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Viola Martin (36) groeide op in het Ghanese Accra. Toen ze tien was, 
verhuisde Viola met haar moeder naar Nederland. Hier bouwde ze 
een mooi leven op en ging ze doen waar ze voor geboren is: zorgen 
voor anderen. 

Viola komt uit een gezin met een broer en twee zussen. Haar moeder, broer 
en jongste zus wonen in Nederland. Haar oudste zus woont in Ghana. “Ik 
herinner me nog veel van mijn tijd in Ghana en probeer regelmatig terug 
te gaan. Ik heb daar nog veel familie en bezoek die graag. Ghana voelt als 
thuiskomen. Mijn kindertijd was ook echt heel fijn. Ik dacht dat ik advocaat 
zou worden, maar mijn vrienden en familie zeiden al dat ik in de zorg moest 
gaan werken. Dat ik daarvoor geboren ben. Ze hadden gelijk.” 

Zwemmen en muziek
Samen met haar jongere zusje woont Viola in Dordrecht. Viola heeft een 
vriend die ook uit Ghana komt. “We houden ontzettend van reizen en zijn 
al een paar keer samen op vakantie geweest.” Viola houdt ook veel van 
zwemmen, koken, gitaar spelen en zingen. “Ik zwem een of twee keer 
per week en voel me echt vrij in het water. Verder kook ik graag en ben ik 
regelmatig bezig met muziek. Ik ben gelovig en ben drie keer per week te 
vinden in mijn christelijke kerk. Verder speel ik gitaar en zing ik af en toe 
tijdens de concerten.”

Coaching
Tien jaar geleden begon Viola als verzorgende in de thuiszorg bij Aafje. 

Al snel groeide ze door naar de functie van wijkverpleegkundige. Drie 
jaar terug startte Viola met een nieuwe uitdaging. “Ik werd leercoach bij 
Reyerheem. Dit is echt een onwijs leuke baan. Ik begeleid medewerkers in 
dit huis. Zo loop ik met hen mee, teken ik bepaalde handelingen af, toets ik 
de helpende plussers en controleer ik de medicatiedeling. Het leukste aan 
dit werk is dat ik collega’s stimuleer om nog beter te worden in hun vak. Zo 
werken we samen aan kwaliteit.”

Doorgroeien
Viola helpt haar collega’s te ontwikkelen, maar zelf blijft ze ook graag 
bezig met vakmanschap. “Ik blijf ook leren, bijvoorbeeld via scholingen en 
gesprekken met andere leercoaches. Bij Aafje staat groei voorop. Ik heb 
dat zelf ervaren; ik begon hier tien jaar geleden als verzorgende en ben nu 
leercoach. Door hard te werken en wensen bespreekbaar te maken, kun je 
hier je dromen waarmaken. Het is echt mooi dat Aafje zoveel ruimte geeft 
om je competenties te ontwikkelen.” 

Wedding bells
Een drukke baan én druk privéleven… Is dat te combineren? “Zeker. Door 
de week focus ik me op mijn werk en in het weekend ben ik bezig met 
mijn hobby’s. Daarnaast voelt Reyerheem echt als een tweede thuis, dus 
ik zit helemaal op mijn plek hier.” Dit jaar staat voor Viola in het teken van 
doorontwikkelen, reizen en... een bruiloft! Ze gaat dit jaar namelijk trouwen 
met haar vriend. “Ik kijk ernaar uit om met mijn vriend te trouwen en samen 
te gaan wonen. We moeten de datum nog prikken, maar we gaan ervoor.”

Bij Aafje kunnen mensen terecht 
voor verschillende soorten zorg aan 

huis. Als zelfstandig wonen niet 
meer gaat, kunnen zij in één van 

onze verzorgings- of verpleeghuizen 
wonen. Heeft iemand een operatie 

achter de rug? Dan bestaat de 
mogelijkheid om bij Aafje te 

revalideren. Daarnaast biedt Aafje 
diverse diensten en producten op 

het gebied van welzijn.

Dit is Aafje: thuiszorg, huizen en zorghotels
Werk dat er écht toe doet
Kom jij het Aafje team versterken? Dan kies je voor werk 
dat er écht toe doet. Alles in ons werk is erop gericht 
om klanten hun eigen leven te laten leiden. Het leven 
zoals zij dat het liefste willen. Wij bieden jou waardering, 
afwisselend werk, ruimte voor ontwikkeling, goede 
arbeidsvoorwaarden en gezellige collega’s. Aafje wil 
het beste in jou naar boven halen. Daarnaast zijn onze 
medewerkers dik tevreden met Aafje als werkgever. In 
2021 ontvingen wij namelijk weer het keurmerk ‘Beste 
werkgever’. Daar zijn we trots op. 

Vacatures en meer informatie
Benieuwd naar de actuele vacatures? 
Kijk op www.werkenbijaafje.nl of bel Aafje werving & 
selectie: 088 8 231 088. We hebben leuke vaste en 
flexibele functies voor je in de thuiszorg, in één van onze 
huizen of zorghotels. En net als Viola kun je bij Aafje nog 
volop leren een doorgroeien.

Van verzorgende 
tot leercoach

Leercoach Viola Martin 

Vrienden 
zeiden dat ik 
geboren ben 
voor de zorg

Werken bij Aafje? Kijk op www.werkenbijaafje.nl of bel 088 8 231 088. 

Mijn verhaal gaat verder bij Aafje
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BESTE DORDTENAREN,
De ene crisis is nog maar nauwelijks voorbij of de volgende dient zich al aan. Na corona 
hebben we nu te maken met een oorlog in Europa, waarvan we de gevolgen ook in 
Nederland zien. Er is één parallel te trekken: juist in zulke perioden van crisis merk je pas 
hoe we op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoeveel mensen in Dordrecht bereid zijn 
anderen te steunen waar dat nodig is. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Omzien naar elkaar, elkaar steunen is belang-
rijk. Elkaar ontmoeten draagt er aan bij dat 

we contacten krijgen, met de buren of mensen 
uit de buurt. Door corona waren daar twee jaar 
lang veel beperkingen bij, nu kunnen we gelukkig 
weer veel meer samen. En dat samen doen we nu 
ook nog eens met de vluchtelingen uit Oekraïne.

Er zijn veel plaatsen in de stad waar we elkaar 
kunnen ontmoeten: in kerken, moskeeën, (sport)
verenigingen, en op vele andere plaatsten in de 
wijken. Je kunt er nieuwe contacten opdoen, je 
hebt aanspraak, er is gezelligheid. En je vindt er 
mensen van alle leeftijden.

Dat is belangrijk, want we weten dat er veel 
Dordtenaren eenzaam zijn. En dat die een-
zaamheid bij jong en oud voorkomt. Nederland 
vergrijst en ook in onze stad zullen de komende 
jaren steeds meer ouderen zijn, die langer thuis 
wonen. Ook al zijn veel ouderen gelukkig nog 
lang vitaal, het is onvermijdelijk dat er ook meer 
behoefte aan zorg zal zijn.

In deze krant vindt u veel informatie over de 
zorg en ondersteuning die we u in Dordrecht 
kunnen bieden. U kunt bijvoorbeeld lezen over 
Geldenzo, een website met tips voor gratis 
leuke dingen in Dordrecht. U kunt lezen over 

de Dordtpas, die gelukkig door steeds meer 
mensen wordt gebruikt. U kunt lezen over de 
Sociale Wijkteams en over de ondersteuning 
van mantelzorgers.

Er zijn zoveel mooie initiatieven in de stad, dat 
deze informatiekrant nooit compleet kan zijn. 
Initiatieven van Dordtse organisaties, onder-
nemers en inwoners. Van zorginstellingen en 
vrijwilligers, van verenigingen en kerken, van 
groepen en van individuele Dordtenaren.

Ik wil hierbij graag mijn dank uitspreken aan al 
die Dordtenaren die er zo samen voor zorgen 
dat dit een prettige stad is om te wonen, juist 
ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt. Wij 
maken Dordt.

Peter Heijkoop
Wethouder zorg en welzijn ■

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze 
online versie van de krant maakt het 
mogelijk de berichten via social media 
te delen en linkt u door naar interes-
sante websites. Ga direct naar de 
uitgave door de QR-code te scannen.

Colofon
Concept en realisatie

I: www.ettmedia.nl I: www.skitter.nl
T: 050 313 76 00   T: 050 750 15 91
@ETTMedia
 
Met medewerking van de gemeente Dordrecht, 
INZET078!, GeldenzoDordt en Sociaal Wijkteam 
Dordrecht.

Oplage 
49.800 exemplaren

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie 
genoemde organisaties.

Vormgeving 
Skitter, Groningen

Druk 
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord 

April 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits 
ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. 
ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of 
omissies in deze krant.



Humanitas Drechtsteden 
Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. 
Omdat het thuis even niet lekker loopt of omdat het 
financieel overzicht er niet is. Humantas biedt hulp. 
Deze landelijke organisatie heeft verschillende projecten 
die mensen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. 
Humanitas heeft ook een afdeling in de Drechtsteden. 
Onze activiteiten zijn er om mensen weer grip te geven 
op hun eigen leven. Dit doen we met een mooi team van 
o.a. 175 vrijwilligers binnen Wel Thuis, Home-Start en 
Thuisadministratie en begeleiden ruim 250 deelnemers 
binnen Drechtsteden. Daarnaast kijken we ook verder, gaan 
in gesprek hoe we de juiste doelgroepen kunnen bereiken en 
welke vraag er verder ligt vanuit de maatschappij.
Humanitas gaat steeds meer een onderdeel vormen van het 

netwerk van voorzieningen en hulpmogelijkheden. Tot op de 
dag van vandaag staat Humanitas midden in een samenleving 
waarin iedereen moet kunnen meedoen.

Activiteiten Humanitas Drechtsteden 
Het project Home-Start biedt een gezin met kinderen 
tussen de 0-18 jaar ondersteuning, praktische hulp en een 
luisterend oor. De hulpvraag, aangegeven door de ouders, 
kan heel divers zijn. Het streven is het zelfvertrouwen van 
ouders vergroten en de sociale relaties versterken. Bij het 
project Wel Thuis biedt een vrijwilliger van Humanitas extra 
steun aan een gezin dat reeds ondersteund wordt door 
jeugdbescherming en jeugdhulp. De vrijwilliger werkt vrij 
zelfstandig aan het versterken van de eigen kracht van het 
gezin door middel van praktische ondersteuning.

Binnen het project Thuisadministratie ondersteunen 
geschoolde vrijwilligers de deelnemers om de financiële 
administratie weer op orde te brengen én te houden. Leven 
met schulden is geen pretje. Nog vervelender wordt het als je 
niet meer weet hoe je elke maand de eindjes aan elkaar moet 
knopen en je de controle over je huishoudboekje kwijt bent. 
Heel veel mensen zitten met dat probleem. Bijvoorbeeld door 
een paar onvoorzichtige uitgaven die de bestedingsruimte 
te boven gaan. Of door onaangename gebeurtenissen 
waardoor de financiële situatie even uit het oog verloren 
wordt. Schulden krijgen is niet zo moeilijk, er vanaf komen 
des te moeilijker. Humantas Thuisadministratie wil mensen 
die in financiële problemen geraakt zijn, helpen om er weer 
bovenop te komen.

Heb je vragen of wil je in contact komen met Humanitas Drechtsteden, laat het ons weten via drechtsteden@humanitas.nl.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligers-
organisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op 
eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Humanitas heeft veel kennis in huis en een eigen opleidings-
centrum waardoor zij vrijwilligers goed geschoold op pad 
kunnen sturen. De afdelingen van Humanitas doen echter 
niet allemaal hetzelfde, in de Drechtsteden bijv. bieden wij 
ondersteuning aan mensen bij wie het even niet zo soepel 
gaat met opvoeden, of aan mensen die het financiële 
overzicht kwijt zijn of dreigen te raken. Er is veel expertise bij 
het landelijk  bureau dat in de Drechtsteden nog niet wordt  
ingezet. Denk daarbij o.a. aan hulp speciaal voor jongeren die 
niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. 
Steun aan mensen die met rouw en verlies te maken hebben, 
ondersteuning bij omgangsregelingen na problematische 
scheidingen en het bestrijden van eenzaamheid. 

Humanitas Drechtsteden gaat zich de komende tijd inspannen 
voor het toevoegen van dergelijke activiteiten aan haar 
bestaande dienstverlening, zou je hier een bijdrage willen 
leveren dan nodigen we van harte uit om eens met ons van 
gedachten te wisselen. Je kunt reageren naar  
drechtsteden@humanitas.nl.

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we 
hebben ruim tachtig afdelingen door het hele 
land. We zijn onafhankelijk en zijn er voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of 
levensovertuiging. Eén ding is voor ons het 
allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen 
zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-
vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.’
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Gelukkig zijn er medicijnen voor de meeste 
aandoeningen, maar het besef groeit dat 

dat niet altijd nodig of voldoende is. Welzijn 
en gezondheid hangen nauw samen. Daarom 
hebben Dordtse huisartsen sinds kort de moge-
lijkheid een ‘Sociaal Recept’ uit te schrijven.   

Het recept verwijst door naar een Sociaal 
makelaar die samen met de patiënt kijkt hoe het 
welzijn kan verbeteren. Vrijwilligerswerk kan dan 
één van de manieren zijn om beter in je vel te 
komen. INZET078! kijkt dan graag met je mee. 
Wij weten als geen ander dat je van vrijwilligers-
werk gelukkig wordt!

TALENT BENUTTEN EN VRIENDSCHAP 
OPBOUWEN 
Zo sprak ik twee zussen Fahrah en Isra, beide 
eind twintig en al vanaf hun puberteit op de 
vlucht. Je studie door oorlogsgeweld niet af 
kunnen maken, nooit vriendschappen op kunnen 
bouwen, nooit je talenten kunnen ontdekken, 
nooit feestend de nacht door geweest. Hun 
levenslust na al deze ontberingen is opvallend. In 
het vluchtelingenkamp hielden ze zich staande 
door spelletjes te organiseren voor de kinderen. 
In het COA gingen ze daarmee door. En nu zitten 
ze stralend bij mij aan tafel: of er niet ergens in 
Dordrecht vrijwilligerswerk is? 

Ik heb ze verwezen naar DOOR, waar de ene 
zus hoopt haar creativiteit kwijt te kunnen met 
schilderen en muziek, in ruil voor af en toe een 
bardienst. De andere zus zag een drumstel staan 
op het podium en heeft besloten op drumles 
te gaan. Een vrijwilliger bij DOOR gaat haar 
helpen. Daarnaast gaan de zussen bij Dordtse 
Helden aan de slag, een vrijwilligersnetwerk voor 
jongeren. Ze hopen er eindelijk vriendschappen 
op te kunnen bouwen. 

DOOR AFLEIDING SPEELT PIJN EEN 
KLEINERE ROL
Een ander mooi voorbeeld is de ervaring van 
Gert. Hij is gastheer in een verpleeghuis en 
bezorgt dementerende ouderen fi jne moment-

jes met koffi e en gebak. Een leuke vent, midden 
vijftig. Een echte horecaman. Van kroeg tot ster-
renhotel, hij had het allemaal gedaan in zijn leven. 
Toen ik hem voor het eerst ontmoette vertelde 
hij mij dat een spierziekte daar een einde aan had 
gemaakt. Hij had last van chronische pijnklach-
ten. Dat leidde tot eenzaamheid en het gevoel 
niets meer te kunnen betekenen.  

Hij was bij die eerste ontmoeting niet blij met 
mij. De re-integratieconsulent van het UWV had 
hem min of meer gedwongen om vrijwilligers-
werk te gaan doen. Omdat verplicht vrijwilligers-

werk nu eenmaal niet bestaat, kon ik niks voor 
hem doen. Maar daar stond ie dan toch in het 
verpleeghuis, lachend om mijn verbazing. Hij kon 
nu veel beter leven met zijn ziekte. De pijnklach-
ten waren natuurlijk niet verdwenen, maar door 
de afl eiding en alle positiviteit die het vrijwilli-
gerswerk hem heeft gebracht, speelt die pijn 
een veel kleinere rol in zijn leven. Het mooiste 
van alles was toch wel dat hij weer het gevoel had 
erbij te horen. En of het daardoor kwam, wist hij 
niet, maar sinds kort had hij ook weer een nieuwe 
liefde gevonden. Waar positieve vibes al niet toe 
kunnen leiden! ■

Caroline van der Mijle, adviseur vrijwillige inzet

POSITIEVE GEZONDHEID EN 
VRIJWILLIGERSWERK

Positieve gezondheid: actueel in de gezondheidszorg. Het komt erop neer dat 
gezondheidsklachten kunnen verminderen als je het welzijn op andere levensgebieden 
verbetert. Zo kunnen chronische pijnklachten verminderen als je stresslevel daalt en bij 
depressieve gevoelens kan het gebeuren dat je je beter voelt als je iets om handen hebt. 
Je hebt iets nodig waar je graag je bed voor uit komt. Aan het woord is Caroline van der 
Mijle, adviseur vrijwillige inzet. 

INZET078! is het centrum voor vrijwil-
lige inzet in Dordrecht. Dordtenaren die 
overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen, 
kunnen er terecht voor een goed advies. 
In Dordrecht zijn namelijk meer dan 400 
organisaties die met vrijwilligers werken. 
De adviseurs vrijwillige inzet helpen je een 
goede keuze te maken. Vast of incidenteel 
of volgens een rooster passend bij jouw 
agenda, alles is bespreekbaar. Omdat de 
adviseurs ook bij de organisaties over de 
vloer komen kunnen zij goed inschatten 
wat bij jou past. Ook zin gekregen om iets 
leuks te doen? 

Je kunt de INZET078!-adviseurs 
bellen van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Merel: 06 - 50 68  09  66
Margriet: 06 - 46 60  76  46
Caroline: 06 - 12  96  03  32    
info@inzet078.nl
www.inzet078.nl  
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Wil je eens een kijkje nemen achter de 
schermen van vrijwilligersorganisaties in 
Dordrecht? Dat kan want op zaterdag 14 mei 
2022 is er Open Deuren Dag. Dé dag waarop 
je in Dordrecht bij ruim 40 organisaties 
terecht kan. Je kunt meedoen of meelopen 
met vrijwilligers die vol trots hun werk laten 
zien. Deze dag staat in het teken van activi-
teiten variërend van een rondleiding tot een 
creatieve workshop. Voor organisaties die 
geen vestigingsadres hebben en zich toch 
willen presenteren is er een Beleefmarkt bij 
het Cultureel Centrum in Sterrenburg, ook 
daar is van alles te doen en te zien. Houd de 
website www.inzet078.nl in de gaten voor 
het hele programma.



MEE in Dordrecht is er voor mensen met een (vermoeden van) een psychische, (licht) 
verstandelijke- en/of lichamelijke beperking en hun naasten. De ondersteuning die 
MEE in Dordrecht biedt is divers. Welke MEE-medewerkers werken er nu eigenlijk in 
het MEE-gebouw aan de Johan de Wittstraat 40A? En wat kunnen ze eventueel voor 
jou doen? 

Vermoed je dat een kennis of een familielid 
een (licht) verstandelijke beperking heeft? 
Of twijfel je zelf of je een (licht) verstande-
lijke beperking hebt? Informeer dan eens 
bij MEE Plus of er psychodiagnostisch 
onderzoek gedaan kan worden. Bij dit 
onderzoek wordt de voorgeschiedenis van 
iemand uitgevraagd, wordt het intelligen-
tieniveau bepaald en wordt er gekeken in 
hoeverre iemand zichzelf kan redden in het 
leven. Het verslag van dit onderzoek kan 
o.a. gebruikt worden voor de onderbouwing 
voor een indicatie Wmo/Wlz. Daarnaast 
kan het onderzoek inzicht geven in welke 
hulpverlening of soort onderwijs het beste 
bij iemand past. 

Ook kinderen kunnen gezien worden voor 
het vaststellen van een ontwikkelingsach-
terstand. Het onderzoek is alleen gericht op 
het vaststellen van een licht verstandelijke 
beperking/ontwikkelingsachterstand. MEE 
Diagnostiek doet dus geen onderzoek 
naar bv. ADHD of autisme. Het onderzoek 
is gratis, ook is er geen verwijzing van de 
huisarts nodig. 

Voor vragen en aanmelden kan je terecht op 
www.meeplus.nl/diagnostiek-drechtsteden.

Is je leven (tijdelijk) uit balans? Omdat je 
dak- of thuisloos bent, een verslaving hebt, 
in detentie zit of er net uit bent? Een buddy 
ondersteunt jou, ook als je schulden of 
psychische klachten hebt. Ieder mens is de 
moeite waard. Een buddy is een vrijwilliger 
die, met een gedegen training, mensen 
ondersteunt. Iemand waarmee je regelmatig 
afspreekt, die meegaat naar afspraken en die 
er voor je is op goede en slechte momenten. 

Wil je ondersteuning bij…
mentale klachten | eenzaamheid 
verslavingsproblematiek | huisvesting
inkomen | administratie | schulden, dan 
kun je (zonder afspraak) bij ons binnenlopen 
op de Johan de Wittstraat 40A. 
Er is geen wachtlijst.

Liever bellen of e-mailen?
Melike Albayrak
06 - 4627 8813 
melike.albayrak@meeplus.nl 

Ruud Verhagen
06 - 1433 3790
ruud.verhagen@meeplus.nl

Als je zorgt voor ouder, kind, ander familielid of een vriend die hulp nodig heeft door een beperking, 
aandoening of ziekte, ben je een mantelzorger. Dat je zorgt vind je wellicht vanzelfsprekend. Toch 
kan het soms lastig zijn. Hoe combineer je bijvoorbeeld de zorg met school, studie of werk? Hoe 
houd je nog tijd over voor jezelf en/of voorkom je dat je overbelast raakt? MEE Mantelzorg onder-
steunt mantelzorgers én professionals uit Dordrecht met haar expertise en jarenlange ervaring. 
Geen mantelzorger is hetzelfde: wij bieden ondersteuning op maat. Ervaren consulenten helpen 
mantelzorgers met o.a. informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische 
hulp. Je kunt de mantelzorgconsulenten die in Dordrecht werken bereiken via 078-2063202 of 
info@meemantelzorg.nl. Op de website www.meemantelzorg.nl is veel relevante informatie te 
vinden voor Dordtse mantelzorgers.

MEE Buddyzorg 

MEE Mantelzorg 

MEE Diagnostiek 

Bij het Adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap kun je kosteloos en 
anoniem terecht als je vragen hebt over scheiden en als je kinderen 
hebt. Een deskundige denkt met je mee. Het SKO is er ook voor 
familie, buren of collega’s die zich zorgen maken over iemand die 
aan een scheiding denkt of er middenin zit. 

Inloopspreekuur 
Het inloopspreekuur is elke vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur (op 
afspraak) aan de Brouwersdijk 2 in 
Dordrecht. 

Contact
www.adviespuntsko.nl 
info@adviespuntsko.nl 

Adviespunt
Scheiden, Kind
en Ouderschap

Duidelijkheid kan rust geven
Naast het verwerken van heftige emoties, 
staan ouders en kinderen voor de taak een 
nieuwe balans te vinden in hun leven met 
twee huishoudens. Alle hulp is dan welkom. 
Goede informatie en ondersteuning 
van deskundigen bij een beginnende 
relatiebreuk of bij de eerste stappen 
in een scheiding kunnen veel stress en 
spanning voorkomen, of soms zelfs een 
definitieve relatiebreuk. Bij ons advies 
staat het belang van de kinderen centraal.

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Bovendien ontvangt u nu 12 ijsdesserts t.w.v. € 12,29 gratis! 

Leden van Aafje krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen. 
Bent u nog geen lid? Word dan nu lid en kijk voor meer informatie 
op www.allemaalaafje.nl Dat smaakt naar meer toch? 

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) 
en maak uw keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 108-AAFJE0422. 
Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 mei 2022. Kijk voor de overige voorwaarden 
op apetito-shop.nl/proefpakket. 

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel 
& geniet 

van:

Nu 12 
ijsdesserts

gratis!

 of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) 



In Dordrecht zijn er veel regelingen en voorzie-
ningen voor mensen die moeite hebben met 

rondkomen. Maar je moet wel weten dat het er 
is. Daarbij is het aanbod zo groot, dat het soms 
lastig kan zijn om te vinden wat je zoekt. Daarom 
is de website www.GeldenzoDordt.nl opgericht. 
Eén website waar je een overzicht vindt van 
alle voorzieningen die je kunnen helpen. Een 
website voor een leuker en makkelijker leven, ook 
wanneer je weinig geld hebt. 

VOOR HET ZELFDE GELD…
…koop je dit jaar minder! Heb je het ook al 
gemerkt in je portemonnee? Lukt het je nog om 
rond te komen elke maand? En als dat niet of 
niet altijd het geval is, hoe kan jij dan geholpen 
worden? Op de website van Geldenzo Dordt vind 
je een thema fi lter. Klik je op ‘Geldzaken – rege-
lingen’ dan vind je in één keer alle voorzienin-
gen die jou fi nancieel kunnen helpen. Misschien 
kom je wel in aanmerking om een energietoe-
slag te ontvangen. Hoe je dit doet vind je op 
GeldenzoDordt.nl. Of misschien ben je geholpen 
met gratis juridisch inkomensadvies. Er staan 
veel voorzieningen op de website die je kunnen 
helpen om je geldzorgen te verminderen of zelfs 
om uit de geldzorgen te komen.

GRATIS IN DORDRECHT
Misschien ben je op Google dagenlang aan 
het zoeken naar termen als ‘Gratis Dordrecht’. 
Hoewel GeldenzoDordt geen soort marktplaats 
is waar iedereen zijn gratis spullen kan neerzet-
ten, is er wel veel gratis aanbod te vinden op 
de site. Denk bijvoorbeeld aan kleding, gratis 
naar de tandarts voor jongeren, boeken lenen 
en leuke uitjes. Ja, ook leuke uitjes kunnen soms 
gratis zijn! Maar je vindt op GeldenzoDordt.nl 
ook gratis hulp bij je administratie bijvoor-
beeld. Gratis boodschappen door ze te ruilen 
met buurtgenoten (zo kom je ook meer in 

contact met buurtgenoten) of gratis spullen 
via de ruilwinkel. In de zoekbalk kun je ‘gratis’ 
intypen en dan vind je al het gratis aanbod van 
de site. 

EEN LEUKER EN MAKKELIJKER LEVEN
Als je minder geld te besteden hebt, stop je als 
eerst met onnodige uitgaven, de leuke dingen. 
Logisch natuurlijk, want je kan niet zomaar 
beslissen om minder huur of hypotheek te gaan 
betalen, zodat je meer budget hebt voor een 
avondje uit, schoenen of de nieuwste gadgets. 
Maar als je steeds het gevoel hebt geen leuke 
dingen te kunnen doen, kan dat als gevolg 
hebben dat je steeds slechter in je vel zit. En 
dat kan er weer voor zorgen dat je steeds meer 
fi nanciële zorgen krijgt. 

Vandaar dat je op GeldenzoDordt.nl niet alleen 
maar fi nancieel hulpaanbod vindt, maar ook 
ontspanning en cultuur. Ontdek bijvoorbeeld 
de mogelijkheden om buurtgenoten te leren 
kennen, leen gratis boeken bij een bibliotheek 

of geniet als het lekker weer is van de rust in 
een mooie tuin. Volg een kookworkshop waarin 
je leert met een klein budget toch gezond en 
lekker te koken of vind iemand in de buurt die je 
wil helpen. Zo kan je misschien een keer uit eten 
of uit je dak gaan bij een voetbalwedstrijd. 

KINDEREN IN ARMOEDE
Leeft jouw gezin in armoede? Dan is het voor 
je kind waarschijnlijk lastig om mee te gaan met 
schooluitjes, de eigen verjaardag te vieren en 
om naar kinderfeestjes van anderen te gaan. Of 
om nieuwe schoolspullen te kopen, te sporten 
of een hobby uit te kunnen voeren. Want daar is 
simpelweg geen geld voor. Misschien weet je al 
dat er heel veel organisaties zijn die je hiermee 
kunnen ondersteunen. Download bijvoorbeeld 
de Kidskaart, waar je allemaal leuke (soms ook 
gratis) activiteiten voor kinderen vindt. En ken 
je de speelgoedbank al? Net als de kledingbank, 
maar dan voor speelgoed. Of komt jouw kind in 
aanmerking voor een gratis Dordtpas mét saldo, 
om leuke dingen te doen.

Er is veel hulpaanbod, je moet alleen weten dat 
het er is. www.GeldenzoDordt.nl maakt het over-
zichtelijk voor je. En hopelijk kan de website jou 
ook helpen naar een leuker en makkelijker leven. ■

“ALLES WORDT DUURDER!”
Begin van het jaar vlogen de termen ‘infl atie’, ‘koopkracht’ en ‘energieprijzen’ je om de 
oren. Want: alles is duurder geworden en dus kunnen mensen minder kopen van hun geld. 
Dat is voor iedereen vervelend, maar extra lastig voor mensen die al krap bij kas zaten.

Voorziening tip: 
Gratis bellen in Dordrecht. 
Meer informatie vind je op de 
website GeldenzoDordt.nl.
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WELKE RICHTING KIES JIJ? 
•  verpleging, verzorging en

maatschappelijke zorg
•  assisterende zorg: dokters-, 

tandarts- en apothekersassistent 
• dienstverlening 
• sociaal werk 
• audicien / opticien 
• onderwijs en kinderopvang

KOM LANGS TIJDENS DE INFOMIDDAG OP 16 JUNI! 
MEER INFO? WWW.DAVINCI.NL

OPLEIDINGEN 
   VAN DE
TOEKOMST!

is er 
voor

jou

Heb je hulp of advies nodig?

Buurtwerk
is er voor jou

Onze Buurtwerkers staan altijd open voor 
een gesprek en jouw vragen, maar ook als je 

een leuk initiatief in gedachten hebt!

�  078 632 4100     �   info@buurtwerkdordrecht.nl  

� www.buurtwerkdordrecht.nl

Wie komt ons fi jne 
thuiszorg-team versterken

Oranjepark 4 Dordrecht • 078 – 631 47 58 
info@bonnierszorg.nl • www.bonnierszorg.nl

Bonniers Zorg zoekt

Verzorgende IG-er 

Vakantiekrachten Zorg &
Huishouding zomer 2022

 Bonniers Zorg staat voor korte 
lijnen, aandacht voor de cliënt 
en veel mogelijkheden voor jou 
als medewerker.

Lees mijn verhaal op www.dehoop.org/werkenbijdehoop 

“Een fi jne instelling, waar je echt

serieus wordt genomen. Er wordt echt

geluisterd en ik heb super veel

respect voor de hulpverleners.”

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op 

betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en 

volwassenen met psychische problemen of 

verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

www.dehoop.org of bel naar (078) 6111 111

Kijk op www.dehoop.org wat we voor jou kunnen doenHulp nodig?

De Hoop helpt mensen op weg 

naar een nieuw leven
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IN DE GEMEENTE DORDRECHT Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door  
bedrijven en organisaties uit Dordrecht e.o.

MEER WETEN? 
Kijk op www.dehoop.org/hulp-voor-kinderen-en-jongeren. 
Of neem contact op via 078 611 1111.Ga voor meer informatie naar www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden.

SCHOOL EN 
BEHANDELING 

ONDER ÉÉN DAK

Sinds 2015 biedt De Hoop dagbehandeling voor jongeren die een 
psychisch probleem hebben en met school in de knel komen. Zij 
kunnen op het terrein van De Hoop naar school en combineren 
dit met therapie. 

Jeroen Besuijen, manager bij de KJP (kinder- en jeugdpsychiatrie) legt 
uit waarom deze dagbehandeling van De Hoop ggz zo belangrijk is: 

“Stel je jongeren met psychische problemen voor op een trap. Aan het 
begin van de problemen worden er thuis oplossingen gezocht en vaak 
wordt er hulp gezocht bij de huisarts of een jeugdteam. Als de problemen 
erger worden, kan er een poliklinische behandeling geadviseerd worden. 
Soms is dat niet genoeg. Het probleem wordt groter en de jongere gaat 
niet meer naar school. Schooluitval beschouwen we echt als een alarmbel; 
het is een teken dat het niet goed gaat. Wij kunnen helpen door de 
jongere bij De Hoop naar school te laten gaan, in combinatie met behan-
deling.

De behandeling is met name bedoeld voor jongeren op het voortgezet 
onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, met psychiatrische pro-
blemen zoals angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen (zoals 
depressie, trauma), ADHD en stoornissen in het autismespectrum. Soms 
is daarnaast ook sprake van verslavingsproblematiek. De groep bestaat 
uit maximaal 9 jongeren. De jongeren volgen 14 weken dagbehandeling 
en krijgen daarna vaak poliklinische vervolgbehandeling. Daarnaast geven 
we aan de school waar de jongeren na de behandeling weer naar toe gaan 
handelingsadviezen, om zo de stap van de behandeling naar het regulier 
onderwijs zo klein mogelijk te maken. Door deze doorstroom hebben we 
vaak een korte wachtlijst, waardoor jongeren niet onnodig verergering 
van problemen ondervinden.” 

Jeroen is erg blij met deze vorm van hulp. “Ik ben er echt trots op. 
Aanmelding voor de dagbehandeling staat open voor iedereen die 
hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam. 
Binnen de Hoop noemen wij deze dagbehandeling ‘de Deeltijd’.” ■

“DE VRIJWILLIGER 
VAN WEL THUIS 

GEEFT ONS LUCHT. 
ELKE WEEK WEER.”

Gaby is een alleenstaande moeder van vier kinderen. In haar 
gezin is veel aan de hand. Ze had zo haar twijfels, maar liet toch 
een vrijwilliger, Tamara, van Wel Thuis toe. Tot grote vreugde van 
haar jongste dochter – en Gaby zelf.

“In mijn gezin is het nogal hectisch en dat wordt versterkt door de 
hechtingsproblemen van mijn jongste kind. Zij plakt het liefste de hele 

dag aan mij vast. Een begeleider die bij ons thuis komt stelde voor om een 
maatje te zoeken, zodat zij andere mensen leert accepteren en ik even tijd 
heb voor de andere drie kinderen, of voor mezelf.

Ik heb lang getwijfeld, was een beetje bang voor vrijwilligers. Wat voor 
achtergrond hadden ze en waren ze wel ervaren genoeg in hun werk? 
Maar gelijk toen ik Tamara zag, viel dat van me af. Zowel mijn dochter als 
ik voelden een klik met haar. Tamara is echt een moeke, een lieve vrouw, 
precies waar ik op hoopte. Een moeder met veel levenservaring.

En mijn dochter - het is niet te geloven - maakte direct contact met haar, 
iets waar normaal gesproken wel een half jaar voor nodig is. Daar had ik 
Tamara ook al op voorbereid en gezegd dat ze een lange adem nodig zou 
hebben. Maar binnen een half uur zaten ze te kletsen en te puzzelen. Ik 
dacht: is dit echt mijn kind?

Ik raad anderen die problemen thuis hebben aan het een kans te geven. 
Dat vrijwilligers van Wel Thuis dit zomaar voor een ander doen is heel 
bijzonder, zie ik nu.”

Vrijwilliger Tamara komt wekelijks over de vloer bij Gaby. Dan gaat ze met 
Gaby’s jongste dochter leuke dingen doen. Een middagje onverdeelde 
aandacht voor de dochter, en even rust voor de moeder.

“Uitdagingen, daar houd ik van. Toen ik mijn baan kwijtraakte wilde ik 
absoluut niet stil blijven zitten. Iemand gaf mij een folder van Wel Thuis en 
dit project sprak me aan, juist vanwege de vele uitdagingen. Als vrijwilliger 
werk je mee aan een veilig opvoedklimaat voor kinderen in gezinnen waar 
veel aan de hand is en waar vaak hulpverleners bij betrokken zijn.

Ik hou van mensen. Waar ik kan, wil ik anderen een steuntje in de rug 
geven. Gaby en haar dochter zijn altijd blij als ik kom. En daar word ik weer 
blij van. Ik zie dat ik iets toevoeg.”

Wel Thuis is een activiteit van Humanitas. Humanitas voert in Dordrecht 
ook het opvoed ondersteuningsprogramma Home-Start uit en viert 
daarvan dit jaar het 25 jarig bestaan. ■
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Het Sociaal Wijkteam is er voor alle inwoners 
van Dordrecht, van 0 tot 100+ jaar die vragen 

of hulp nodig hebben. Je kunt er terecht met al je 
vragen over opvoeden, opgroeien, wonen, school, 
werk, geldzaken, relaties, zorg en gezondheid. 

Kortom met alle vragen waar je in het dagelijkse 
leven tegenaan loopt. Kom langs voor informatie, 
advies, ondersteuning of toegang tot ( jeugd)zorg. 
Het wijkteam pakt jouw vraag samen met je op en 
kan besluiten om zelf hulp te bieden, maar kan ook 

doorverwijzen naar een andere organisatie in de 
buurt die specialistische hulp kan bieden. Hoe dan 
ook: het uitgangspunt is altijd dat je zo kort als 
mogelijk en zo lang als nodig hulp krijgt.

ALTIJD IN DE BUURT
Er wordt wel gezegd dat het Sociaal Wijkteam 
altijd bij jou in de buurt is, maar waar vind je de 
medewerkers van het SWT Dordrecht eigenlijk? 
Natuurlijk in de echte wijkteam locaties (die vind 
je op de volgende pagina), maar ook op diverse 
inlooppunten door de hele stad heen vind je 
experts van het Sociaal Wijkteam. Op scholen vind 
je bijvoorbeeld nu al Ouder-Kind coaches en als je 
een bezoek brengt aan het consultatiebureau zou 
je zomaar een pedagoog van het Sociaal Wijkteam 
tegen kunnen komen. Maar ook bij het buurtwerk 
kun je een wijkteam professional treffen. Op dit 
moment onderzoekt een werkgroep hoe deze 
inlooppunten over heel Dordrecht uitgebreid 
kunnen worden, door bijvoorbeeld straks ook 
aanwezig te zijn bij de ( jeugd)gezondheidszorg en 
de huisarts. 

Door op deze plaatsen zichtbaar te zijn, hoopt het 
Sociaal Wijkteam Dordrecht dat het voor Dordtse 
inwoners nog makkelijker wordt om op een laag-
drempelige manier in contact te komen met een 
professional, dat vragen eerder gezien worden en 
moeilijkere situaties voorkomen kunnen worden. 
Een professional uit de werkgroep vertelt: “We 
kennen de kracht van de Dordtse samenleving, 
waarin inwoners elkaar onderling helpen en 
ondersteunen. Dit is informele zorg en het is heel 
fi jn dat hier gebruik van gemaakt wordt. 

SOCIAAL WIJKTEAM DORDRECHT:

HULP EN ONDERSTEUNING DICHTBIJ
Krijg je de fi nanciën niet op orde? Heb je vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je 
kind of heb je moeite met zelfstandig wonen? Dan ben je van harte welkom bij het Sociaal 
Wijkteam Dordrecht bij jou in de buurt.
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Bij complexere vragen of problemen is profes-
sionele hulp beschikbaar, onder andere bij het 
Sociaal Wijkteam Dordrecht. En hoewel ons motto 
is om laagdrempelig te zijn, weten we dat het 
soms echt wel een stap kan zijn om hulp te vragen. 
Daarom gaan we ook dit jaar weer alles op alles 
zetten om het taboe rondom hulpverlening weg 
te werken en de drempel om hulp te zoeken nog 
verder te verlagen. Hierbij kan het echt helpen 
dat je ons tegenkomt bij verschillende inloopplek-
ken en dat we een bekend gezicht worden.”

OK-COACHES
Het opvoeden van kinderen kent veel geluksmo-
menten, maar ook veel uitdagingen. In elke periode 
van groeien verandert je kind en dat kan voor jou 
als opvoeder vragen en onzekerheden met zich 
meebrengen. Daarom werken er in het Sociaal 
Wijkteam Dordrecht Ouder-Kind coaches, ook 
wel OK-coaches genoemd. Er zijn OK-coaches 
gespecialiseerd in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, 
hen vind je bij de kinderopvang of op de peuter-
speelzaal. En er zijn OK-coaches voor kinderen van 
4 jaar en ouder, zelfs tot 18 jaar oud. Hen vind je 
op de basisschool of op het voortgezet onderwijs. 
Als je vragen hebt of advies zoekt kan je contact 
opnemen met de OK-coach die aan de (voor)school 
van jouw kind verbonden is. Al is het maar een 
enkele vraag, stel hem gerust als je de OK-coach 
tegen komt of via Whatsapp, mail of een telefoon-
tje. De OK-coaches zijn er om ouders en kinderen 
te helpen. Het doel is altijd dat het kind zich beter 
gaat voelen. Hoe zorgen we ervoor dat een kind 
zo goed mogelijk opgroeit en ontwikkelt. Soms 
is het voldoende om een jong kind in de klas te 
observeren en ouders tips te geven, of om met een 
iets ouder kind een aantal keer in gesprek te gaan. 
Maar soms kan het zijn dat er meer specialistische 
hulp nodig is of spelen er in het gezin nog andere 
dingen. Dan kan de OK-coach doorverwijzen 
naar specialistische hulp of het Sociaal Wijkteam 
Dordrecht. 

De Ouder-Kind coach werkt laagdrempelig en 
preventief. Het zijn dus kortdurende trajecten. Bij 
de OK-coach voor jonge kinderen tot 4 jaar komen 
ouders vooral met opvoedvragen of vragen over 
het gedrag en de ontwikkeling van het kind. “In de 
leeftijd tot 4 jaar ben je er echt vroeg bij”, vertelt 
één van de coaches. “Als ik word ingeschakeld ga 

ik eerst observeren. Even in het klasje mee kijken 
of plan ik een huisbezoek. Soms is het nodig om op 
een andere dag nog eens te observeren, omdat 
daar ook nog wel eens verschil in kan zitten. Als 
de observatie geweest is plan ik een overleg in 
samen met een pedagogisch medewerker van de 
speellocatie en de ouders. Een tijd terug was er 
een kind dat thuis compleet anders was dan op het 
kinderdagverblijf. Dan is het goed om met elkaar te 
bespreken hoe dat komt.” Ook als je kind niet naar 
een speel- of opvanglocatie gaat kun je natuurlijk 
contact opnemen met de OK-coach.

Soms is het de leerkracht die de Ouder-Kind 
coach inschakelt. School ziet, gaat in gesprek 
met de ouders en vertelt dan over de OK-coach. 
“Natuurlijk is er goedkeuring van de ouders 
nodig voordat ik ingeschakeld word”, vertelt een 
OK-coach voor kinderen in de basisschool leeftijd. 
“Eerst ga ik inventariseren wat het kind nodig 
heeft. Ik haal het kind onder schooltijd even uit de 
klas voor een 1 op 1 gesprek. Door wekelijks een 
half uurtje met het kind in gesprek te gaan kan je al 
veel betekenen en het kind weer in zijn/haar kracht 
zetten. Bij jonge kinderen pak ik het anders aan. 
Dan overleg ik met de leerkracht om een keertje in 
de klas mee te kunnen kijken.” 

Veelvoorkomende vragen in de basisschool leeftijd 
zijn zelfvertrouwen, faalangst, weerbaarheid en 
omgaan met scheidingen. Maar vanaf groep 6 
zijn het ook veel meiden die onderling ruzietjes 
hebben. Dus vriendschappen en hoe daarmee om 
te gaan. Pesten komt ook voor. De Ouder-Kind 
coach vertelt: “het zijn altijd onderwerpen waar we 
echt wat mee kunnen. Bij weinig zelfvertrouwen 
bijvoorbeeld kijk je hoe dat komt. Heeft het met 
thuis te maken, wordt de lat te hoog gelegd voor 
het kind? Of zit het kind niet op de juiste school, 
omdat er teveel van hem gevraagd wordt?”

VOLWASSEN PROBLEMEN IN KINDERTAAL
Het is belangrijk om er bij stil te staan dat als 
volwassenen spanningen hebben, kinderen dit 
bijna altijd oppikken. Je kunt ze niet overal van 
weghouden. Het komt wel eens voor dat kinderen 
in een gesprek met de OK-coach dingen over thuis 
vertellen die ouders verzwegen hebben, omdat 
ze denken dat het kind dat niet mee krijgt. Hou 
daar dus oog voor. Ook als het gaat over de oorlog 

in Oekraïne bijvoorbeeld, of over corona. Praat 
er met je kind over. Wees zo eerlijk en duidelijk 
mogelijk, maar wel in kindertaal. Als je het lastig 
vindt hoe je dat aanpakt kun je dit ook vragen aan 
de Ouder-Kind coach.

Als er ‘volwassen’ problemen zijn waar je niet uit 
komt, bijvoorbeeld wanneer je geldzorgen hebt, 
een woonprobleem of problemen in de relatie of 
met je gezondheid hebt, dan zorgt de OK-coach 
ervoor dat je in contact komt met een sociaal 
werker van het Sociaal Wijkteam Dordrecht. Maar 
natuurlijk heb je geen doorverwijzing van de 
OK-coach nodig. Je kunt gewoon binnenlopen bij 
een wijkteam bij jou in de buurt tijdens het inloop-
spreekuur. Neem een kijkje op de website  
www.swtdordrecht.nl voor meer informatie 
over de inloopspreekuren. ■

DORDRECHT CENTRUM
Sociaal Wijkteam Centrum
Bankastraat 10 
3312 GD Dordrecht

DORDRECHT WEST
Sociaal Wijkteam Crabbehof
Van Oldebarneveldtplein 84-86
3317 ES Dordrecht

Sociaal Wijkteam Krispijn
Deze locatie is niet open voor inloop
Nassauweg 2
3314 JR Dordrecht

Sociaal Wijkteam Wielwijk
Deze locatie is niet open voor inloop
Admiraalsplein 413
3317 BK Dordrecht

DORDRECHT OOST
Sociaal Wijkteam Sterrenburg 
Callistolaan 2 
3318 JA Dordrecht

Sociaal Wijkteam Stadspolders-Dubbeldam
Dudokplein 213 A
3315 KH Dordrecht



De aandachtsgebieden Wmo, jeugd, wonen en inclusie worden
opgepakt door werkgroepen. Zij volgen de ontwikkelingen en stellen
adviezen op, waar nodig met netwerkpartners zoals het advies “de vijf
prioriteiten in de jeugdhulp”, dat samen met het Regionaal Netwerk is
opgesteld. De werkgroep Dordt Inclusief heeft een schouw
georganiseerd om de toegankelijkheid van de Dordtse binnenstad te
toetsen. De werkgroep Wmo heeft geadviseerd over onafhankelijke
cliëntondersteuning en de werkgroep wonen over beschermd wonen
& opvang. Verder hebben we onder andere geadviseerd over de
voorrangsregeling wonen, de invoering van de eigen bijdrage
crisisopvang, het Huis van Morgen en het sociaal wijkteam.

Themagerichte werkgroepen

Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W over de Wmo en de jeugdhulp. Dit doen
we op basis van ervaringen en signalen van inwoners uit Dordrecht.

Signalen ophalen

Kerntaak Adviesraad

We willen weten wat inwoners van de hulp/ ondersteuning
vinden. Ervaringen en signalen halen we op door het
‘wijkgericht werken’. We gaan in gesprek met professionele
netwerken, maar vooral met inwoners tijdens de koffie-
inloop of een activiteit. Sinds april hebben we een digitaal
Inwonerspanel: inwoners uit Dordrecht die met ons
meedenken en hun ervaringen willen delen, onder andere
over de ontmoetingsplekken en woonwensen van senioren.

Jaarverslag 2021
Samenvatting

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een greep uit onze samenwerkingspartners: Jeugd Ervaringen
Team, Ouderplatform, Ouderenbonden, Platform tegen Armoede en adviesraden uit de regio.

Meer informatie kijk op www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl
Vragen mail naar info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl

Wil jij met plezier werken in de zorg en jezelf
blijven ontwikkelen? Wij hebben verschillende
vacatures. Van wijkverpleegkundige tot
verzorgende IG en teammanager. Er zit vast
een vacature bij waar jij blij van wordt.

Ontdek de zorg

Wil je meer weten, neem gerust contact op
met onze recruiter, Elles de Wal, via
06 - 82 37 00 28. Of solliciteer direct op
www.werkenbijdemerwelanden.nl

bĳ DeMerwelanden

Dagelijks vers fruit voor de nodige
vitaminen
Gratis gebruik van de fitness ruimte
Een feestelijke verjaardag bijeenkomst
Een eindejaarsuitkering
Gratis trainingen en cursussen

Naast een prettige werksfeer met leuke
collega's bieden wij je:
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INBRENG VAN DE INWONERS
“De Adviesraad handelt altijd in het belang 
van de inwoners. Dat kunnen wij alleen als wij 
weten waar de aandachtspunten liggen.” Mede 
om die reden wordt de Adviesraad steeds 
meer zichtbaar in wijken en gaat in gesprek 
met de bewoners. Dit doen we in buurthui-
zen of door deelname aan activiteiten zoals 
wandelingen in Crabbehof. Daarnaast is er 
een digitaal Inwonerspanel om de mening van 
Dordtenaren op te halen. Volgens de voorzit-
ter wint de Adviesraad aan kracht door zoveel 
mogelijk ervaringen/signalen mee te nemen in 
zijn advies. “Een goede vertegenwoordiging 
van alle inwoners, dus ook jongeren of mensen 

met een handicap, draagt daaraan bij”, aldus 
Jannie.  

ADVISEREN
De Adviesraad behartigt geen individuele 
belangen maar kijkt naar de rode lijn. “We 
houden in de gaten waar mensen tegenaan 
lopen, verzamelen signalen en kaarten dit zo 
nodig aan bij de gemeente”, legt Jannie uit. Een 
voorbeeld is de onafhankelijke cliëntonder-
steuning, we vinden dat dit beter bekend moet 
worden. Verder vragen we aandacht voor een 
goede overgang van jeugdhulp naar Wmo en een 
inclusieve samenleving. Iedereen in Dordrecht 
moet mee kunnen doen. ■

OPLEIDING BBL BIJ DE MERWELANDEN
“Ik ben mijn opleiding begonnen in de thuiszorg 
in de Merwedefl at. Werken in de Merwedefl at 
betekent werken in de thuiszorg binnen het 
gebouw van De Merwelanden. Het voordeel 
hiervan is dat je geen reistijd hebt en dat je 
warm en droog van deur naar deur loopt. Hier 
heb ik een tijd meegelopen om goed ingewerkt 

te worden, kennis te maken met de cliënten 
en een goed beeld te krijgen van de werk-
wijze binnen de organisatie. Inmiddels heb ik 
de overstap gemaakt naar het buitenteam van 
de thuiszorg. Werken in het buitenteam is een 
totaal andere beleving. Je werkt in een kleiner 
team en je collega’s werken op afstand. Als je 
een opleiding volgt binnen De Merwelanden dan 

worden leerlingen gestimuleerd om op ver-
schillende afdelingen te werken. Het voordeel 
hiervan is dat je kennis maakt met verschillende 
vormen van ouderenzorg.”

ONTWIKKELEN
“Naast de opleiding krijg je de mogelijkheid om je 
kennis te verbreden met bijvoorbeeld deelname 
aan werkgroepen en scholingen. De organisa-
tie is altijd in beweging en op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Een 
tijdje geleden kwam de vraag van mijn teamleider 
of een inloopspreekuur iets zou zijn voor mensen 
in onze wijk. Ik ben direct op onderzoek gegaan 
en in contact gekomen met andere organisaties. 
Met als resultaat dat we begin augustus 2021 
zijn gestart met een wekelijks verpleegkundig 
inloopspreekuur op de Volkerakweg. Met dit 
spreekuur willen we bereiken dat mensen uit 
de wijk op een laagdrempelige manier vragen 
kunnen stellen. Of het nu gaat over thuiszorg of 
het aanvragen van een indicatie; alle vragen over 
zorg zijn welkom. Toen we de eerste bezoekers 
mochten ontvangen waren we als team echt 
trots op het resultaat.” ■

‘EEN GOEDE INBRENG VAN 
INWONERS DRAAGT BIJ AAN DE 
KRACHT VAN DE ADVIESRAAD’

ONTDEK DE ZORG!

De gemeente Dordrecht zorgt ervoor dat inwoners die (tijdelijk) hulp of ondersteuning 
nodig hebben, dit ook krijgen. De gemeente maakt beleid om dit goed te regelen. De 
onafhankelijke Adviesraad Wmo & Jeugd geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd 
advies over dit beleid. Volgens interim-voorzitter Jannie Storm is voor de Adviesraad de 
inbreng van Dordtenaren zelf hierbij onmisbaar.

“Mijn naam is Amber en ik ben bij De Merwelanden terecht gekomen voor een 
stage van mijn BOL - opleiding hbo verpleegkunde/verloskunde. Op het moment 
dat ik hoorde dat er vacatures waren bij De Merwelanden voor de BBL-opleiding 
verpleegkunde, heb ik geen moment getwijfeld en direct gereageerd om de overstap 
te maken naar een BBL-opleiding.”

MEEDENKEN?
Heb je een mening en/of ervaring met de Wmo of jeugdhulp? En wil je die met ons delen? Woon en/of werk je in Dordrecht? Doe dan mee aan 
het Inwonerspanel! Kijk op onze website voor meer informatie: www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl. We zijn per e-mail te bereiken via 
info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl. 

MEER WETEN? 
Kijk op www.werkenbijdemerwelanden.nl.



Je bent 
welkom 
bij Eleos

Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en je netwerk 
aan hoop en herstel van het gewone leven. Je bent welkom.

www.eleos.nl/dordrecht

Wat als het met jou of iemand in je omgeving even niet zo 

goed gaat? Het leven moeilijk is? Er hulp nodig is om rust in 

het hoofd te krijgen? Dan zijn wij er voor jou. Wij zijn Eleos. 

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en 

behandeling aan mensen met psychische problemen.

Altijd iemand bereikbaar
De bewonersconsulent is het aanspreekpunt voor alle 
bewoners. Hij of zij heeft wekelijks spreekuur op het 
wooncomplex. Ook kunt u van maandag tot en met  
vrijdag van 08.30 – 13.00 uur telefonisch terecht bij  
de bewonersconsulent. 

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur - www.woonzorg.nl
Polderwiel: polderwiel@woonzorg.nl - 088 - 921 00 99
Watersteyn: watersteyn@woonzorg.nl - 088 - 921 00 98
Admiraalsflat: admiraalsflat@woonzorg.nl - 088 - 921 00 81

Te huur aangeboden in Dordrecht
voor senioren 55 +
Wooncomplex Het Polderwiel, Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht
• Ruime twee- en driekamerappartementen 
• Ontmoetingsruimte, gemeenschappelijk terras en bibliotheek Aanzet

Wooncomplex Watersteyn, M.H. Trompweg 350 - 662, 3317 NV Dordrecht
• Ruime en lichte tweekamer woningen, circa 60 m2.
• Ontmoetingsruimte, biljartruimte en bibliotheek aanwezig

Wooncomplex Admiraalsflat, Admiraalsplein 460-572, 3317 NA Dordrecht
• Ruime en lichte twee- en driekamerwoningen, 58m2 tot 64m2.
• Ontmoetingsruimte aanwezig

HELDER ■ PERSOONLIJK ■ VERTROUWD

WWW.NOTARIAATNONHEBEL.NL ■ TEL: 078-613766

GROTEKERKSPLEIN 20 ∙ 3311 CC DORDRECHT
(NABIJ DE GROTE KERK)

Vraag ons magazine 
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten

Vraag ons magazine 
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten
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“OUDERS LOPEN VAAK 
ONNODIG LANG DOOR 

MET ZORGEN OVER 
HUN KIND”

HET LEVENSTESTAMENTDe geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 
staat enorm onder druk. Voor Ilona Boiten herkenbaar, die als 
orthopedagoog werkzaam is bij Eleos, landelijke specialist in 
christelijke ggz.  Door regionaal zichtbaar te zijn, probeert Eleos 
ouders en hun kinderen in een vroeg stadium de ondersteuning te 
bieden die zij nodig hebben.

Een levenstestament is een document wat gemaakt kan worden 
voor als u leeft, maar niet meer wilsbekwaam bent. Dit is dus iets 
heel anders dan een testament, waarin bepaald kan worden wat 
er na het overlijden met uw bezittingen moet gebeuren en wie 
dat gaat regelen.

NEVENEFFECT
Ilona vertelt met veel enthousiasme over haar werk als orthope-

dagoog. Ze houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van 
kinderen die bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis hebben of met 
gezinnen die problemen ervaren rondom de opvoeding. “Mijn werk is 
ontzettend divers en dat maakt het zo leuk. Het ene moment leer ik een 
kind haar autisme te begrijpen, het andere moment begeleid ik ouders 
om samen als team de opvoeding vorm te geven of een puber met een 
depressie.” Ondanks de coronamaatregelen konden cliënten, jong en oud, 
hun behandeling bij Eleos voortzetten, maar is er volgens de orthopeda-
goog wel een neveneffect van de coronamaatregelen zichtbaar die haar 
zorgen baart. Dat zijn enerzijds de toename van depressie en eetproble-
matiek onder middelbare scholieren en de grote druk die er op gezinnen 
komt te staan door het ontbreken van continuïteit en perspectief en 
anderzijds de signalerende rol van de scholen die verminderd is tijdens de 
lockdowns.

LAAGDREMPELIG
Want anders dan je misschien zou denken, zijn het vaak scholen die aan de 
bel trekken bij ontwikkelings- of gedragsproblemen bij kinderen. Hierover 
vertelt Ilona: “Ouders blijven vaak lang rondlopen met zorgen over hun 
kind, waardoor een gezin soms onnodig uit balans raakt”. Ze raadt ouders 
aan om eerder contact op te nemen wanneer er zich problemen voordoen. 
“Opvoeden is een ‘baan’ die intensief en ingewikkeld kan zijn, terwijl je er 
geen opleiding voor krijgt. De huisarts of het Sociaal Wijkteam denken 
graag laagdrempelig met ouders mee.”

TOEGANKELIJK
Eleos probeert tijdig ouders en kinderen te helpen door toegankelijk voor 
ze te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Eleos behandellocaties op 
verschillende middelbare scholen in Zuid-Holland heeft. Cliënten komen 
voor de intake en eventueel onderzoek naar de locaties in Dordrecht of 
Gouda, maar voor de behandeling kunnen ze vervolgens bij een van de 
collega’s op hun eigen school terecht. ‘’Juist in deze periode is het belang-
rijk om naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en een extra mijl voor de 
ander te lopen. Dat wil Eleos graag vormgeven, vanuit een christelijke 
levensovertuiging’’, besluit Ilona. ■

Zowel voor jongeren als voor ouderen kan het zinvol zijn een levenstes-
tament te maken. Er kan immers altijd wat gebeuren waardoor iemand 

zelf niet meer wilsbekwaam is, zowel geestelijk als lichamelijk. 

WAT REGELT U ZOAL IN EEN LEVENSTESTAMENT?
Een levenstestament bestaat uit een financiële en medische volmacht, 
wensen en wilsverklaringen.

Door een financieel gevolmachtigde aan te wijzen kan ervoor gezorgd 
worden dat de bankzaken worden beheerd en uw huis verkocht kan worden.

Ook kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt op medisch 
gebied. Dit houdt in dat een arts medische gegevens over u mag delen 
met de gevolmachtigde. 

In de wilsverklaringen kan een behandelverbod en euthanasieverklaring 
worden opgenomen. Dat soort bepalingen moeten natuurlijk ook met de 
huisarts worden besproken. Een dergelijke verklaring kan ook door u zelf 
gemaakt worden. Door het echter in een notariële akte op te nemen, is 
zeker dat u op het moment van opstellen van de akte wilsbekwaam bent. 
Een notaris mag alleen maar met u de akte tekenen als u de inhoud ook 
daadwerkelijk begrijpt.

WIE ZOUDEN EEN LEVENSTESTAMENT MOETEN MAKEN?
Voor een alleenstaande kan het heel belangrijk zijn om iemand aan te 
wijzen die dan ook op de hoogte is van uw wensen. Indien u geen kinderen 
of partner hebt, kan het wel moeilijk zijn om iemand te vinden die u 
volledig vertrouwt en die u met de verantwoordelijkheden om namens u 
beslissingen te nemen wilt en durft te belasten.

Voor een echtpaar is het echter ook heel belangrijk om elkaar aan te wijzen 
als gevolmachtigde. Velen denken dat een echtgenoot alles mag namens u, 
maar dat is geenszins waar. Een huis verkopen als één van de echtgenoten 
wilsonbekwaam is, kan bijvoorbeeld niet. Indien er dan geen levenstes-
tament is, zal de wilsonbekwame onder bewind gesteld moeten worden. 
Indien één van de gehuwden onder bewind wordt gesteld, betekent dit 
dat de andere echtgenoot voor alle grotere uitgaven toestemming aan de 
kantonrechter zal moeten vragen. Dit kost veel moeite, tijd en frustratie. 
Eigenlijk zou iedereen een levenstestament moeten maken! ■

MEER INFORMATIE?
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en 
behandeling aan mensen met psychische problematiek. Wilt u meer 
weten? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 088-892 12 13 
of mailen naar welkom@eleos.nl

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen voor een 
adviesgesprek bij Notariaat Nonhebel!  www.notariaatnonhebel.nl
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MOEITE MET VRIENDSCHAPPEN
De algemene opvatting is dat studenten sociaal 
erg actief zijn: gewoonlijk gaan ze, net zoals 
Jorien naar school, sporten ze bij een vereniging 
en hebben ze bijbaantjes in bijvoorbeeld de 
horeca. Door de coronamaatregelen speelde 
hun leven zich vooral online af en binnen de 
muren van hun kamer. Voor veel studenten 
leverde dit psychische klachten op. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft 
van de studenten zich nu eenzamer voelt dan 
voor de coronacrisis. En dat ze moeite hebben 
hun vriendschappen weer op te pakken.

NIEUWE FASE
Studenten hebben in deze levensfase sowieso 
met veel verandering te maken en dat kan 
gevoelens van eenzaamheid extra in de 
hand werken. Ze zijn bijvoorbeeld naar een 
andere stad verhuisd of zijn voor het eerst 
op kamers gegaan. Wie moeite heeft met 
deze veranderingen, is onbewust geneigd om 
minder moeite te steken in het onderhouden en 
maken van sociale contacten. En dat terwijl de 

vriendschappen in het eerste collegejaar vaak 
bepalend zijn voor hun toekomst. 

VERWATERD CONTACT
Jorien herkent haar situatie in de bevindingen 
van de onderzoeken. Zij merkte dat haar 
vriendschappen verwaterden, toen ze aan haar 
hbo-studie begon: “We gingen niet allemaal 
naar dezelfde hogeschool. En zeker in het begin 
gingen zij elke dag op stap. Alleen ben ik niet 
zo’n uitgaanstype. Na een poosje werd ik niet 
eens meer meegevraagd.” Het liefst zou ze op 
een andere manier tijd doorbrengen met haar 
vriendinnen, zoals een wandeling door het bos, 
maar die plannen komen volgens haar bijna nooit 
van de grond: “Als ik een appje stuur met de 
vraag om wat te doen, duurt het dagen voordat 
ik een reactie terugkrijg. Als ik al wat terugkrijg. 
Meestal zeggen ze dat ze het te druk hebben.” 

VIJFTIEN SIGARETTEN PER DAG
Langdurige eenzaamheid heeft gevolgen 
voor de gezondheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Eenzame mensen staan meer onder 

stress en hebben daardoor meer kans op 
depressies en zelfs Alzheimer. Ook hebben 
ze vaker last van een hoge bloeddruk en 
overgewicht. Twee Britse parlementsleden die 
een onderzoekscommissie naar eenzaamheid 
in eigen land hebben opgericht, durven zelfs 
te stellen dat eenzaamheid net zo schadelijk is 
voor de gezondheid als het roken van vijftien 
sigaretten per dag. 

BETEKENISVOLLE DADEN
Om eenzaamheid tegen te gaan, hebben 
onderzoekers het over de ‘helper’s high’. Het 
fijne gevoel dat je krijgt wanneer je iemand helpt. 
Ze adviseren eenzame jongeren dan ook om 
iets voor een ander te doen, zonder er iets voor 
terug te verwachten. Zoals koffie schenken bij 
een verzorgingstehuis of ander vrijwilligerswerk. 
Volgens hen is persoonlijk contact noodzakelijk om 
vereenzaming tegen te gaan. ■

“SOMS MOET IK DAGEN 
WACHTEN OP EEN APPJE TERUG”

Een nieuwe stad, je eigen plek en nieuwe vriendschappen. Het eerste studiejaar is 
voor velen vaak een jaar van mijlpalen. Pabo-studente Jorien (20) beleefde dat door de 
coronamaatregelen heel anders. Vaker wel dan niet was een videogesprek met een docent 
of studiegenoot haar enige sociale contact van de dag en miste ze iemand die haar vroeg 
hoe haar dag was geweest. Jorien maakt deel uit van de steeds groter wordende groep 
jongeren die zich eenzaam voelt, zelfs na het afschaffen van de coronamaatregelingen. 
Zorgwekkend, omdat eenzaamheid grote gezondheidsrisico’s kan hebben. 

HULP ZOEKEN
Heb jij het gevoel dat je niemand kan 
bellen als je ergens mee zit of mis je een 
goed gesprek met iemand? Voor mensen, 
zowel jong als oud, bestaan er verschil-
lende hulporganisaties. Zo kun je contact 
opnemen met je school- of huisarts, bellen 
met de vrijwilligers van de Luisterlijn via 
0900-0767 of www.eenzaam.nl bezoeken.  
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Student Brent en docent Elly spelen een scenario na met de simulatiepop. 

VEILIG OEFENEN VOOR HET ECHIE
“Dag mevrouw, ik kom u helpen met de ochtendzorg en uw medicatie.” Brent is 
tweedejaars student Mbo-Verpleegkundige op het ROC Da Vinci College in Dordrecht 
en oefent het toedienen van insuline bij een dame op leeftijd. Geen echte dame, maar 
een nursing anne simulator: een interactieve robotpop met een hartslag, die kan praten, 
knipperen met de ogen en geluiden kan maken. Best een beetje griezelig, maar perfect 
om het vak op een veilige manier te leren! 

Benieuwd naar de zorg- en welzijns- 
opleidingen op het Da Vinci College? 
Ga naar www.davinci.nl 

‘WE WILLEN EEN 
VEILIGE OMGEVING 

CREËREN, WAAR 
FOUTEN GEMAAKT 
MOGEN WORDEN’

CASUSSEN UIT DE BEROEPSPRAKTIJK
De nursing anne simulators zijn onderdeel 
van het ‘simulatieonderwijs’ dat wordt ingezet 
binnen verschillende zorg- en welzijnsopleidin-
gen op het Da Vinci College. Tijdens simulatieles-
sen spelen studenten casussen uit de beroeps-
praktijk na. Dit proefondervindelijk leren, levert 
volgens onderzoek meer leerrendement op en 
sluit goed aan bij de praktische insteek van het 
mbo. “We gaan hier nog een stapje verder dan 
bij de skillslessen. In simulatie komen de theo-
retische kennis en praktische vaardigheden bij 
elkaar”, vertelt Elly, docent verpleegkunde. Brent 
vult aan: “Het is fijn dat je alles wat je eerder 
geleerd hebt weer op kunt halen. Hier komt het 
allemaal samen.”

FOUTEN MOGEN MAKEN
“Omdat je op school kunt oefenen, ga je zelf-
verzekerder naar stage”, vertelt Brent. Veel 
studenten, vooral de jongerejaars, vinden het 
spannend om hun kennis en vaardigheden voor 
het eerst in te zetten bij ‘echte’ zorgvragers. In 
simulatie kunnen zij oefenen met het voeren van 
gesprekken en verpleegtechnische handelingen, 
zoals injecties toedienen en neusmaagsondes 
en katheters inbrengen. “Soms gebruiken we 
daar deze poppen voor, maar het kan ook in de 
vorm van een rollenspel zijn”, vertelt Elly. Voor de 
lessen is een speciaal simulatielokaal ingericht, 
met woonkamersetting en zorgbedden. Elly: “We 
willen een veilige omgeving creëren, waar fouten 

gemaakt mogen worden.” Via een scherm kijkt 
de klas mee met de studenten die aan het bed 
staan. “Je reflecteert samen op wat je goed doet 
en wat beter kan qua handelingen, maar ook qua 
communicatie. Zo doe je het de volgende keer in 
de praktijk weer beter”, vertelt Brent.  

NET ECHT
Het Da Vinci College beschikte al over twee 
‘jonge’ simulatiepoppen, maar sinds kort is daar 
ook een geriatrische pop bij gekomen. Met een 
gerimpelde huid met ouderdomsvlekken en een 
imperfect gebit heeft de pop een levensechte 
uitstraling. De casussen in de simulatielessen 
zijn heel realistisch volgens Brent, hoewel het 
er in de praktijk soms natuurlijk nét anders aan 
toe gaat. “Deze mevrouw is wel héél vriendelijk 
hahaha. Ik loop stage in de psychiatrie. Daar 

willen patiënten ook nog wel eens tegenstribbe-
len. Dat hoort er allemaal bij!”

LEREN SAMENWERKEN
Niet alleen omgaan met patiënten en cliënten 
kan spannend zijn als beginnend professional. 
Ook leren samenwerken met collega’s is een 
leerproces. “Binnenkort willen we in de simula-
tielessen gaan experimenteren met cross-overs”, 
vertelt Elly. “Denk aan een niveau 3 student ver-
zorgende of maatschappelijke zorg die een ver-
pleegkundestudent consulteert, of werkt onder 
supervisie van een maatschappelijke zorg collega 
van niveau 4. Super leerzaam voor iedereen én 
heel realistisch, want ook op de werkvloer werk 
je samen met diverse disciplines.” ■

Nursing anne simulator (simulatiepop) 
waarmee studenten oefenen voordat ze 
de praktijk in gaan.



‘ECHT 
INVESTEREN IN 
MEIDENWERK’

WAAROM ALLEEN ACTIVITEITEN VOOR JONGENS?
Het meidenwerk is 12,5 jaar geleden in 
Dordrecht ontstaan uit een eerder aanbod 
van verschillende activiteiten in verschillende 
wijken, zoals in De Plint in de wijk Sterrenburg. 
Hoe? Heel simpel. Op een dag stak er een 
briefje in de brievenbus met de vraag waarom 
er alleen voor jongens activiteiten werden 
georganiseerd en niet voor meiden. Het zette 
aan het denken en een stagiaire kreeg de 
opdracht een plan te maken en uit te werken. 
Het bracht jongerenwerker Martha naar het 
meidenwerk. Ze vertelt: “Al snel kregen de 
plannen steeds beter vorm en gingen we op 
zoek naar nieuwe collega’s. Nu staan er acht 
activiteiten op de kalender die we op struc-

turele basis organiseren en daarbij zijn er nog 
veel losse projecten.”  

DE KRACHT VAN MEIDEN
De groepen bestaan uit heel veel verschillende 
meiden met eigen karakters, normen, waarden 
en wensen. Martha: “Sommigen hebben wat 
meer bagage dan anderen, omdat ze bijvoor-
beeld opgroeien in een eenoudergezin, een 
negatief zelfbeeld hebben, problemen op 
school hebben, opgroeien in twee culturen of 
in twee gezinnen, ze worden verwaarloosd of 
zijn gevlucht. Het maakt voor het meidenwerk 
niet of eigenlijk júist niet uit: iedereen kan en 
mag meedoen. Om meiden meer specifieke 
aandacht te geven, maken we gebruik van de 
methodiek uit het boek ‘Kracht van meiden’. 
Deze methodiek is met wetenschappelijk, 
praktijkgericht onderzoek onderbouwd en 
ontstaan in samenwerking met meidenwerkers, 
docenten, studenten en wetenschappers. Maar 
het bevat niet alleen theorie, het geeft juist 
praktische handvatten om ons werk te doen.” 

PREVENTIEVE ROL OP SCHOOL
Ook op scholen is Just Be actief, met Just Be@
school. Sindsdien zijn er veel meiden in beeld. 
Jongerenwerker Leila schetst waar ze zoal 
tegenaan lopen: “We krijgen te maken met vecht-
partijen, spijbelen en pesten. Hierin hebben wij 
een signalerende en preventieve rol. We krijgen 
van de zorgcoördinator terug dat dit werkt. Het 
zou mooi zijn als we dit landelijk kunnen uitrollen. 
Achter de schermen wordt bekeken of dit kan. In 
de ideale situatie landt het concept bij R-Newt en 
zorgen zij voor landelijke dekking. De inzet voor 
meidenwerk is nu vooral ‘uurtjeswerk’. Het is nog 
niet zo gewoon als bepaalde andere elementen 
van het jongerenwerk. Ik zou graag meer groepen 
op meer locaties hebben, zodat we écht kunnen 
investeren in meidenwerk.” ■

WHO RUN THE WORLD? GIRLS!
In Dordrecht bestaat binnen R-Newt een apart meidennetwerk: Just Be. Het is een 
samenwerking tussen R-Newt en R-Newt Kids waar verschillende meidengroepen 
in Dordrecht onder zijn gebundeld. Onder de naam Just Be worden activiteiten 
georganiseerd voor meerdere meidengroepen: Just Girly (groep 5-6, alleen in Tilburg), 
Just Girlz (groep 7-8), Just Teenz (1ste en 2de klas van de middelbare school) en Just 
Young (3de klas van de middelbare school). 
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Lees meer over Sociaal Recept en Buurtwerk Dordrecht op 
www.buurtwerkdordrecht.nl.

MEER INFO?  
Kijk op r-newt.nl of volg ons op Instagram: @rnewt.dordrecht.

INVESTEREN IN JONGEREN 
WERPT VRUCHTEN AF

WEER LEKKER IN JE VEL 
MET SOCIAAL RECEPT

Afgelopen jaar werd het calisthenicspark gerealiseerd voor 
jongeren van het Energieplein in Noordflank. Jongerenwerker 
Ismail Boray is daar bijzonder trots op. Ismail: “Calisthenics 
is fitness dat je met fitnessapparaten buiten kunt beoefenen. 
Veel jongeren kunnen geen abonnement voor een sportschool 
betalen. Het calisthenicspark is voor hen een goedkope manier 
om te sporten.” 

Als je lichamelijke of geestelijke klachten hebt, ga je naar de 
huisarts. Maar soms schuilt achter die klacht een sociaal-
maatschappelijk probleem als armoede of eenzaamheid. De stress 
die dit veroorzaakt uit zich veelal in lichamelijk beleefde klachten. 
Zowel voor jezelf als voor de huisarts lastig te lokaliseren, want dit 
soort problemen horen meer thuis in het sociaal domein. Sociaal 
Recept in Dordrecht biedt de oplossing: bij een vermoeden van 
dit soort problemen koppelt de huisarts patiënten aan een sociaal 
makelaar. Die gaat samen met de patiënt op zoek naar de juiste 
zorgvraag en een passend welzijnsaanbod, waardoor deze weer 
lekker in zijn vel komt te zitten.

REDEN VOOR EEN FEESTJE 
Het idee voor het calisthenicspark kwam van enkele jongeren zelf.  
Ismail: “Samen met hen benaderden we fondsen en dienden we een plan 
in bij Wijkwens van de gemeente: die ondersteunt financieel de wijkwen-
sen van wijkbewoners die de wijk schoner, leefbaarder en veiliger maken. 
Afgelopen week hoorden we dat Wijkwens ons € 14.000 toekende! Reden 
voor een feestje.” 

DELINQUENT WORDT POSTBEZORGER
Als je aan de meeste jongeren vraagt wat ze willen doen, is het antwoord: 
voetballen. Ismail: “Op eigen verzoek van jongeren uit het centrumgebied 
organiseerden we op zondagavond een zaalvoetbaltoernooi. Na afloop 
gingen ze naar huis en hingen ze niet meer op het plein. Hiermee helpen 
jongeren zelf het stigma te verwijderen.” Veel jongeren worstelen met hun 
keuzes voor de toekomst. Ismail: “R-Newt zou meer moeten investeren in 
persoonlijke begeleiding. Wij kunnen jongeren ondersteunen bij werk- of 
schoolloopbaanbegeleiding.” Zo heeft hij zelf een jonge delinquent onder-
steund. Ismail: “Door slechte vrienden kwam hij in de kleine criminaliteit 
terecht en werd hij opgepakt. Na zijn vrijspraak zijn we op zoek gegaan 
naar werk. Echter, hij kwam niet opdagen bij onze afspraken. Toen heb ik 
hem op het plein in zijn kraag gevat en gezegd ‘we gaan nu werk zoeken, 
vriend!’ Het gaat nu goed met hem, hij is postbezorger.” 

IN GESPREK MET DE POLITIE
Ismail zit in het zogenoemde leefbaarheidsoverleg, samen met de politie, 
handhaving, het Sociaal Wijk Team, Woonbron en de wijkmanager.  
Ismail: “Al die organisaties hebben voelsprieten in de wijk en kunnen 
signalen doorspelen.” Ook werkt hij fijn samen met Dordt Sport, de politie 
en de brandweer. Ismail: “Dordt Sport koppelt sportgerelateerde vragen 
door naar ons. Middels sportactiviteiten brengen we samen die vraag ten 
uitvoer. Ook gaan we in dialoog met de politie. Deze heeft een negatief 
imago, door social media. Alleen fragmenten met hoe de vlam in de pan 
slaat worden getoond, niet de oorzaak of afloop. Samen kunnen we dat 
beeld bijstellen. Verder vinden ze brandweerwerk razend interessant, 
vooral preventiefilmpjes. Uiteindelijk wil bijna iedereen brandweerman of 
politieagent worden.”

Ismail is een graag geziene gast in de wijk. “Jongeren uit schakelklassen die 
nu het mbo volgen, vertellen me hoe het met ze gaat. Ik vind het fijn om te 
zien dat de tijd die ik in hen geïnvesteerd heb nu zijn vruchten afwerpt.” ■

SOCIALE KAART OP TWEE BENEN
Voor doorvragen over met name welzijnszaken heeft de huisarts vanwege 
de werkdruk beperkte tijd. De sociaal makelaar van Buurtwerk Dordrecht 
heeft die tijd wél. Hij of zij werkt preventief en heeft een signalerende 
functie. Bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Of bij beginnende 
schulden. Die kan de cliënt koppelen aan de dementieconsulent of het 
sociaal wijkteam (professionals bij multiproblematiek) en zelf de vinger 
aan de pols houden bij wachttijden van bovenstaande professionals. 
Maar de sociaal makelaar kan ook verbindingen leggen tussen wijkbewo-
ners. Sociaal makelaar Jessica van de Waal kent veel kwetsbare mensen 
in haar wijk Staart. Jessica: “Zodra ik een melding binnen krijg, beginnen 
de radertjes te draaien. Zoals laatst bij een depressieve jongeman. Zat 
zonder baan, zijn relatie net beëindigd. Ik heb hem gekoppeld aan een 
wijkbewoner die in armoede leeft. Hun emotionele bagage is hun gemeen-
schappelijke deler. Als gelijkgestemden kunnen ze iets voor elkaar beteke-
nen. En wij worden blij van die gelijkwaardigheid en wederkerigheid”, aldus 
Jessica.

SOCIAAL ALTERNATIEF TEGEN HOGE ZIEKTEKOSTEN
Op den duur kan Sociaal Recept een kostenbesparing zijn voor de 
gemeente en de zorgverzekeraar. “Als cliënten bijvoorbeeld samen met 
wijkbewoners bewegingen doen in het park, ondertussen van de bloeme-
tjes genieten, langer mobiel blijven en werken aan hun positieve gezond-
heid, scheelt dat de gang naar de fysiotherapie of revalidatiecentrum. 
Sociaal Recept is op een sociale manier een alternatief tegen hoge ziek-
tekosten, of stelt zelfs kosten uit. We registreren de tijd die de sociaal 
makelaars in het project steken. En stellen die tegenover de tijd (en het 
geld), als het project was uitgevoerd door de reguliere gezondheidszorg. 
Hiermee laten we zien dat het project kostenbesparend werkt en kunnen 
we voortgang waarborgen.” ■



Bij ASVZ bieden we zorg op maat aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat 
kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Hierbij richten we ons 
op wat zij wél kunnen op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en 
relaties. ASVZ is werkzaam in Midden- en Zuid-Holland en West- en Midden-Brabant.

Wij zijn op zoek naar:

•   Teamleiders

•   Persoonlijk begeleiders

•   Begeleiders

•   Ondersteunend begeleiders

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? 
Bekijk onze vacatures op www.werkenbijasvz.nl 
of neem telefonisch contact op met de afdeling 
Recruitment via 0184 - 49 19 35.

www.asvz.nl

Kijk jij vooral naar mogelijkheden 
in plaats van beperkingen?


