
Wanneer een inwoner van Krimpenerwaard behoefte heeft aan ondersteuning komt deze via de gemeente uiteindelijk bij de juiste aanbieder terecht. Voor vragen over zorg en hulp voor 
jongeren, ouderen, of mensen met een beperking is er het gemeentelijke loket Samenleving en zorg. Gaat het om werk of inkomen, dan is er het loket Sociale Zaken. Samen met de inwoner 
bekijkt de medewerker van het loket welke vorm van algemene zorg of maatwerk zorg of ondersteuning het beste past bij de individuele situatie van de inwoner.

Samenleving en Zorg in de Gemeente Krimpenerwaard

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet Participatiewet

Loket Samenleving & Zorg Afdeling Sociale Zaken

De doelgroep moet zelfstandig naar het loket toe 

Deze wet is voor volwassenen die vanwege een beperking of ouderdom een 
zorg- of hulpbehoefte hebben Deze wet is voor jongeren t/m 18 jaar met een hulpvraag en hun ouders

Het loket Sociale Zaken ondersteunt diverse re-integratietrajecten. Dit varieert van een goede 
diagnose van de arbeidsmogelijkheden tot begeleiding naar een garantiebaan. Dit realiseert Sociale 
Zaken samen met professionele lokale organisaties. 

Deze wet is voor volwassenen van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd met inkomen dat 
te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, bijvoorbeeld omdat ze geen werk hebben.

De doelgroep wordt doorverwezen via huisarts, specialist, gecerti�ceerde instelling, rechter en gemeente De doelgroep moet zelfstandig naar de gemeente toe 

964 - Hulp bij huishouden

451 - Rolstoel en scootmobiel

421 - Begeleiding en dagbesteding

682 - Jeugd GGZ

231 - Begeleiding en dagbesteding

236 - Jeugd- en opvoedhulp

Mensen in de participatiewet in Krimpenerwaard 2017
834 mensen in de participatiewet
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“Het lukt niet meer om zelf het huishouden 
te doen”

“Ik zit sinds kort in een rolstoel en mijn 
woning moet worden aangepast”

“Ik voel me soms eenzaam”

“Ik wil wel werken, maar kan geen passende baan vinden"

"Mijn relatie is stukgelopen en hij/zij was de kostwinner 
(waardoor ik onvoldoende inkomen heb)”

“Mijn Nederlands is niet goed genoeg om te kunnen 
solliciteren"

"Ik zoek een werkgever die mij wat extra begeleiding kan 
geven bij het uitvoeren van werkzaamheden”

“Ik ben 15 jaar en ik heb een eetprobleem”

“Mijn kind heeft last van depressieve 
gedachten en heeft daar hulp bij nodig”

“De gedragsproblemen van mijn kind leggen 
een druk op ons gezinsleven”

“Mijn ouders hebben vaak heftige ruzies en 
daar word ik erg bang van”

Aanbieders algemene zorg

Belangrijkste aanbieders maatwerk 

Aantal Wmo voorzieningen in Krimpenerwaard 2017 Aantal jeugdvoorzieningen in Krimpenerwaard 2017

•   MEE
•   Kwadraad 

•   SWOB/V
•   Stichting WON
•   SWOS 

Huishoudelijke hulp 

Rolstoel en scootmobiel 

Woningaanpassingen 
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Begeleiding en dagbesteding

•   Vervoer (Jens Beenhakker, Medipoint)

Medipoint

Jens
Beenhakker

Andere typen maatwerk zorg en grootste aanbieder(s)
•   Jeugdreclassering (Jeugdbescherming West)
•   LTA 2017 (Erasmus MC & Stichting Rivierduinen)

•   Dyslexie (Stichting de Jutters)
•   Logeeropvang (Zorgboerderij Kinderen Op Stap)

Andere typen maatwerk zorg en grootste aanbieder(s)

Jeugd GGZGezinshuizen 

Begeleiding & dagbestedingBehandeling jeugdhulp

+42 aanbieders

Stichting Horizon

ASVZ

YuliusParnassia Groep B.V.

Stichting RivierduinenCurium

Stichting Lelie
 zorggroep

Pameijer GZ

ASVZ
Gemiva-SVG

Groep

+2 aanbiedersStichting
Jeugd- formaat

Stek JeugdhulpIntermetzo

+67 
aanbieders

Stek 
Jeugdhulp

Maatschappelijke
organisaties Welzijnstichtingen

Hoe groter de bol, des te groter het relatieve aandeel van de aanbieder (in €)

Het Loket Samenleving & Zorg bespreekt met de inwoner welke problemen deze ervaart. Dit wordt besproken in een zogeheten 'keukentafelgesprek' bij de inwoner thuis. Mogelijk is de inwoner al gebaat bij 
ondersteuning vanuit een algemene voorziening zoals geboden door mantelzorg, een welzijnsstichting of een maatschappelijke organisatie. Voor de rest van de hulpvraag zal de gemeente een maatwerkvoor-
ziening voorstellen.  

Beschut werken, arbeidsactivering

Promen

Sociale activering

Ergocontrol NetWERK

Garantiebanen

ProWork

Arbeidsgeschiktheidskeuringen

Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg

Werkervaringsplekken

Lokale 
werkgevers

Lokale 
werkgevers

Jobcoaching

FRIJ Talenta

Overige 33
aanbieders


