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Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 

 

 

Inleiding 
Het visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel gaat in op een viertal 
deelterreinen binnen dit sociale domein, namelijk: 
- Werk en inkomen via Participatiewet; 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 
- Jeugdwet; 
- Passend onderwijs. 

De Krimpense visie op het sociale domein  
Elke Krimpense inwoner moet kunnen meedoen in de Krimpense samenleving. Wij streven 
daarbij naar een samenleving waarin de inwoners van Krimpen zelfredzaam zijn en zich 
daarbij betrokken voelen. De gemeente zet in op preventie.1   

Wanneer de burger het niet alleen (ook niet met zijn sociale netwerk) redt, dan faciliteert de 
gemeente dat burgers ondersteuning vinden, zodat zij weer zelfredzaam worden en op 
eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Bij deze vorm van ondersteuning richten 
wij ons op de vraag, wat iemand nodig heeft en hanteren daarbij in complexe gevallen het 
principe van één gezin/huishouden, één plan, één regisseur. Dit is een continue proces en 
vergt een langdurige aanpak, omdat er sprake is van een cultuuromslag dat moet leiden tot 
een gedragsverandering. Deze is niet van de een op andere dag te realiseren. 

Wij continueren de samenwerking met de gemeenten in de regio Rotterdam (inclusief 
Zuidplas) waarbij we oog houden voor couleur locale. De gezamenlijke gemeente in de regio 
Rijnmond bepalen bijvoorbeeld met elkaar welk aanbod regionaal ingekocht gaat worden en 
hoe we een gezamenlijk (toegangs)procedure vorm gaan geven. Hierbij wordt ook in 
samenspraak met vertegenwoordigers van zorgaanbieders een vloeiende gang van 
bestaande cliënten naar het nieuwe stelsel geregeld. 

Kracht van Krimpen 
Binnen deze visie wordt uitgegaan van de ‘Kracht van Krimpen’, een samenwerkingsnetwerk 
tussen inwoners en professionals dat gaat groeien en als een olievlek moet fungeren. Door 
het delen, verbinden en verrijken van informatie, kennis en middelen dienen de betrokken 
partijen zich bewust te worden van hun rol op gebied van werk, zorg en welzijn en onderwijs. 
Kracht van Krimpen is een dynamisch platform, wat meebeweegt met ontwikkelingen, 
handelingen en behoeften van inwoners.  

 

 

                                                           

1
 Dit wil zeggen dat we als gemeente willen realiseren dat mensen voor zichzelf zorgen eventueel met gebruik van hun 

eigen sociaal netwerk, mensen zorgen voor elkaar, indien dit niet toereikend is zijn er collectieve voorzieningen die dit 

ondersteunen waar dat nodig is. En als sluitstuk c.q. achtervang vindt individuele ondersteuning plaats door professionals.  

Als gemeente willen we een verschuiving realiseren waarbij minder inzet nodig is van de individuele voorzieningen. 
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Toelichting ‘krachtig’ 
Het woord ‘krachtig’ kan op diverse manieren worden uitgelegd. Krachtig past in een rijtje 
van woorden als sterk, zelfstandig, zelfredzaam. Maar het getuigt ook van kracht als 
inwoners vertrouwen op hun eigen creativiteit, waarin zij denken in oplossingen. Ze boren 
hun eigen kracht aan, want je bent tot meer in staat dan dat je misschien denkt. Die 
creativiteit wordt niet alleen ingezet voor individuele belangen, maar ook voor de omgeving 
om hen heen. Mensen moeten mee doen, zodat ook anderen in hun omgeving daarvan 
gebruik kunnen maken. Het getuigt van kracht als je – zeker in deze individuele 
maatschappij – om je heen kijkt, signaleert wat er bij anderen leeft en diegene helpt. Je hebt 
oog voor elkaar. Het is ook krachtig als inwoners het toestaan om zich te laten helpen. 
Samen staan we sterk is een uitspraak die hierbij goed past. Ieder persoon is sterk en 
krachtig op zijn eigen manier. Ook als je (inziet en het accepteert dat) je hulp nodig hebt. Dit 
kan in diverse (samenwerkings)verbanden, denk aan buurten, wijken, kerken, verenigingen 
en scholen. Het delen, verbinden en elkaar verrijken van kennis en middelen is hier het 
uitgangspunt. 

Communicatieboodschap 
De boodschappen van de gemeente vallen allemaal binnen de vastgestelde kernboodschap: 
De gemeente zorgt samen met u voor een sterk Krimpen aan den IJssel door duidelijke 
keuzes te maken.2 

De gemeente krijgt steeds meer taken van de Rijksoverheid op gebied van sociale zekerheid 
en (gezondheids- en jeugd)zorg, omdat zij het best in staat is om de ondersteuning dicht bij 
de burger te organiseren en maatwerk te (laten) leveren. Deze taken wil de gemeente op 
een zo integrale manier inrichten, omdat de decentralisaties raakvlakken en overlap hebben. 
Door de samenhang kunnen de verschillende gezinnen/inwoners die onder deze 
decentralisaties vallen efficiënter en effectiever worden geholpen door hun eigen omgeving, 
de gemeente(n) en andere maatschappelijke partijen (samen). Daarbij is het uitgangspunt 

                                                           

2 Strategische Beleidscommunicatie Periode 2012-2014 
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dat elke Krimpense inwoner meedoet naar eigen vermogen (duidelijke keuze). De 
communicatie is gericht op het onder de aandacht brengen van de visie op het sociale 
domein, de wijzigingen die de decentralisaties met zich mee brengen en op de 
bewustwording van de inwoners wat betreft de zelfredzaamheid, rekeninghoudend met de 
couleur locale.  

Dit leidt tot de volgende kernboodschap: 
De samenleving (inwoners, professionals en gemeente) van Krimpen aan den IJssel is zich 
bewust van haar eigen kracht om mee te doen in de maatschappij, zo nodig met hulp van 
zijn eigen netwerk, en pakt deze verantwoordelijkheid ook.  

Uit de kernboodschap komt de volgende slogan voort: 
Samen met u zorgen wij voor een krachtig Krimpen. 

Wat doen we? 
- Als gemeente laten zien dat wij onze regierol bij de taken die met de decentralisaties 

meekomen, serieus nemen en krachtig oppakken. 
- Als gemeente laten zien dat wij het belangrijk vinden dat alle Krimpenaren zelfredzaam 

zijn, ook de meest kwetsbare inwoners. 
- In gesprek gaan met professionals en kwetsbare gezinnen over hun leefomstandigheden 

wat betreft werk en inkomen, onderwijs en (gezondheids)zorg. 
- Mensen bewust maken van hun ‘nieuwe’ rol. 

 
Hoe doen we dat? 
- Het visiedocument en bijbehorende boodschap onder de aandacht te brengen van 

diverse media. 
- Verwijzen en verbinden naar professionele, maatschappelijke partijen die de kwetsbare 

personen kunnen helpen. 
- Professionals informeren, verbinden, enthousiasmeren, tot actie brengen 
- Mensen informeren, verbinden, enthousiasmeren, tot actie brengen om zelfredzaam te 

zijn. 
- Contact onderhouden met samenwerkingspartners. 
- Meegaan met de (landelijke) ontwikkelingen op gebied van het sociale domein en daar 

het beleid en de communicatie op aanpassen. 
- Het samenwerkingsnetwerk Kracht van Krimpen opzetten en uitbouwen en zo kennis en 

middelen aanbieden. 
- Gedurende een aantal jaren continue communiceren over de ontwikkelingen en 

veranderingen om de gedragsverandering (proberen) te realiseren. 
 

Waarom doen we dit? 
- We willen een sterk Krimpen waarbij alle inwoners naar eigen vermogen deel kunnen 

nemen aan de maatschappij.  
- We willen de faciliterende rol van de gemeente neerzetten als een krachtige, 

meedenkende, samenwerkende partij (of partner).We willen onze betrokkenheid tonen 
met onze inwoners, door onze acties waarmee rekening wordt gehouden met de couleur 
locale. 
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Communicatiedoelgroepen 
In principe is de communicatie gericht op alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. 
Daarnaast is er een aantal specifieke groepen te benoemen. 
- Gezinnen  
- Jongeren 
- Volwassenen 
- Senioren 
- Professionals  
- Maatschappelijke partijen (verenigingen, kerken, scholen) 
- Werkgevers 
- Gemeenteraadsleden en burgerraadsleden 
Als belangrijke actoren die met ons de boodschap verkondigen zien wij  
- het seniorenplatform 
- het Wmo adviesraad 
- de klankbordgroep jeugd (i.o) 
 
Communicatiestrategie 
De strategie bestaat uit verschillende onderdelen: eerst kennis delen, dan de houding 
beïnvloeden om vervolgens een gedragsverandering (proberen) te realiseren. Dit is een 
continue proces, omdat het uiteindelijke doel (de cultuuromslag, de gedragsverandering) niet 
op korte termijn te realiseren is. Daarnaast wordt geen vast stramien gevolgd wat betreft de 
communicatiemiddelen en het tijdspad, hier wordt flexibel mee omgegaan om de boodschap 
zo goed mogelijk over te brengen. Zo kan na feedback de in te zetten communicatie-
instrumenten aangepast worden. 

Kennis 
In de eerste fase van de campagne is het doel om de doelgroepen te informeren over het 
visiedocument, wat de veranderingen in het sociale domein voor hen betekenen (‘nieuwe’ 
rol) en dat het landelijke veranderingen zijn (kennis). Deze kennis moet ervoor zorgen dat de 
inwoners zich bewust worden van hun rol als zelfredzame burger die uitgaat van eigen 
kracht. Door het geven van informatie en het aandragen van voorbeelden wordt ingespeeld 
op die bewustwording. Dit deel van de campagne begint in september. 

Houding en gedrag 
In de tweede fase van de campagne is het doel om de houding van de inwoners ten opzichte 
van de gemeente te veranderen en daarbij het gedrag aan te passen. Inwoners moeten niet 
direct bij de gemeente aankloppen, maar eerst in hun eigen (sociale) netwerk oplossingen 
zoeken en dus uitgaan van hun eigen kracht. De voorbeelden in het eerste deel van de 
campagne moeten bijdragen aan het veranderen van de houding en het gedrag. Ook moet in 
deze fase de dialoog worden aangegaan. Om mensen ergens van te overtuigen, moeten zij 
ook hun verhaal kunnen doen. We kunnen het niet zomaar opleggen, want dan treedt snel 
weerstand op. Dit deel van de campagne start na de informatiefase. 

Communicatiemiddelen 
In de eerste fase van de langdurige communicatiecampagne worden middelen ingezet om 
professionals en inwoners te informeren en kennis te delen. Vervolgens zetten we (deels) 
nieuwe middelen in om de dialoog aan te kunnen gaan. 
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Middel Doelgroep Doel Frequentie Afdeling 
Presentatie/ RIB Gemeenteraad Informeren Lopend Samenleving 
Website Breed Informeren Lopend Samenleving 

Communicatie 
Twitter Volgers Informeren 

Dialoog 
Lopend Communicatie 

Facebook Volgers Dialoog Lopend Communicatie 
Persbericht Breed Informeren Per nieuwsfeit Communicatie 
Digitale informatieborden Breed Informeren Per bijeenkomst (evt. slogan) Communicatie 
Klinker Breed Informeren September 

December 
Communicatie 

Nieuwsbrief Breed Informeren Juni  Communicatie 
Samenleving 

Gemeentepagina Breed Informeren Per nieuwsfeit Communicatie 
Brieven naar: 
Scholen 
Verenigingen 
Kerken 

Betrokkenen Informeren Per ontwikkeling Samenleving 
Communicatie 

Intranet Personeel Informeren Per nieuwsfeit Communicatie 
Samenleving 

IJssel Business Magazine Ondernemers Informeren September Communicatie 
Ondernemerskring 
Krimpen 

Ondernemers Informeren  
Dialoog 

Eenmalig; aansluiten bij 
periodieke 
lunchbijeenkomsten 

Ruimte 

Informatieavond Professionals Informeren 
Dialoog 

Eenmalig; benutten 
netwerkbijeenkomsten 

Communicatie 
Samenleving 

Informatieavond Inwoners en 
professionals 

Informeren  
Dialoog 

Eenmalig Communicatie 
Samenleving 

Informatiebijeenkomst   (nieuwe) 
gemeenteraad 

Informeren Eenmalig (ivm verkiezingen) Communicatie 
Samenleving 

Website Adviesraden, wo 
WMO Adviesraad  

Mensen met Wmo-
aanvraag 

Informeren  
Dialoog 

Lopend Samenleving 

Seniorennieuwsbrief 
/seniorenplatform  

Senioren Informeren  
Dialoog 

Lopend Samenleving 

Omgevingsanalyse 
Per groep belangrijke 
sleutelfiguren vinden 

 Informatie 
inwinnen, 
verbinden 

Lopend 
 

Communicatie 
Egmondconnect 

Regulier overleg met 
scholen 

Scholen, ouders, 
leerlingen 

Informeren  
Dialoog 

Lopend  Samenleving 

Klankbordgroep Jeugd Jongeren Informeren  
Dialoog 

Lopend Egmondconnect 

Websites partners Breed Informeren Lopend Alle partners 
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Tijdsplanning 
Om het begin van de communicatiecampagne in goede banen te leiden is een overzicht 
gemaakt, waarin een jaar lang per maand wordt aangegeven welke middelen worden 
ingezet. Te beginnen met de periode september 2013 tot juli 2014. Dit is een dynamische 
planning. In juli vindt een evaluatie plaats en worden afspraken gemaakt voor de volgende 
periode. 

Middel sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni juli 
Presentatie/ RIB   x   x     x 
Website gemkadij x x x x x X x x x x x 
Twitter gemkadij x x x x x x x x x X x 
Facebook gemkadij x x x x x x x x x X x 
Persbericht3 x    x X      
Digitale informatieborden x x x x x x x x x x x 
Klinker x   x        
Nieuwsbrief voor 
inwoners 

         x  

Nieuwsbrief 
professionals, incl 
scholen, kerken, 
verenigingen 

  x  x  x  x  x 

Gemeentepagina4 x    x x      
Intranet x  x  x  x  x  x 
IJssel Business 
Magazine 

x           

Ondernemerskring 
Krimpen5 

x           

Informatieavond 
professionals 

 x          

Informatieavond 
inwoners en 
professionals 

    x x      

Informatiebijeenkomst 
tbv (nieuwe) 
gemeenteraad 

      x     

Adviesraden (wo wmo-
adviesraad) 

 x  x  x  x    

Seniorennieuwsbrief 
(seniorenplatform) x  x       x  

Omgevingsanalyse 
Per groep belangrijke 
sleutelfiguren vinden 

x x x x x x x x x x x 

Klankbordgroep Jeugd 
i.o. (o.a. facebook) 

 x x x x x x x x x x 

Websites partners x x x x x x x x x x x 
 

                                                           

3 En 4 Ligt aan de datum van de bijeenkomst ;  

5 Aansluiten bij: Periodieke lunchbijeenkomsten, circa zes maal per jaar, waar steeds een actueel onderwerp door 

een deskundige spreker wordt belicht. Voorafgaand aan deze lunches is er altijd een informele borrel die 
ruimschoots de gelegenheid biedt om collega-ondernemers te treffen. 
 

 

 


