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Aan de politieke partijen in de gemeente Dordrecht 
Postbus 8  
3300 AA DORDRECHT  
 
 
Datum:  7 juni 2021 
Betreft:   Aandachtspunten voor uw verkiezingsprogramma 
  
 
 
Beste leden van de politieke partijen, 
 
Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. We gaan ervan uit dat de 
voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma zijn gestart. Als Adviesraad Wmo & jeugd Dordrecht 
willen we jullie graag de  navolgende aandachtspunten meegeven voor dit programma.  
 
 
1. Wmo 
 
1.1 Bekendheid met en bereikbaarheid van de Wmo-voorzieningen blijft een punt van aandacht. 
We horen voortdurend van inwoners dat ze niet weten waar ze moeten zijn als ze hulp/ondersteuning 
nodig hebben. Ook weten ze vaak niet dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Met name kwetsbare doelgroepen krijgen hierdoor niet altijd de 
zorg/ondersteuning die ze nodig hebben. 
 
 
1.2 Beschermd wonen (BW) / beschermd thuis (BT): we ondersteunen de trend richting 
ambulantisering. Ambulantisering is echter geen doel op zich, maar een middel dat kan leiden tot het 
vergroten van de zelfredzaamheid van een inwoner.  
 
Bij klanten is er, bij transities tussen verschillende vormen van begeleiding, vaak terugval. Juist voor 
hen is het van belang dat er zo min mogelijk transities zijn. Verhuizingen zijn live-events die veel angst 
en verlatenheid oproepen. Klanten die wij gesproken hebben, noemen vooral tijdens de 
overgangsfase het gevaar van terugval in automutilatie, zelfmoordgedachten, verslaving. De 
mogelijkheid van een kortdurende opname als vangnet om tot rust te komen is meerdere keren 
genoemd. “1 foutje moet er niet toe leiden dat je terug bij af bent.” Alleen al de wetenschap dat je van 
een dergelijke voorziening gebruik kunt maken geeft rust en kan het risico op terugval verkleinen. 
 
1.2.1 Begeleiding bij de overgang: Klanten die we gesproken hebben, geven aan dat er onvoldoende 
begeleiding is als ze eenmaal beschermd thuis wonen: “Ze komen langs, houden een babbeltje en dat 
is het dan”.  We vinden het een voorwaarde dat de begeleiding in de nabijheid wordt geregeld. Dit 
vraagt een ontwikkelingstraject waarbij dezelfde begeleider meegaat. Klant en begeleider leggen 
samen de weg af naar zelfstandigheid, kunnen samen de verschillende leefgebieden exploreren en de 
klant kan de eigen talenten ontdekken. Het ontbreken van voldoende en doorlopende begeleiding kan 
voor terugval in destructief gedrag zorgen en verkleint de kans op het succesvol beschermd thuis 
wonen  
Verder kwam in het gesprek met klanten het gevoel van eenzaamheid regelmatig aan de orde. De 
meeste klanten hebben een klein of geen netwerk en weinig dagbesteding. Wat ons betreft moeten 
klanten beter ondersteund worden bij hun terugkeer in de samenleving. Dagbesteding, het 
ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk en vangnet/ aanleunvoorzieningen in de wijk, 
zijn essentieel. 
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2. Wonen 
 
2.1 Krimp sociale huurwoningen: we zien een krimp van het aantal sociale huurwoningen van 38% 
naar 28%. In een inclusieve samenleving is er juist voor kwetsbare en minder draagkrachtige burgers 
een diversiteit aan woonvormen. 
Dordrecht zet vooral in op het midden en hogere segment. Hiermee blijf je bezig het tekort beheren in 
plaats van het oplossen van het probleem.  
Daarnaast vragen we aandacht voor alternatieve, aantrekkelijke woonvormen, zoals ‘samen, maar 
toch zelfstandig’. Daarmee is het kansrijker om de doorstroming van ouderen of alleenwonenden te 
bevorderen en te stimuleren.  
 
 
2.2 Voldoende woningen, begeleiding en financiën voor jongeren: er is een tekort aan passende 
woonruimte- en vormen met begeleiding. In het Plan van Aanpak ‘Van Jeugdwet naar Wmo: niet 
tussen wal en schip’ wordt het tekort aan passende woonruimte- en vormen als een van de problemen 
benoemd. Gelukkig zijn er intussen al de nodige projecten/plannen, zoals IB4 MO, Kamers met 
Aandacht, kamertraining en 330 woningen voor kwetsbare jongeren, studenten en starters op  het 
Leerpark. Dit sluit echter nog onvoldoende aan op de vraag van jongeren. Jongeren die het huis uit 
moeten/ willen, kunnen nu nauwelijks ergens terecht. Als we willen dat jongeren niet tussen wal en 
schip vallen, moeten we nu (gaan) zorgen voor woningen, begeleiding en financiën: geef jongeren een 
veilig (eigen) thuis. 
 
 
3. Iedereen hoort erbij/ een inclusief Dordrecht: in een inclusief Dordrecht maakt het niet uit wat je 
leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie 
op de samenleving is of wat je talenten of beperkingen zijn. Iedereen hoort erbij en heeft de 
mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving.  
We missen in Dordrecht een Lokale Inclusie Agenda (dit is een verplichting die voortkomt uit de 
ratificatie van het VN-verdrag). In de Lokale Inclusie Agenda laat de gemeente zien welke 
maatregelen zij neemt om ervoor te zorgen dat inwoners met een handicap of beperking zo 
zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een handicap of beperking: 

• Vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven 

• De beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het 
participeren in de samenleving 

• Net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, 
maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte 

 
 
4 Jeugdhulp 
 
4.1 Perspectiefbenadering/ 18-/18+: als een jongere 17,5 jaar is, wordt er samen met hem/haar, en 
waar mogelijk met het gezin, gekeken hoe de overgang naar een ander wettelijk regime soepel kan 
verlopen. Er wordt in overleg een perspectiefplan opgesteld. Een integraal plan waarin aandacht is 
voor alle levensdomeinen die van belang zijn. We denken hierbij aan wonen, inkomen/ financiën, 
school/werk, begeleiding, etc. We realiseren ons dat niet alle domeinen onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente vallen, maar voor jongeren gaat het om het totaalplaatje. Het gaat om de integrale 
benadering die leidt tot een plan dat perspectief biedt voor de toekomst. Wat ons betreft, kan geen 
enkele partij zeggen “daar ben ik niet van”. Regel wie er wel van is. Kijk wat je wel kan oplossen en 
zorg voor een warme overdracht. 

 
Het is hiervoor van belang dat er aan het begin van het traject een regisseur/ casemanager wordt 
benoemd die de inzet in en rondom het gezin coördineert. Die kan dan ook toezien op het volgen van 
de juiste route. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de taak/ verantwoordelijkheids- 
afbakening tussen hulpverleners en wijkteams. De overdracht van jeugdhulp naar Wmo moet met 
warme hand vanaf 16/17 jaar worden voorbereid. Voor de jongeren die tijdens het traject nog geen 
uitzicht hebben op ondersteuning vanuit de Wmo of wanneer deze ondersteuning nog niet passend is, 
moet verlengde jeugdhulp beschikbaar zijn. 

 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/20201001-uitgewerkt-voorstel-IB4-MO-DEF.pdf
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4.2 Instroomcriteria: we maken ons zorgen over jongeren die bij de initiële hulpvraag niet voldoen 
aan alle instroomcriteria voor bijvoorbeeld maatschappelijke opvang (MO) of beschermd wonen (BW), 
terwijl wel vaststaat dat dit de aangewezen hulpvorm is  Het gaat hierbij met name om jongeren van 
17 jaar en  ouder. De indicatie kan wel voor het 18e jaar gesteld worden, maar doorstromen naar BW 
of beschermd thuis (BT) kan pas als een jongere 18 jaar is. Ons dringend advies is: ‘ga hier soepel 
mee om’. Het gaat om een kwetsbare doelgroep die al de nodige (vaak negatieve) ervaring heeft met 
(jeugd)hulp. Dwing een 17-jarige niet eerst een half jaar in een jeugdvoorziening te wonen om 
vervolgens over te moeten stappen naar BW. Voor deze groep is het gevoel ‘niet te passen’ al een 
sterk thema waardoor het niet passen ‘ín de regelgeving’ en het moeten maken van een extra stap 
enorme negatieve impact kan hebben. Lever maatwerk die logisch is en recht doet aan de situatie van 
die specifieke jongere.  
  
 
4.3 Bekende route voor klant en hulpverlener om vastlopende casussen op te lossen: voor de 
burger maar ook voor hulpverleners is het onduidelijk bij wie je moet zijn en of er een bepaalde 
volgordelijkheid is die geldt. Dordrecht heeft een zorgpontonnier en een interventiespecialist, en dan 
komt er nog een expertteam voor de hele regio. Wanneer gaan we naar wie? Er moet een routekaart 
komen aan de hand waarvan een hulpverlener snel en adequaat kan bepalen tot wie hij/zij zich kan 
wenden.  
 
 
4.4 Wachtlijsten (GGZ): we maken ons zorgen over de wachtlijsten die gelden voor de inzet van 
jeugdhulp door jeugdprofessionals en de GGZ-zorgaanbieders. Jongeren/gezinnen wachten vaak lang 
voordat ze een beroep doen op een jeugdprofessional. Als zij dan de stap gezet hebben, komen ze 
eerst op de wachtlijst bij de jeugdprofessional en vervolgens op de wachtlijst van de aanbieder. Als 
het tegenzit, zijn ze een jaar verder voordat ze daadwerkelijk de hulp/ondersteuning krijgen als die 
nodig is. Tijdens deze wachttijd neemt de problematiek niet zelden toe alsook het risico op escalatie 
en crisis. 
 
 
5. Ervaringsdeskundigheid: het ontwikkelen van zorgaanbod en ondersteunende voorzieningen 
wordt nog te vaak gedaan door professionals zonder de doelgroep waarvoor het wordt ontwikkeld 
hierbij vooraf te betrekken. Door meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid komt bij het 
ontwikkelen van aanbod en voorzieningen de leefwereld van met name kwetsbare doelgroepen meer 
centraal te staan. We pleiten ervoor dat zowel de gemeente Dordrecht zelf als de zorgaanbieders en 
de sociale wijkteams (meer) gaan werken met ervaringsdeskundigen. 
Ervaringsdeskundigheid brengt andere perspectieven met zich mee, zorgt voor draagvlak, haalt 
mensen uit hun comfortzone en dat is essentieel voor innovatie. 
 
Meerwaarde van ervaringsdeskundigen1: 

• zorgen voor een gevoel van gelijkwaardigheid (‘Ik zie cliënten zoals mijzelf. En dat wordt 
gewaardeerd’) 

• zijn een rolmodel (‘Ik bied hoop door te vertellen welke ontwikkeling ikzelf heb meegemaakt’) 

• slaan de brug tussen de verschillende werkelijkheden van cliënten, hulpverleners en allerlei 
functionarissen (‘Ik treed vaak op als vertaler’) 

• zorgen voor wederkerigheid (‘Wij leren ook weer van cliënten. Dit kunnen we teruggeven aan 
de instanties en de overheid’) 

• zorgen voor openheid in een team (‘Doordat ik mijn verhaal vertel, voelt een collega zich veilig 
om dit ook te doen. Het is mooi om te zien dat de mens achter de professional hierdoor steeds 
meer zichtbaar wordt’) 

• zorgen ervoor dat cliënten hun eigen regie terugkrijgen (‘Je benadert mensen vanuit hun 
kunnen en niet alleen vanuit hun ziek zijn’) 

 
  

 
1 Kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen is juist een kracht.  

 

https://www.movisie.nl/artikel/kwetsbaarheid-ervaringsdeskundigen-juist-kracht
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Begin september willen we graag met jullie in gesprek over onze aandachtspunten. We nemen 
binnenkort contact op om een afspraak te maken. Als jullie nu al vragen hebben, dan horen we dat 
natuurlijk ook graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
 

 
 
 
Jan Slappendel, voorzitter 
  
 
 

 


