
        Wat willen 
   we bereiken?

De gemeente Ridderkerk werkt samen 
met inwoners en maatschappelijke 
partners aan een vitale samenleving 
waarin iedereen mee kan doen en 
ontwikkelkansen heeft. 

Voor inwoners die – tijdelijk -  hulp en 
ondersteuning nodig hebben is er een 
goed vangnet.

Vroegtijdig inzetten 
van lichtere zorg en 
ondersteuning zodat 

zwaardere en 
duurdere zorg niet 

(direct) 
nodig is.

Ontwikkelen: 
iedereen kan zich 
binnen zijn/haar 

mogelijkheden zo 
goed mogelijk 
ontwikkelen.

Thuis wonen: veilig 
en zo lang mogelijk 
in de vertrouwde 
omgeving. Meer 

vraaggericht 
werken en 

maatwerk bieden.

We streven naar 
een betere 

dienstverlening die 
meer vraaggericht 
en efficiënter is en 
minder kost, zodat 

de inzet in het 
sociaal domein 

betaalbaar blijft.

Voorkomen is beter 
dan genezen. 

Daarom zetten we 
in op preventie en 
vroegsignalering.

!

Met wie doen we dit?

Onze 
inwoners

De vele vrijwilligers 
(organisaties) en 
mantelzorgers.

Onze samenwerkingspartners 
zoals zorg, welzijn, wonen, 
verenigingen en onderwijs

Meedoen: 
iedereen moet 

kunnen meedoen in 
onze samenleving.

Goede toegang tot 
de juiste hulp en 
ondersteuning.

Versterkt 
partnerschap. 

Samenwerkings-
partners en de 

doelgroepen van 
het beleid worden 
meer betrokken bij 

de uitvoering en het 
bijstellen van het 

beleid.

Eigen kracht en 
samenkracht: 

netwerken in wijken 
versterken zodat 
mensen in hun 

eigen omgeving 
veel kunnen 

organiseren en 
elkaar nog meer 
kunnen helpen. 

Betere 
ondersteuning van 
mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

Meer 
welzijnsaanbod: 

Goed 
welzijnsaanbod ter 
vervanging van een 

deel van het 
zorgaanbod.

We willen samen 
met alle betrokken 

partijen continu 
verder leren en 

verbeteren om de 
effectiviteit van onze 
aanpak te vergroten.

waterbus

Langer vitaal & 
Gezond: bevorderen 

van een gezonde 
levensstijl met 

goede voeding en 
voldoende 
beweging.

Er is ruimte voor 
nieuwe initiatieven 

van burgers en 
organisaties.

Thema’s en 
speerpunten
We hebben de koers in het 
sociaal domein ingedeeld in een 
aantal speerpunten en thema’s.

Met Ridderkerkers, voor Ridderkerkers

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het 
gebied van welzijn, (jeugd)zorg, ondersteuning en begeleiding voor 

de inwoners van de gemeente Ridderkerk. De gemeente heeft 
sindsdien onder meer de wijkteams opgericht en verschillende vormen van 

zorg en ondersteuning ingekocht bij verschillende partijen. Met de nota integraal 
beleid sociaal domein wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. We willen de 
dienstverlening in het sociaal domein verder verbeteren door meer integraal, 
samenhangend en vraaggericht te werken. Ook willen we er zo vroeg mogelijk bij 
zijn wanneer er problemen ontstaan of wanneer er zorg nodig is om te voorkomen 
dat problemen escaleren en zware zorg moet worden ingezet. We willen de zorg 
samen met onze partners zo dichtbij mogelijk wijkgericht organiseren en 
resultaatgerichter werken.

Koers in het sociaal domein in de komende jaren


