dader van huiselijk geweld voor 10 dagen een huisverbod op te 

leggen, met daarna een verlenging van maximaal 18 dagen. Hierdoor is de verantwoordelijk-

heid van de gemeente voor deze materie nog verder gegroeid. De gemeente Rotterdam ont-

vangt als centrumgemeente gelden voor de prestatievelden 7, 8 en 9. Daarmee houdt Rot-

terdam de voorzieningen in stand (zoals maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en 

het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). De inwoners van de gemeente Krimpen 

aan den IJssel kunnen gebruik maken van deze voorzieningen.   

 

Maatschappelijke opvang 

De maatschappelijk opvang wordt door de centrumgemeente Rotterdam uitgevoerd. Omdat 

de gemeente Rotterdam centrumgemeente is, dient gekeken te worden naar de afbakening 

van taken en de samenwerking bij overlappingen. Daarbij geldt dat de centrumgemeente 

primair verantwoordelijk is voor (de opvang van) dak- en thuislozen, verslaafden, vrou-

wen/mannenopvang en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. De regiogemeenten zijn 

verantwoordelijk voor preventie en zorg van de eigen inwoners. 

 

Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) 

Vanaf 1 januari 2010 is gestart met een Lokaal Team Huiselijk Geweld. Tot die tijd werden 

alleen huiselijk geweld zaken behandeld die tot een aanhouding geleid hadden. Deze zaken 

werden dan in het Lokaal ZorgNetwerk (LZN) “meegenomen”. Omdat uit landelijke cijfers 

blijkt dat huiselijk geweld al een tijd aan de gang is en in zwaarte toegenomen is voordat de 



Beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel  56 

politie tot aanhouding overgaat of hulp ingeroepen wordt, is besloten ook met meldingen 

(politie aan de deur) aan de slag te gaan. De aantallen, zwaarte en het specifieke van de 

hulpverlening rechtvaardigen een apart team huiselijk geweld, met deelnemers die zowel 

dader, slachtoffer als getuige (vaak kinderen) specifieke hulp kunnen bieden. De Krimpense 

aanpak is erop gericht huiselijk geweld zo snel mogelijk te stoppen en overdracht van geweld 

tussen generaties te voorkomen.  

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten? 

De meldcode en de regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) 

In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling, die per 1 januari 2012 wettelijk verplicht is voor organisaties werk-

zaam in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke onder-

steuning, politie en justitie. In dit wetsvoorstel krijgt de gemeente de taak om erop toe te zien 

dat de organisaties die binnen haar gemeente werken een meldcode vaststellen en de ken-

nis en het gebruik daarvan bevorderen. Dit onderdeel heeft een sterk raakvlak met prestatie-

veld 2: integraal positief jeugdbeleid. 

  

In de afgelopen jaren is steeds duidelijk geworden dat huiselijk geweld en kindermishande-

ling op grote schaal voorkomen. Het gaat om een van de omvangrijkste  geweldsvormen in 

onze samenleving. Naar schatting is 45% van de Nederlandse bevolking  zelf ooit slachtoffer 

geworden van niet-incidenteel huiselijk geweld en zijn er jaarlijks ruim 100.000 kinderen die 

worden verwaarloosd of mishandeld (bron: Van IJzendoorn e.a. Aard en omvang kindermis-

handeling, 2007). De meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de professional 

stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij 

eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding bij het Advies en Steunpunt 

Kindermishandeling (AMK).  

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Meldcode huiselijk geweld 

Omschrijving Stimuleren en controleren van de invoering van de meldcode huiselijk 

geweld 

Doel Alle organisaties die met de doelgroep werken hanteren de meldcode  

Doelgroep Alle (potentiële) slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld 

Organisaties die de meldcode invoeren  

Partner(s) Gemeente  

Planning 2012 

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

In uren van ambtenaren.  

Advisering   

Bijzonderheden   

 

2. Lokaal Team Huiselijk Geweld 

Omschrijving Doorontwikkelen Lokaal Team Huiselijk Geweld 

Doel Goed functionerend en, binnen de zich ontwikkelende keten, passend 

team.  

Doelgroep Alle (potentiële) slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld 

Partner(s) GGD Rotterdam, AROSA, Centrum voor Dienstverlening, Kwadraad, 

politie team Krimpen 
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Planning  

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   

In uren coördinator en ambtenaren.  

Advisering   

Bijzonderheden   

 

3.Onderzoek inzet preventie huiselijk geweld en kindermishandeling 

Omschrijving Onderzoek naar meer preventieve mogelijkheden voorkomen van huise-

lijk geweld en kindermishandeling 

Doel Het voorkomen, of zo snel mogelijk signaleren en stoppen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Nog voor politiecontacten. Duidelijk ma-

ken dat huiselijk geweld niet getolereerd wordt. 

Doelgroep Alle (potentiële) slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld 

en/of andere vormen van kindermishandeling. 

Partner(s) GGD Rotterdam 

Planning 2012 

2012 2013 2014 2015 

250 250 250 250 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering   

Bijzonderheden   

 



Beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel  58 

4.8. Prestatieveld 8: openbare geestelijke gezondheidszorg 

 

Prestatieveld 8 

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is het signaleren en bestrijden van risico-

factoren bij de doelgroepen van de OGGz. Concreet gaat het dan om het bereiken en bege-

leiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signa-

len van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand 

brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGz. Lo-

kaal is de gemeente verantwoordelijk voor coördinatie van zorg en afstemming. 

 

Vanaf 2007 is de OGGz als prestatieveld 8 in de Wmo opgenomen. Alle OGGz-taken zijn 

daarbij uit de WCPV (vanaf 1 januari 2008 de Wet Publieke Gezondheid) overgeheveld naar 

de Wmo, met uitzondering van de psychosociale hulp bij rampen. 

 

De doelgroep van de OGGz 

De doelgroep van de OGGz is in principe heel breed, namelijk zowel de gehele bevolking als 

de meer kwetsbare groepen. De meeste aandacht in de OGGz gaat uit naar kwetsbare groe-

pen en in het bijzonder mensen die in een multiprobleemsituatie verkeren. Voor hen dreigt 

maatschappelijke uitval of zelfs verkommering en verloedering. In de doelgroep is het vol-

gende onderscheid aan te brengen: 

- De gehele bevolking (waar collectieve preventie zich op richt). 

- Groepen met een verhoogd risico: personen in risico-omstandigheden zoals sociaal 

isolement, met beperkte sociale vaardigheden, armoede, weinig inkomen en oplei-

ding, werkloosheid, allochtone afkomst, maar ook ex-daklozen, -verslaafden en -

GGZ-cliënten in de maatschappelijk herstelfase (risico op terugval). 

- De doelgroep kwetsbare personen: personen die problemen hebben op meerdere le-

vensgebieden (gezondheid, financiën, wonen, arbeid, sociale contacten, maatschap-

pelijke zelfredzaamheid), in de marge van de maatschappij leven, niet de zorg krijgen 

die ze nodig hebben en vaak marginaal gehuisvest zijn. De omvang is ongeveer 0,5 

tot 1% van de bevolking (verhoudingsgewijs meer in steden dan in kleinere kernen). 

 

De doelgroep stelt geen hulpvraag, waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. 

Familie, buren en omstanders vragen meestal om hulp, waardoor vaak sprake is van onge-

vraagde bemoeienis of hulpverlening. Het betreft dus mensen in multiprobleemsituaties die 

de juiste samenhangende zorg missen of mijden.  

 

Naast de Wmo voert de gemeente wetgeving op het gebied van werk en inkomen uit, die  

direct van invloed is op de leefomstandigheden van inwoners. Vanuit de bijzondere bijstand 

en het minimabeleid kunnen bepaalde doelgroepen aanspraak maken op tegemoetkomin-

gen.  

 

Huidig beleid  

Lokaal Zorg Netwerk (LZN) 

Het doel van een Lokaal Zorg Netwerk (LZN) is het creëren van een hulpverleningssysteem 

dat in staat is om mensen met complexe problemen, die zelf geen hulp zoeken (zorgwek-

kende zorgmijders) goed en in een vroegtijdig stadium te bereiken. Dit hulpverleningssys-

teem kenmerkt zich door: outreachend werken, gezamenlijk plan van aanpak en afstemmen 
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en coördineren van activiteiten. Een LZN draagt bij aan de verbetering van de gezondheids-

situatie en levensomstandigheden van cliënten. In veel gevallen lukt het om deze mensen in 

de reguliere zorg te krijgen. Een kleine groep mensen kan niet worden overgedragen aan de 

reguliere zorg. Het netwerk blijft dan betrokken en probeert de situatie beheersbaar te hou-

den. Omdat de doelgroep ook jongeren kunnen zijn en/of opvoeders is in de laatste jaren 

hard gewerkt aan de samenwerking met de GOSA (Gemeentelijke Organisatie Sluitende 

Aanpak) en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).  

 

Het Krimpense LZN bestaat uit een coördinator die werkzaam is bij de GGD, een kerngroep 

van hulpverleners en de nodige contacten met andere zorgverleners en instellingen. De 

kerngroep vormt de spil van het netwerk. Zij komt regelmatig bijeen om nieuwe aanmeldin-

gen te bespreken en om een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Ook bewaakt de 

kerngroep de uitvoering van de plannen van aanpak en past ze indien nodig aan. In onze 

gemeente functioneert een LZN reeds vanaf 2002.   

 

Collectieve preventie GGZ  

De projecten die Context (Centrum voor GGZ preventie) aanbiedt zijn opgesteld op basis 

van de speerpunten onderdeel uitmakend van de landelijke nota “Gezondheid Dichtbij”. De 

projecten in de vorm van workshops en cursussen zijn interactief van aard en zijn passend 

binnen GGZ-preventie. In overleg met Context en het werkveld (Opvoedpunt en het Meld-

punt) zijn de volgende projecten ‘Met plezier naar school’, ‘Positief denken’ en ‘Assertiviteit’ 

in 2010 gestart in onze gemeente. De projecten moeten leiden tot bevordering van begrip en 

herkenning van psychische klachten, zorgen voor bewustwording bij mensen zodat zij iets 

aan hun klachten kunnen gaan doen en oplossingen realiseren. Preventie kan bijdragen aan 

empowerment. 

 

Welke veranderingen staan de gemeente de komende tijd te wachten?  

Overheveling dagbesteding en begeleiding  

Overhevelen functies dagbesteding en begeleiding naar de wet maatschappelijke onder-

steuning. Dit is in het regeerakkoord als volgt omschreven: De functies dagbesteding en be-

geleiding kunnen het best dichtbij de cliënt geregeld worden. Zij passen daarom beter binnen 

de systematiek van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan bij de AWBZ. De 

gemeente kent deze mensen en hun situatie beter dan de op afstand staande zorgkantoren. 

Daarom worden de functies dagbesteding en begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar 

de Wmo. De concrete gevolgen van dit voornemen zullen in de loop van 2012 duidelijker 

worden. We weten in ieder geval zeker dat het gaat om mensen met een beduidend zwaar-

dere problematiek dan de mensen die getroffen zijn door de pakketmaatregel. Deze doel-

groep kan bij een niet passend antwoord op hun hulpvraag meer druk op de OGGZ geven. 

Denkt ook aan de maatregel van de eigen bijdrage in de GGZ.  

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Melden zorgen over medebewoners 

Omschrijving Laagdrempelige mogelijkheid om zorg over medebewoners te melden 

Doel Zie prestatieveld 1. 

Doelgroep  

Partner(s)  

Planning  

2012 2013 2014 2015 

- - - - 

Kosten en dek-

king   
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Advisering   

Bijzonderheden   
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4.9.  Prestatieveld 9: verslavingsbeleid 

 

Prestatieveld 9 

Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

 

Wat houdt het prestatieveld in?  

De (ambulante) verslavingszorg omvat activiteiten die gericht zijn op preventie dan wel op 

(ambulante) hulp bij verslaving. Verslaving wordt gezien als een hersenaandoening waaraan 

een combinatie van biologische, psychische en sociale oorzaken ten grondslag ligt. Versla-

ving is chronisch, vaak recidiverend en kan ernstige gevolgen hebben voor het functioneren. 

Veel verslaafden lijden aan meervoudige problematiek ten gevolge van de verslaving. Ver-

slavingspreventie is een verzameling van interventies gericht op het voorkomen van proble-

matisch middelengebruik en andere vormen van verslaving. 

 

Elke gemeente heeft de taak: maatschappelijke zorg gericht op verslaafden (exclusief alle 

individuele geneeskundige verslavingszorg) en preventie van verslaving, met inbegrip van 

activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving. 

 

Huidig beleid  

Het verslavingsbeleid gaat over het voorkomen van middelengebruik en andere vormen van 

verslaving (bijvoorbeeld gokken, gamen, internetten, roken) en het begeleiden van problema-

tische verslaafden in de gemeente. De gemeente richt zich bij het verslavingsbeleid op de 

primaire levensgebieden van de verslaafde zoals onderdak, werk/inkomen, gezin en/of het 

maatschappelijk functioneren.  

 

Er wordt veel aandacht besteed aan het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs 

in het kader van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. De gemeente wil het alcohol gebruik 

door jongeren verminderen en streeft naar een vermindering van het aantal probleemdrin-

kers onder volwassenen. Er wordt voorgelicht over verslavingen en het thema genotmidde-

len, ook aan de mensen in de sociale omgeving van jongeren, zoals hun ouders, jeugdlei-

ders en hun leerkrachten. Verder zijn er afspraken over alcohol in de openbare ruimte en het 

niet drinken onder de 16, die worden gehandhaafd. De voorlichting wordt gestart op de ba-

sisschoolleeftijd omdat blijkt dat dit het meest effectief is op een leeftijd voordat jongeren in 

aanraking komen met deze middelen, dus voordat zij de keuze maken om er wel of niet aan 

te beginnen.  Eind 2010 is gestart met intensiever contact met kerkgenootschappen rondom 

het thema verslaving door de organisatie voor evangelische hulpverlening De Hoop. De pre-

ventieafdeling van De Hoop breidt haar contacten stap voor stap uit, met nieuwe activiteiten 

op vraag van deze groep. Ook zijn er contacten met de sportverenigingen gelegd rond dit 

thema. Voor de jeugd zelf wordt ingezet op het vergroten van hun weerbaarheid, zodat zij 

minder snel toegeven aan groepsdruk. Voor risicojeugd wordt passende voorlichting ver-

strekt vanwege de kennisachterstand over verslavingen. De aandacht voor verslaving aan 

alcohol en drugs is uitgebreid met aandacht voor nieuwe verslavingen (onder andere inter-

netten, gamen). Dit is ook verwerkt in de avonden voor de ouders van 10-18 jarigen. Er 

wordt steeds meer nadruk gelegd op de invloed die ouders hebben. 

 

Via de politie en jongerenwerkers komen signalen binnen op het terrein van verslaving, er 

wordt dan binnen het netwerk gekeken hoe en door wie dit aangepakt moet worden. Hier-

door ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en draagvlak.  
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Nota openbare gezondheidszorg “Samenwerken voor gezondheid” 2012-2015 

Parallel aan het nieuwe Wmo beleidsplan is in 2011 een nieuwe lokale gezondheidsnota  

opgesteld. De thema’s die gekoppeld zijn aan het terugdringen van verslavingen zijn: 

- informatievoorziening (ook online);  

- gezonde leefstijl;  

- regels over niet accepteren van alcohol onder de 16 en gebruik softdrugs;  

- alcoholverstrekking bij evenementen;  

- bevorderen weerbaarheid tegen groepsdruk;  

- opheffen van eenzaamheid;  

Verbeteren van signalering van verslaving bij senioren en mensen met een verstandelijke 

beperking wordt als optie nader verkend. Als uitkomst mogelijk een plan van aanpak per 

doelgroep om verslavingen bij deze groepen bespreekbaar te maken en te bestrijden.  

 

Wat gaat de gemeente doen?  

1. Onderzoek overlastgevende verslaafden in Krimpen 

Omschrijving Onderzoek aanpak 10 meest overlast gevende verslaafden 

Doel Verkennen van mogelijkheden om de last van de verslaving te vermin-

deren voor de verslaafde zelf en voor zijn of haar omgeving 

Acties uitvoeren per persoon. 

Doelgroep Verslaafden woonachtig in Krimpen aan den IJssel 

Partner(s) Politie, LZN, De Hoop 

Planning  

2012 2013 2014 2015 

7.000 0 0 0 

Kosten en dek-

king   

Budget vanaf 2013 afhankelijk van evaluatie  

Advisering  Na evaluatie: in 2013 

Bijzonderheden   

 

2. Voorlichting aan jeugd op straat                

Omschrijving Voorlichting verslavingen onder hangjongeren 

Doel Bekendheid over genotmiddelen en de risico’s van gebruik vergroten 

onder de doelgroep. Jongeren bereiken met voorlichting. 

Doelgroep Jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen 

Partner(s) JJMH, gemeente, CJG 

Planning Uitvoering van voorlichting met een mobiel informatiepunt in zomer-

maanden 2012 

2012 2013 2014 2015 

6.000 - - - 

Kosten en dek-

king   

Gezondheidsnota budget 

Advisering   

Bijzonderheden Uitvoering in samenhang met totale activiteitenaanbod dat JJMH voor 

gemeente Krimpen aan den IJssel uitvoert 
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3. Sport en alcohol 

Oschrijving Sportverenigingen en alcoholbeleid 

Doel Alcoholbeleid in sportkantines opstellen 

Doelgroep Sportverenigingen 

Vrijwilligers van de bar 

Partner(s) Gemeente, Bouman, Sportraad, sportmakelaar, sportverenigingen, CJG 

Planning Start in najaar 2011, vervolgactiviteiten jaarlijks 

2012 2013 2014 2015 

450 1.000 450 1.000 

Kosten en dek-

king   

Gezondheidsnota budget 

Advisering   

Bijzonderheden Vrijwilligers krijgen al opleiding verantwoord schenken alcohol op basis 

van nieuwe regelgeving 

 

4. Oudervoorlichting 

Omschrijving Oudervoorlichting verslavingen 

Doel Jaarlijks met een uitnodiging aan alle ouders met kinderen in deze leef-
tijdscategorie de gelegenheid bieden om met ouders na te denken over 
hun benadering van hun kinderen rondom verslavingen 

Doelgroep Ouders van 10 – 18 jarigen 

Partner(s) Bouman, gemeente 

Planning Jaarlijks twee voorlichtingen voor ouders van 10-12 en 12-18 jarigen 

2012 2013 2014 2015 

800 800 800 800 

Kosten en dek-

king   

Gezondheidsnota budget 

Advisering  Hiermee is in 2007 een start gemaakt. Jaarlijks uitvoering is inmiddels 

ingebed in activiteiten gemeente. 

Bijzonderheden Door de brede wijze van uitnodigen wordt ook een brede groep uit Krim-

pen bereikt met deze avonden. Netwerkvorming aanbieders. 

 
5. Gezonde school en genotmiddelen                  
Omschrijving Genotmiddelen (gezonde school) 

Doel Leerkrachten toerusten om in hun lessen verslavingen te behandelen 
Ouderavonden per school over verslavingen regulier invoeren onder 
verantwoordelijkheid van de scholen zelf 

Doelgroep Basis- en voortgezet onderwijs  

Ouders van de leerlingen 

Partner(s) GGD, Bouman, De Hoop, scholen 

Planning In 2012 uitvoering van “Gezonde School en genotmiddelen” op maximaal 

4 scholen. 

In 2013 de mogelijkheid om Bouman of De Hoop in te huren door de 

school 

2012 2013 2014 2015 

7.000 1.000   

Kosten en dek-

king   

Gezondheidsnota budget  

Advisering  Jaarlijks afspreken met GGD wat wordt uitgevoerd. Voorlopig tot en met 

2012, daarna uit eigen budgetten scholen 

Bijzonderheden Omdat leerkrachten toegerust worden om in hun lessen verslaving te 
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behandelen, gaat de kennis niet verloren op het moment dat de financie-

ring van de GGD door de gemeente stopt.  

Ook komen er steeds meer andere kanalen waar de kennis gehaald kan 

worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan e-health en jongingkrimpen.  

 
6. Verslavingspreventie door De Hoop 
Omschrijving Verslaving bij personen met een geloofsovertuiging bespreekbaar maken 

Doel Bespreekbaar maken van verslavingen bij de doelgroep 
Bewustwording van gevaren voor eigen doelgroep 
Vergroten van handelingsperspectief bij betrokkenen en uitvoeren van 
projecten 

Doelgroep Kerkgenootschappen, jeugdleiders, jeugdgroepen, functionarissen bin-

nen kerkgenootschappen, leerkrachten, leerlingen ouders van scholen.  

Partner(s) De Hoop, gemeente, kerkgenootschappen, scholen (SGG en GBS Moza-

iek) 

Planning Project loopt door, start was in 2010 

2012 2013 2014 2015 

15.000 15.000 15.000 15.000 

Kosten en dek-

king   

Gezondheidsnota budget 

Advisering  In 2010 afgesproken te starten met dit project 

Bijzonderheden De Hoop is ook aanspreekbaar voor hulpverlening verslaafden 
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Hoofdstuk 5 Inspraak en communicatie 

Inspraak 

De wet geeft randvoorwaarden ten aanzien van inspraak en advies. Over de inspraak op het 

beleid zegt de wet in artikel 11 dat het college van B&W inwoners en belanghebbenden: 

-   moet betrekken bij de voorbereiding van het beleid, op de manier zoals door de 

gemeente beschreven in de inspraakverordening; 

- vroegtijdig in de gelegenheid moet stellen om zelfstandig voorstellen voor het 

beleid inzake maatschappelijke ondersteuning te doen; 

- informatie verschaft die daarvoor nodig is; 

- zich moet vergewissen van de belangen en behoeften van inwoners die deze niet 

goed kenbaar kunnen maken. 

Artikel 12 van de wet zegt dat het college van B&W: 

- voordat zij een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad doen, advies 

moet vragen over het ontwerpplan aan de gezamenlijke vertegenwoordigers 

van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning 

-  bij de voordracht tot vaststelling tevens een motivering moet toevoegen hoe de 

belangen en behoeften van personen die deze niet goed kenbaar kunnen 

maken, heeft meegewogen. 

 

De gemeente heeft het overleg en de inspraak als volgt vormgegeven: 

1.  Op 19 oktober zijn de maatschappelijke organisaties en instellingen uitgenodigd die 

bijdragen aan of te maken hebben met de Wmo. 

2. Op 19 oktober 2011 zijn burgers uitgenodigd. Een persbericht is meerdere malen 

gepubliceerd, er is een artikel geplaatst op de gemeentelijke website, flyers zijn uitge-

deeld, tweets zijn verzonden en er is een facebookpagina geopend. 

3. Het Wmo beraad is om advies gevraagd over het conceptbeleidsplan. 

De informatie die in de bijeenkomsten is verkregen is gebruikt bij het opstellen van deze de-

finitieve beleidsnota Wmo 2012-2015. 

 

Communicatie 

Zoals eerder gezegd: de Wmo is niet alleen van de gemeente. Juist doordat zo veel indivi-

duen, groepen en instellingen met de Wmo bezig zijn, vraagt communicatie om een brede 

benadering. Niet alleen de communicatie richting de inwoners verdient aandacht maar ook 

de communicatie met instellingen, de onderlinge communicatie tussen instellingen en de 

samenstelling van diverse overleggen. De gemeente gaat 1 keer per jaar een netwerkbijeen-

komst organiseren.   

 

De komende vier jaar is er veel aandacht voor communicatie. Gezien de te verwachten ont-

wikkelingen op het gebied van de Wmo zetten wij in op doelgroepgerichte communicatie. 

Voor elke doelgroep worden ‘eigen’ middelen ontwikkeld: dit kunnen bestaande, herziene of 

nieuw te ontwikkelen middelen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat we aan de hand van het on-

derwerp en de doelgroep kijken wat de beste manier van communiceren is. Dit kan variëren 

van persoonlijke gesprekken tot een folder, van een brief tot een social media applicatie. Zo 

willen we inspelen op innovaties. Tevens houden we in de gaten of er vanuit de rijksoverheid 

ondersteuning wordt aangeboden. 

 

Publieksvriendelijke versie Beleidsnota Wmo  

In de eerste helft van 2012 zal een publieksvriendelijke versie van de beleidsnota Wmo wor-

den uitgegeven. 
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Wat gaan we doen? 

1. Organiseren jaarlijkse netwerkbijeenkomst  

Omschrijving Organiseren van een netwerkbijeenkomst 

Doel Bevorderen en stimuleren van samenwerken. 

Doelgroep Instellingen die zich bezig houden met de uitvoering van het Wmo beleid 

Partner(s)  

Planning Jaarlijks  

2012 2013 2014 2015 

9.480 9.652 3.868 4.537 

Kosten en dek-

king   

 

Advisering   

Bijzonderheden  
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Hoofdstuk 6  Verantwoording en kwaliteit 

De filosofie achter de Wmo is dat de gemeente over de uitvoering geen verantwoording 

aflegt aan het rijk (‘verticale verantwoording’) maar aan zijn eigen inwoners (‘horizontale 

verantwoording’). Wel moet aan het Rijk een aantal gegevens worden verstrekt. 

 

Artikel 9 van de Wmo schrijft voor dat het college jaarlijks voor 1 juli de volgende gegevens 

moet publiceren: 

a.  een cliënttevredenheidsonderzoek onder vragers van maatschappelijke 

ondersteuning over de uitvoering van de wet (volgens een methode die na 

overleg met het Wmo beraad tot stand is gekomen); 

b.  een jaarverslag met bij ministeriële regeling aan te wijzen gegevens over de 

prestaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 

 

De wet schrijft voor dat het cliënttevredenheidsonderzoek en de prestatiegegevens ook jaar-

lijks voor 1 juli worden verstrekt aan het Ministerie van VWS. De minister publiceert op basis 

daarvan voor 1 januari van het daarop volgende jaar een rapportage waarin de gegevens 

van de gemeenten worden vergeleken. Zo kan een gemeente zelf, maar ook andere belang-

stellenden, beoordelen wat de sterke en minder sterke punten in de eigen Wmo-uitvoering 

zijn. 

 

In de afgelopen jaren zijn jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder de cliën-

ten van individuele verstrekkingen (prestatieveld 6). In overleg met de Wmo beraad is beslo-

ten om in 2011 een belevingsonderzoek te houden onder inwoners van Krimpen aan den 

IJssel. Dit onderzoek gaat over de prestatievelden 1 t/m 4. 

 

Het voornemen is afwisselend onderzoek te doen naar de resultaten op de prestatievelden 1 

t/m 9. Dit past in de interpretatie van artikel 9 van de Wmo, die het gehele werkgebied van 

de Wmo omvat en niet slechts het prestatieveld 6, individuele voorzieningen. 

 

Naast de op grond van artikel 9 aan de minister te verstrekken prestatiegegevens moeten 

wellicht in de toekomst ook andere gegevens worden verstrekt, op grond van artikel 22 

Wmo: 

1.  het college van burgemeester en wethouders verstrekt desgevraagd kosteloos 

aan Onze Minister de gegevens die hij met betrekking tot deze wet nodig 

heeft; 

2.  bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels wor-

den gesteld met betrekking tot het verstrekken van de in het eerste lid bedoel-

de gegevens. 

Hierover bestaat op dit moment nog steeds geen duidelijkheid. 

 

De Wmo kent voor de gemeente dus een aantal verplichtingen op het terrein van het borgen 

van de kwaliteit. Daarnaast bestaat er bij de gemeente zelf behoefte een goede bewaking op 

de voortgang van dit beleidsplan te realiseren. Hieronder worden daartoe verschillende in-

strumenten aangegeven die daarvoor zullen worden ingezet. 

 

Rapportage prestatiegegevens 

Jaarlijks wordt voor 1 juli aan het Ministerie van VWS verantwoording afgelegd over een aan-

tal aspecten van de uitvoering van de Wmo. Daarnaast wordt jaarlijks aan de raad en Krim-

pense burgers verantwoording afgelegd via een klanttevredenheidsonderzoek. Ter voorbe-

reiding van het klanttevredenheidsonderzoek wordt met het Wmo beraad overlegd over de 
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methode van onderzoek. Bij de presentatie van de resultaten van het klanttevredenheidson-

derzoek wordt een overzicht met (eventuele) verbeterpunten en daarop te ondernemen of 

ondernomen acties. De resultaten, verbeter- en actiepunten worden voor advies voorgelegd 

aan het Wmo beraad.   

 

Voortgangsrapportage beleidsplan 

Het college zal een tussentijdse voortgangsrapportage van het Beleidsplan Wmo (mid term 

review) aanbieden aan de gemeenteraad. De voortgangsrapportage over het Beleidsplan 

Wmo 2008-2010 verscheen in november 2009. Met een voortgangsrapportage kan tijdig 

rekening worden gehouden met ontwikkelingen in het veld en kan worden voorzien in aan-

vullingen.  

 

Jaarplanning Wmo beraad 

Aan het Wmo beraad wordt jaarlijks de planning van adviesaanvragen ter uitvoering van het 

Beleidsplan doorgegeven. Jaarlijks terugkerend onderwerp is het klanttevredenheids-

onderzoek en periodiek de voortgangsrapportage over het Beleidsplan Wmo.  

 

Prestatiegerichte subsidieovereenkomsten 

Veelal zijn het de door de gemeente gesubsidieerde instellingen die door de gemeente ge-

formuleerde beleidsdoelstellingen uitvoeren. De basis voor die uitvoering is neergelegd in 

een beschikking en subsidieovereenkomst. In 2011 is de Algemene Subsidieverordening en 

het Subsidiebeleidskader vernieuwd. Beide documenten vormen de basis voor de gesprek-

ken met de instellingen over de uitvoering van de met de gemeente overeengekomen presta-

ties. Voor de bewaking van het subsidieproces is in 2009 een bewakingsysteem en mana-

gementinformatiesysteem ingevoerd. Bij de invoering van Documenten Management Sys-

teem (DMS) zal het subsidieproces worden meegenomen.  

 

Dienstverlening door derden 

Bij het sluiten van contracten met zorgaanbieders van dienstverlening en hulp bij het huis-

houden is kwaliteitsmeting van belang. In de contracten zijn rapportageverplichtingen opge-

nomen. Aan de hand van die rapportages zal worden gestreefd naar integraal inzicht in af-

handeling van bezwaarschriften en klachten, afwikkeling van prestatieafspraken en financiële 

rapportages.  

 

Wat gaan we doen? 

1. Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek  

Omschrijving Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek 

Doel Kwaliteitsbewaking  

Doelgroep Gebuikers Wmo / Inwoners van Krimpen aan den IJssel (afhankelijk van 

onderwerp onderzoek)   

Partner(s) Wmo beraad   

Planning Jaarlijks 

Kosten In begroting  

Advisering  Wmo beraad 

Bijzonderheden   Jaarlijks wordt onderwerp van onderzoek bepaald. 

 

2. Rapportage prestatiegegevens  

Omschrijving Het college legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van VWS 

over een aantal aspecten van de uitvoering van de Wmo. 
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Doel Kwaliteitsbewaking  

Doelgroep Ministerie van VWS 

Partner(s)  

Planning Jaarlijks vóór 1 juli 

Kosten  

Advisering   

Bijzonderheden    

 

3. Voortgangsrapportage Wmo beleidsplan  

Omschrijving Het college zal een tussentijdse voortgangsrapportage van het Beleids-

plan Wmo (mid term review) aanbieden aan de gemeenteraad.  

Doel Voortgangsbewaking  

Doelgroep Raad 

Partner(s)  

Planning 4e kwartaal 2013 

Kosten Ambtelijke uren 

Advisering  Wmo beraad 

Bijzonderheden    
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Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen 

 

ASHG  Advies Steunpunt Huiselijk Geweld 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 

CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin 

CVV   Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 

DMS  Document Management Systeem  

GGD   Gemeentelijke GezondheidsDienst  

GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 

jeugd-lvg  jeugdige licht verstandelijk gehandicapten 

JGZ   Jeugdgezondheidszorg 

LTHG  Lokaal Team Huiselijk Geweld 

LZN  Lokaal zorgnetwerk  

MEE   Naam van een maatschappelijke instelling (cliëntondersteuning)  

NPV  Nederlandse Patiëntenvereniging  

OGGz   Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

PVK  Platform vrijwilligersorganisaties Krimpen  

RAAK  Regionale Aanpak Kindermishandeling  

VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VWS   Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WI   Wet Inburgering 

WIJ   Wet investeren in jongeren 

WIJ  Werkgroep Krimpenaren van Afghaanse afkomst  

Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wpg   Wet publieke gezondheid 

Wpo   Wet op het primair onderwijs 

Wsw   Wet sociale werkvoorziening 

Wwb   Wet werk en bijstand 

WWNV  Wet werken naar vermogen 
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Bijlage 2: Analyse 8 basisfuncties mantelzorg Krimpen aan den IJssel 2011 
 

Basisfuncties mantelzorg Aanbod steunpunt mantelzorg 

1. Informatie 

Mantelzorgers worden geïnformeerd over: 

- hoe mantelzorg is in te passen in het le-

ven (werk en mantelzorg) 

- ziekten en beperkingen 

- aanbod van hulp  

- ondersteuning  

- zorg regelingen  

Mantelzorgondersteuning is nog onvoldoende 

bekend, daarom is een uitnodigende benadering 

nodig, via het Wmo-loket en via lokale en regio-

nale samenwerkingspartners. 

 

Vast aanbod 

- Infokraam bibliotheek  

- Telefonisch spreekuur 

- Individuele ondersteuning 

- Huisbezoeken 

- Mantelzorgkrant 

- Voorlichting  

- Door thuiszorg 

 

Projectmatig aanbod 

- Dag van de Mantelzorg  

- Themabijeenkomsten  

- Alzheimer café 

- Netwerkbijeenkomst  

- Wervingsactie nieuwe mantelzorgers 

 

2. Advies en begeleiding 

Mantelzorgers krijgen ondersteuning en begelei-

ding bij het: 

- vinden van de weg in mogelijkheden 

- zetten van stappen naar instanties 

- maken van keuzes 

Waar mogelijk is de benadering preventief, bij-

voorbeeld preventief ouderenbezoek. 

 

Vast aanbod 

- Telefonisch spreekuur 

- Individuele ondersteuning 

- Huisbezoeken 

- Mantelzorgkrant 

- Voorlichting 

- Ook door Seniorenadviseur 

- Open Inloop(plus) 

- AWM 

- Thuiszorg 

- Door huisartsen 

 

3. Emotionele steun 

Mantelzorgers krijgen in individuele gesprekken 

of groepsbijeenkomsten emotionele ondersteu-

ning. Dit is nodig omdat zorg, ziekte en snel ver-

anderende perspectieven emoties met zich mee-

brengen die het moeilijk maken mantelzorg te 

verlenen zonder overbelast te raken. 

 

Vast aanbod 

- Individuele ondersteuning 

- Telefonisch spreekuur 

- Huisbezoeken 

- Thuiszorg 

 

Projectmatig aanbod 

- Dag van de Mantelzorg  

- Themabijeenkomsten  

- Alzheimer café 

- Netwerkbijeenkomst  

 

4. Educatie 

Mantelzorgers krijgen voorlichting en training. De 

educatie kan gericht zijn op zorg en ziekte, bij-

voorbeeld instructie voor gebruik van hulpmidde-

len of cursussen voor het omgaan met ziektes. 

Of een cursus empowerment of time manage-

ment.  

 

Vast aanbod 

- Mantelzorgkrant 

- Voorlichting  

 

Projectmatig aanbod 

- Dag van de Mantelzorg 

- Themabijeenkomsten  

- Alzheimer café 

- Netwerkbijeenkomst  

 

5. Praktische hulp - Doorverwijzen naar informele zorg en aanbod 
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Mantelzorgers krijgen praktische hulp. Vaak is 

praktische hulp gericht op de zorgbehoevende, 

beter is het om ook te kijken naar welke prakti-

sche hulp de taken van de mantelzorger verlicht. 

Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vrijwillige hulp 

of administratieve hulp. 

 

professionele zorg  

- Folder aanbod vrijwilligersorganisaties 

- Inzet door vrijwilligersorganisaties VPK 

- Inzet door thuiszorg 

6. Respijtzorg 

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van res-

pijtzorg, en worden hiervoor actief uitgenodigd. 

Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzie-

ningen die de mantelzorg tijdelijk overnemen. 

Zodat de mantelzorger andere activiteiten kan 

ondernemen.  

 

- Via informele zorg, zoals ZorgSaam en vrijwil-

ligersorganisaties 

- Via professionele zorg 

- Respijtzorgfolder 

- Tijdelijke Opname 

- Open inloop(plus) 

- Door handen in Huis (landelijke Stichting) 

 

 

7. Financiële tegemoetkoming  

Mantelzorgers kunnen van degene die wordt 

ondersteund een tegemoetkoming in krijgen.  

 

Vergoeding van € 250,- (maximaal vrijgelaten 

tegemoetkoming)  
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Bijlage 3:  Beslispunten vanuit Notitie “Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015”  

 

Algemene beslispunten  

BESLISPUNT 1  

De navolgende missie vast te stellen 

A) missie vanuit het beleidsplan 2008-2010. 

B) zie A met als toevoeging: waarbij maatwerk en de vraag wat iemand nodig heeft leidend 

is.  

C) geen missie vaststellen.  

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief B. 

 

BESLISPUNT 2 

Welke gemeente willen wij zijn? 

A) alleen gemeente is verantwoordelijk voor de problemen van een burger.  

B) de burger is zelf verantwoordelijk.  

C) er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid maar het zwaartepunt ligt wel bij de burger 

zelf. 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief C. 

 

BESLISPUNT 3 

Voorlichting 

A) de gemeente verstrekt vooral voorlichting over haar  individuele voorzieningen. 

B) de gemeente brengt vooral de collectieve voorzieningen onder de aandacht. 

C) de gemeente ontwikkelt een geïntegreerd voorlichtingbeleid, waarbij collectieve voorzie-

ningen als eerste onder de aandacht komen en individuele waar nodig als aanvulling of 

noodzakelijke voorwaarde voor meedoen aan de samenleving. 

D) geen van bovenstaande punten, de gemeente investeert niet in voorlichting. 

Er is gekozen voor alternatief C. 

 

Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 

buurten, wijken en dorpen. 

 

Prestatieveld 2: Integraal preventief jeugdbeleid 

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en 

van ouders met problemen met opvoeden.  

 
Prestatieveld 3: Cliënteninformatie en -advies 

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 

 

BESLISPUNT 4 

Inzetten op het toegankelijk maken van informatie  

A) voor partners in het netwerk.  

B) voor burgers. 

C) eerst voor partners in het netwerk, zodat daarna goede overdracht naar onze inwoners  

     kan gaan plaatsvinden.  

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief C. 
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Prestatieveld 4 

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

BESLISPUNT 5 

Werkzaamheden van het Steunpunt Mantelzorg  

A) het Steunpunt mantelzorg moet de huidige werkzaamheden voortzetten.  

B) het Steunpunt mantelzorg moet aan de hand van de acht basisfuncties van de VNG zijn 

werkzaamheden gaan optimaliseren.  

C) het Steunpunt mantelzorg dient de huidige werkzaamheden in te krimpen en alleen res-

pijtzorg te verzorgen. 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief B. 

 

BESLISPUNT 6 

Bereik doelgroep  

A) het Steunpunt mantelzorg moet alle mantelzorgers proberen te bereiken, waarbij specifie-

ke aandacht uit gaat naar “jonge en werkende” mantelzorgers.  

B) het Steunpunt mantelzorg hoeft geen mantelzorgers meer te bereiken. Er zijn al voldoen-

de geregistreerde mantelzorgers.  

C) ondersteuning van mantelzorgers onderbrengen bij meerdere organisaties, die elk een 

groot bereik hebben onder potentiële mantelzorgers. 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief A. 

 

BESLISPUNT 7 

Vrijwilligerswerkondersteuning 

A) Het Meldpunt moet de huidige werkzaamheden in kader van vrijwilligerswerk voortzetten.  

B) Het Meldpunt moet aan de hand van de vijf basisfuncties van de VNG zijn werkzaamhe- 

     den gaan optimaliseren en met de vrijwilligersorganisaties aan de hand van de vijf  

     basisfuncties bekijken of het aanbod nog spoort met de vraag.  

C) anders. 

Er is gekozen voor alternatief B. 

 

Prestatieveld 5 

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelf-

standig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch pro-

bleem en van mensen met een psychosociaal probleem.  

 

BESLISPUNT 8 

Ontschotting binnen zorg & welzijn:  

A) betere afstemming tussen voorzieningen voor senioren, voor mensen met lichamelijke of 

psychische beperkingen en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg, waarbij 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid het gemeenschappelijke uitgangspunt is, dus betere 

samenwerking tussen Wmo en AWBZ. 

B) niet overgaan tot ontschotting, want het loopt al goed en iedere koker heeft zijn eigen 

specialisme. 

C) anders. 

Er is gekozen voor alternatief A. 
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BESLISPUNT 9  

Integraliteit tussen Wmo en Wet Participatiebudget (sociale zaken) op het terrein van maat-

schappelijk participeren (trede hoger participatieladder).  

A) het huidige beleid op het terrein van de Wet Participatiebudget (Sociale Zaken) moet on-

afhankelijk plaatsvinden van het Wmo-beleid. 

B) realistisch groeimodel (gefaseerd integraal werken) vanuit een smalle variant van uitvoe-

ring van beleidsexperimenten (minimaal 3 projecten). 

C) een snelle, brede variant om binnen 4 jaar tijd een totale integrale aanpak te realiseren. 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief B+. 

 

Prestatieveld 6: individuele verstrekking 

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psy-

chisch probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun 

deelname aan het maatschappelijk verkeer.  

 

BESLISPUNT 10 

Hoe vorm geven aan meer voor minder? 

A) verstrekken van de voorzieningen, die mensen helpen bij participeren in de samenleving, 

in het onderwijs en op de arbeidsmarkt in hun onderlinge samenhang en afgestemd met 

hun eigen wensen en voorkeuren. Daarbij binnen de zorgplicht van de gemeente een te-

rughoudend beleid voeren ten aanzien van een grote stapeling van voorzieningen. 

B) mensen alle voorzieningen verstrekken waar zij recht op hebben en waar zij naar vragen, 

ongeacht het feit of zij deze voorzieningen al dan niet intensief gebruiken. 

C) anders. 

Er is gekozen voor alternatief A. 

 

Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang 

Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren 

van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het 

slachtoffer is gepleegd. 

 

BESLISPUNT 11 

A) voortzetting van het bekostigen van het lokaal team huiselijk geweld en het voortzetten  

van aansluiting bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld in Rotterdam.  

B) naast voortzetting van A preventieve activiteiten opzetten om te voorkomen dat er escala-

ties plaatsvinden.  

C) de activiteiten die nu plaatsvinden afbouwen. 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief B. 

 

Prestatieveld 8: openbare geestelijke gezondheidszorg 

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg. 

 

BESLISPUNT 12 

A) visie op de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) opnieuw formuleren vanuit 

alleen de lokale situatie.  

B) te onderzoeken welke voorzieningen lokaal en regionaal nodig zijn om de openbare gees-

telijke gezondheidszorg te kunnen optimaliseren en bevorderen. 

C) anders. 
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Er is gekozen voor alternatief B. 

 

Prestatieveld 9: verslavingsbeleid 

Het bevorderen van verslavingsbeleid.  

 

BESLISPUNT 13 

A) stoppen met huidig ingezette beleid. 

B) voortzetting van het huidig ingezette beleid. 

C) voortzetting van het huidig ingezette beleid met uitbreiding van nieuwe maatregelen ge-

richt op nieuwe verslavingen zoals gokken, gamen en internetten (daten). 

D) anders. 

Er is gekozen voor alternatief C. 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4:  Proces – Wat heeft de gemeente gedaan? 

 
Prestatieveld Welk participa-

tie-instrument  

Wanneer  Omschrijving/uitkomsten   

    

1. Sociale samenhang 

en leefbaarheid  

Werkconferentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan van aanpak  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 helft 2010  

In 2009 is in de gemeente een aanvang gemaakt met het formuleren van beleid op prestatieveld 1, 

Sociale samenhang en leefbaarheid. In samenwerking met Wmo beraad en Seniorenplatform is een 

werkconferentie gehouden over sociale samenhang en leefbaarheid in Krimpen aan den IJssel met de 

titel “Oog en oor voor elkaar”. De deelnemers deelden de mening dat er in Krimpen aan den IJssel een 

rijk verenigingsleven en een diepgewortelde cultuur van saamhorigheid leeft. Desalnietemin werd als 

aandachtspunt genoteerd dat de verschillende gemeenschappen meer verbinding onderling zouden 

moeten realiseren, teneinde beter toegerust te raken voor de toekomst. In die toekomst zal meer een 

beroep worden gedaan op de participatie van jeugd en zullen de gemeenschappen meer aan moeten 

kunnen op gebied van onderlinge zorg en dienstbaarheid.   

 
In een plan van aanpak is geschreven hoe in Krimpen aan den IJssel verder wordt gewerkt aan dit 

thema. Voor de uitwerking zijn, aansluitend bij de aanbevelingen uit de werkconferentie, 3 invalshoeken 

gekozen: verbreding, verdieping en verbinding. Gekozen is voor een aanpak waarin niet aparte activitei-

ten in het kader van sociale samenhang en leefbaarheid worden geïnitieerd en georganiseerd, maar 

waarin bij lopende activiteiten wordt gekeken wat het effect van die activiteit is voor sociale samenhang 

en leefbaarheid. Voor deze aanpak is gekozen om aan te sluiten bij een gevoelen in de brede Krimpen-

se samenleving dat sociale samenhang impliciet moet worden meegenomen in het dagelijks leven en 

niet als een apart thema dient te worden geagendeerd. Sociale samenhang is – zo wordt verondersteld 

– volop aanwezig in de Krimpense samenleving. In het (gemeentelijke) beleid zou dit beter zichtbaar 

kunnen worden gemaakt en worden erkend. Daar waar het nodig is kan de gemeente dan aanvullend 

faciliteren of regisseren. Teveel inbreng vanuit de gemeente kan burgerinitiatief doen afnemen. Om te 

kunnen beoordelen of het thema sociale samenhang en leefbaarheid als impliciet thema kan gaan wer-

ken, zijn gedurende één jaar (in de periode augustus 2010 tot juli 2011) activiteiten die (mogelijk) bij-

dragen aan sociale samenhang en leefbaarheid, gemonitord. Medio 2011 is het project geëvalueerd en 

afgerond. De aanpak wordt voortgezet, met als doel een duurzame aanpak te realiseren van sociale sa-

menhang en leefbaarheid. 

 

    

2. Integraal preventief 

Jeugdbeleid 

Netwerkbijeen-

komst  

Woensdag 15 juni 

2011 

Een netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden voor alle partners, die zich bezighouden met (de uitvoe-

ring van) het jeugdbeleid. In deze bijeenkomst is enerzijds informatie uitgewisseld over de ontwikkelin-

gen op het gebied van jeugdzorg, anderzijds is met elkaar een nadere verkenning gedaan, rondom drie 

items: 

1.   Versterken van de dialoog over opvoeden 



Beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel  78 

2. Cliëntgericht werken 

3. Samenwerken 

Zie ook de uitwerking van deze items bij prestatieveld 2 in deze nota.  

    

3. Cliënteninformatie en -

advies 

Bijeenkomst Ex 

AWBZ 

 

Bijeenkomst 

Meldpunt  

Donderdag 30 juni 

2011 

 

Donderdag 18 

augustus  

Zie prestatieveld 6. 

 

 

Afgesproken dat het Wmo-loket verbeterd gaat worden.  

    

4a. Mantelzorgers Wervingsactie 

winkelcentrum 

Crimpenhof 

 

Bijeenkomst/ 

workshops voor 

mantelzorgers  

Donderdag 26 

april 2011 

 

 

 

Donderdag 26 mei 

2011 

Er zijn in totaal 62 enquêtes ingevuld. 35 nieuwe registraties van mensen die mantelzorger zijn. Het 

betreft 11 jongeren en 24 volwassenen. 

 

 

De opvallendste uitkomsten zijn: 

- Er is voldoende informatie beschikbaar. 

- Voor advies en  begeleiding kunnen de mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg terecht. Het 

Alzheimer café wordt als goed praktijkvoorbeeld genoemd.  

- Ruim tweederde heeft behoefte aan cursussen/workshops. De aanwezigen geven aan dat zorg 

soms te complex kan zijn, waardoor specialistische ondersteuning nodig is. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor kinderen met autisme. Een platform voor ouders van deze kinde-

ren zou in een behoefte voorzien.  

- Respijtzorg is wenselijk. De aanwezigen geven aan moeilijk vervanging te kunnen vinden. Probleem 

is dat de zorgbehoevende vaak onwelwillend staat tegenover zorg van vreemden. De mantelzorgers 

vragen pas respijtzorg als ze al overbelast zijn. Het is belangrijk voor de mantelzorgers dat zij dege-

ne aan wie zij de zorg overdragen vertrouwen. 

    

4b.  Vrijwilligerswerk 

           

Polls op website 

gemeente en 

Meldpunt  

 

 

De opvallendste uitkomsten zijn: 

- De Krimpense vrijwilligersorganisaties moeten aantrekkelijk zijn voor maatschappelijke stages; 

- Er moet vooral ingezet op werving van nieuwe vrijwilligers; 

- Scholing van vrijwilligers is noodzakelijk. 

 

    

5. Maatschappelijke 

participatie  

Dag van de 

Armoede 

 

 

 

 

Zaterdag 28 mei 

2011 (doelgroep)  

 

 

 

 

Deze dag is door de gemeente in samenspraak met de Reflectiegroep Armoedebestrijding ontwikkeld 

(onder andere vrijwilligers van de Diaconieën, Stichting Fair Chance, het Meldpunt en de Voedselbank). 

Een tweetal activiteiten hebben plaatsgevonden: budget kookworkshop voor volwassenen en bowlen 

voor kinderen. Beide activiteiten waren een succes. Ongeveer 30 volwassenen hebben deelgenomen. 

Aan de bowlingactiviteit hebben ongeveer 35 kinderen deelgenomen. 
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Werkbezoeken 

experimenten 

 

 

 

Overleg Pro-

gramma Woon-

service  

Mei en juni 2011 

 

 

 

 

December 

2010/januari 2011  

Er zijn meerdere gesprekken met instellingen (onder andere ROC Zadkine, Pameijer, Stichting Onbe-

nutte Kwaliteiten) gevoerd die actief zijn op het gebied van maatschappelijke participatie. Daarnaast zijn 

er diverse werkbezoeken gepleegd en netwerkdagen (innovatieve ideeën benutten participatiebudget) 

bezocht. De voorbereidende activiteiten hebben een goed zicht opgeleverd wat op dit moment de ont-

wikkelingen en mogelijkheden zijn.  

 

De notitie “Op weg naar een Wmo-beleidsplan 2012-2015” is besproken. 

    

6.  

Individuele verstrekkin-

gen 

Bijeenkomst  Donderdag 18 

augustus 2011 

Afgesproken is dat een gezamenlijk visie zal worden opgesteld in de loop van het jaar 2012 en van daar 

uit wordt de cliëntondersteuning en uitvoering ter hand genomen. 

 

    

7, 8, 9 

Maatschappelijke op-

vang 

OGGZ 

Verslavingsbeleid 

Enquête/ inter-

views  

Juni 2011  

    

 

 


