De inwoners van Dordrecht
staan centraal!

Wij zijn de ogen en oren: kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de
uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
jeugdhulp. Pakken de signalen op en brengen die verder.
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van
Dordrecht. Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W van
Dordrecht over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp. Dit doen we op basis van ervaringen en
signalen van gebruikers van voorzieningen, mantelzorgers en belangenbehartigers uit Dordrecht. Ons
uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners
volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.
Wie zijn wij
Wij zijn vrijwilligers die vanuit betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en Jeugdhulp
kennen.
In gesprek met
We organiseren thema- en netwerkbijeenkomsten om ervaringen op te halen. Daarnaast gaan we in
gesprek met inwoners, belangenorganisaties, cliëntenraden en (professionele) organisaties. Ook van
hen krijgen we signalen over de Wmo en de jeugdhulp: wat gaat goed, wat kan beter en hoe kan het
beter.
Ervaringen en wensen
Heeft u ervaring met de Wmo of de jeugdhulp? Deel deze met ons en we horen graag van u of en hoe
het beter of anders kan. Help om de zorg en ondersteuning te verbeteren! We gebruiken uw
ervaringen en wensen om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van B&W.
Contact
Adres: Singel 395, 3311 HG Dordrecht
T: 06 8389 6541
E: info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl
We kunnen ook naar u toekomen als u dat prettig vindt.
De Adviesraad wordt ondersteund door de beleidsmedewerker Mariëtte Teunissen, te bereiken
via 06 8389 6541of mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
U kunt ook contact opnemen met de voorzitter Jan Slappendel via 06 23 75 76 85 of
jslappendel@adviesraadwmojeugddordrecht.nl

