
  

 

 

Jaarverslag 

Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 

2021 

 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl  
www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl  
 

Maart 2022  

  

mailto:info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
http://www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl/


2 
 

1.  Inleiding 
In dit jaarverslag leest u wat we als Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht in 2021 gedaan hebben. 
Onze kerntaak is 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.  
 
2.  Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
In deze paragraaf gaan we in op de werkwijze van de Adviesraad. Achtereenvolgens komen de 
vergaderingen, de evaluatiebijeenkomst, de werkgroepen en de ‘wisseling van de wacht’ aan de 
orde. Bij de werkgroepen gaan we ook in op de activiteiten van elke werkgroep. 
 
2.1 Vergaderingen: we hebben in 2021 tien keer vergaderd. De verslagen van de vergaderingen 
staan op de website en treft u hier1 aan.  
 
2.2 Evaluatiebijeenkomst: op 31 augustus hebben we een evaluatiebijeenkomst gehad onder leiding 
van mevrouw P. van der Horst, trainer/adviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We 
hebben, onder andere, gesproken over wat we van elkaar als leden/voorzitter/ondersteuner kunnen 
verwachten. We hebben afgesproken dat er naast de werkgroepen die er al zijn, nog twee 
werkgroepen bijkomen (zie 2.3). Verder hebben we besloten dat we vooralsnog geen brede 
adviesraad worden. We gaan (nog) niet adviseren over de Participatiewet, maar we zoeken daar 
waar mogelijk de verbinding. Armoede en schuldhulpverlening worden wel aandachtsgebieden van 
de Adviesraad.  
Tot slot hebben we afgesproken dat we om de beurt een vergadering van de Adviesraad voorzitten. 
Dit ontlast de voorzitter en vergroot de betrokkenheid van de leden. 
 
2.3 Werkgroepen 
De Adviesraad heeft de volgende vijf werkgroepen. Zie ook punt 8 met het overzicht van de leden, de 
aandachtsgebieden en werkgroepen.  
 
2.3.1 Werkgroep Jeugd 
In het najaar van 2019 zijn we gestart met de werkgroep jeugd. De leden van de Adviesraad met dit 
aandachtsgebied halen signalen op, doen onderzoek en bereiden de adviezen rond jeugdhulp voor. 
Deze werkgroep onderhoudt ook de contacten met het Regionale Netwerk cliëntenparticipatie in de 
jeugdhulp ZHZ (2.3.1.1), het Jeugd Ervaringen Team (JET), het Ouderplatform ZHZ en de 
Jongerenraad Dordrecht.  
 
2.3.1.1 Regionaal Netwerk: samen met JET hebben we in het voorjaar van 2020 het Regionaal 
Netwerk opgericht. Leden van advies- en cliëntenraden en belangenbehartigers maken deel uit van 
dit netwerk. In het netwerk worden ervaringen/signalen gedeeld, kennis opgehaald en daar waar 
mogelijk brengen we gezamenlijk advies uit.  
 
Vijf prioriteiten: op 7 januari hebben we een gezamenlijk advies uitgebracht over vijf prioriteiten in 
de jeugdhulp. Naar aanleiding van deze brief hebben we gesprekken gevoerd met de directeuren van 
de SOJ, SJT en MEE, met de regionaal portefeuillehouder jeugd en met de wethouders van 
Dordrecht. Mede door onze brief is er meer aandacht gekomen in de regio voor de problematiek 
rond de overgang 18-/18+. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de SDD, SOJ, SJT,   
gemeente Dordrecht en de Adviesraad, gaat na waar de overgang soepeler kan en wat daarvoor 
nodig is.  
 
Inkoop jeugdhulp: samen met het Ouderplatform en JET waren we betrokken bij de inkoop van de 
jeugdhulp. We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd over de inkoop voor het regionaal 

 
1 Alle blauwe/onderstreepte woorden bevatten een link naar meer informatie. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/verslagen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
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netwerk. Verder hebben we deelgenomen aan de ontwikkeltafels over de inkoop en de overleggen 
met JET en de SOJ om de stand van zaken te bespreken. Samen met JET hebben we twee adviezen  
uitgebracht over meerjarige beschikkingen (we adviseren meerjarige beschikkingen af te geven voor 
jeugdigen die levenslang en -breed zorg nodig hebben) en over het onderscheid tussen jeugdigen 
met/zonder verstandelijke beperking of NAH. In een reactie geeft de SOJ aan dat het normenkader in 
de inkoop geldig is voor alle trajecten, tenzij de verwijzer aangeeft dat afwijken hiervan noodzakelijk 
is. Bij een levenslangs en -brede ondersteuningsvraag kan er afgeweken worden van het 
normenkader. 
 
Bijeenkomsten: in 2021 hebben we, samen met JET, verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor 
het regionale netwerk. Op 24 maart en  1 juni hebben we een terugkoppeling gegeven van de 
reacties op de brief met de vijf prioriteiten. Daarnaast hebben we in groepjes gesproken over de 
gevolgen van corona voor jeugdigen/gezinnen, de wachtlijsten en de overgang 18-/18+. Op 5 oktober 
hebben we gesproken over de inbreng van het cliëntperspectief aan de ontwikkeltafels vanaf 2022. 
 
Verder hebben we op 7 september een bijeenkomst georganiseerd op verzoek van de SDD. We 
hebben hier input gegeven op de plannen voor de pilot kamertraining voor jongeren tot 27 jaar. Op 9 
november hebben we een bijeenkomst georganiseerd op verzoek van de ambtenaren jeugd uit de 
regio ZHZ. Op deze bijeenkomst hebben we input gegeven voor de verordening jeugdhulp. 
 
2.3.2 Werkgroep Dordt Inclusief 
Begin 2021 is deze werkgroep gestart. De werkgroep bestaat 12 leden, allemaal inwoners van 
Dordrecht met een lichamelijke beperking. Twee leden van de Adviesraad vormen de schakel tussen 
de werkgroep en de Adviesraad. De werkgroep wordt betrokken bij de bouw van het nieuwe Huis 
van de Stad/Regio. Verder heeft de werkgroep aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
 
Een vrije doorgang voor iedereen: de werkgroep wil inwoners bewust te maken van het belang van 
een vrije doorgang. Ze ervaren aan den lijve dat er regelmatig ‘obstakels’ op de stoep staan waardoor 
zij er met hun rolstoel niet langs kunnen. We hebben flyers gemaakt met de tekst: ‘Help je mee de 
weg voor mij vrij te houden? Voor jou een kleine moeite, voor mij een vrije doorgang‘. De flyers 
hangen we aan elk obstakel dat in de weg staat om zo inwoners er op attent te maken dat ze kunnen 
bijdragen aan een vrije doorgang voor iedereen. 
 
Toegankelijke binnenstad: op 11 september heeft de werkgroep samen met de Adviesraad een 
schouw georganiseerd. We rolden/liepen vanaf het Vogelplein naar de binnenstad. Ook 
medewerkers van de afdeling verkeer van de gemeente en gemeenteraadsleden liepen én rolden 
mee. Samen hebben we ervaren wat er goed gaat en waar er verbeteringen nodig zijn, zoals het 
toegangshek bij de ingang van het Park Merwestein. De gemeente Dordrecht heeft dit probleem 
meteen opgepakt. In overleg met de werkgroep wordt gekeken naar alternatieven. 
 
Toetslijsten: om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels en restaurants te toetsen zijn 
er drie toetslijsten opgesteld. Leden van de werkgroep vullen de toetslijsten in. Aan de hand van de 
ingevulde toetslijsten gaan we in gesprek om de toegankelijkheid te verbeteren. Door corona is er tot 
nu toe helaas weinig getoetst. 
 
2.3.3 Werkgroep Wmo  
Deze werkgroep is in het najaar gestart en houdt zich, onder andere, bezig met de maatwerk-
voorzieningen. Eind 2021 hadden we verschillende signalen gekregen over maatwerkvoorzieningen, 
zoals minder uren huishoudelijke ondersteuning en problemen met de stalling van scootmobielen. In 
een reactie geeft de SDD aan dat ze onze signalen herkennen. Ze gaan in gesprek met aanbieders om 
te zoeken naar mogelijke oplossingen voor het personeelstekort. Verder zijn ze in gesprek met 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Meerjarige-beschikkingen.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Reactie-van-SOJ-op-vragen-inkoop-clientperspectief.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/04/Verslag-Regionaal-Netwerk-24-maart-2021.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/1-juni-2021/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/5-oktober-2021/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/help-je-mee-de-weg-voor-mij-vrij-te-houden/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/hoe-toegankelijk-is-de-dordtse-binnenstad/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/toegankelijkheid-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Signalen-maatwerkvoorzieningen-21-12-21.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reactie-op-signalen-maatwerkvoorzieningen-24-12-21.pdf
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woningbouwcorporaties over de stalling van scootmobielen. We worden op de hoogte gehouden van 
het vervolg. 
 
2.3.4 Werkgroep Wonen 
Ook deze werkgroep is in het najaar gestart en is momenteel aan het inventariseren met welke 
netwerkpartijen zij contact opnemen om signalen op te halen. De werkgroep is al wel direct aan de 
slag gegaan met een vragenlijst over wonen en de woonomgeving van senioren (zie 4). 
 
2.3.5 Wijkgericht werken 
Begin 2021 zijn we begonnen met het ‘wijkgericht werken’. We hebben Dordrecht verdeeld in drie 
gebieden West, Oost en Centrum. Ieder lid heeft een gebied als aandachtsgebied. We hebben in 
kaart gebracht wat de specifieke kenmerken zijn per gebied op basis van het rapport ‘Data & duiding 
van het sociaal domein’ van de gemeente Dordrecht en de cijfers van het OCD. We gaan in gesprek 
met netwerkpartners zoals medewerkers van het sociaal wijkteam, de voedselbank, Buurtwerk 
Dordrecht en ontmoetingsplekken. Daarnaast sluiten we aan bij activiteiten, zoals een koffie-inloop, 
een lunch voor buurtbewoners of een wandelgroep. Dit alles in het kader van signalering en 
netwerken. De signalen die we horen nemen we mee in de adviezen, zoals de signalen over de 
maatwerkvoorzieningen (zie 2.3.3) en het signaal over de Hopperpas voor 75-plussers (zie 6.1). 
 
2.3.6 GIPS2-team 
Het primaire doel van het GIPS-team is werken aan een reële beeldvorming bij kinderen over 
gehandicapten, daar is ieder lid op ingestapt. Hier ligt hun focus en hart. Het GIPS-team wordt 
gevormd door een groep vrijwilligers met diverse handicaps. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
basisscholen in Dordrecht maken al vele jaren op speelse wijze kennis met ‘het leven met een 
handicap’. Tijdens de voorlichting voeren de kinderen aan de hand van een spel allerlei opdrachten 
uit, waarbij zij zelf kunnen ervaren hoe het is om te leven met een handicap. Na het spel gaan leden 
van het de GIPS-team uitgebreid in gesprek met de leerlingen, waarbij er ruimte is voor alle vragen. 
 
Geen voorlichting, wel afstemming: vanwege corona is er in 2021 geen voorlichting geweest. Maar 
niet alles staat stil. Intern wordt verder gewerkt aan het proces van zelfsturing en verzelfstandiging. 
Contact met elkaar gaat digitaal en met de scholen wordt eveneens digitaal contact onderhouden. 
Drie leden en de coördinator, Jan Kees de Vries, zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het team. Jan Kees en de beleidsmedewerker Mariëtte Teunissen van de Adviesraad dragen zorg 
voor de praktische schakel tussen het GIPS-team en Adviesraad. 
Het GIPS-team bestaat uit 11 actieve vrijwillige voorlichters en de coördinator, die zodra het kan de 
draad enthousiast weer zullen oppakken. 
 
2.4. Wisseling van de wacht 
Op de laatste vergadering van de Adviesraad hebben we informeel afscheid genomen van de 
voorzitter, Jan Slappendel. Jannie Storm neemt zijn taken, vooralsnog als interim-voorzitter, over. 
Op 31 maart 2022 nemen we, tijdens een mini-symposium, officieel afscheid van Jan. 
 
3.  Samenwerking met de gemeente Dordrecht 
Sinds 2018 is mevrouw M. (Mireille) Henderson onze accounthouder. De samenwerking met haar is 
erg prettig. De voorzitter en ondersteuner hebben regelmatig overleg met haar, daarnaast sloot ze 
aan bij de vergadering op 16 december.  Op deze manier blijven de lijnen kort. 
 
Werkbezoek: elk jaar organiseren we een werkbezoek met de wethouder jeugd, de heer R. van der 
Linden en de wethouder Wmo, de heer P. Heijkoop. Door corona kon dit in 2021 geen doorgang 
vinden. We zijn nu bezig met de voorbereidingen van een werkbezoek op 12 mei 2022.  

 
2 Gehandicapten Informatie Project Scholen. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wonen-voor-senioren-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Wisseling-van-de-wacht-bij-de-Adviesraad-Wmo-en-Jeugd-Dordrecht.pdf
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Gesprek met de wethouders: naast een werkbezoek hebben we elk jaar een bestuurlijk overleg met 
de beide wethouders. Ook Mireille Henderson sluit aan. Het gesprek met de wethouders op 11 juni 
stond in het teken van de brief met de vijf prioriteiten. Omdat het thema betrekking had op jeugd, 
sloten dit keer verschillende ambtenaren jeugd aan. We hebben gesproken over het tekort aan 
woonruimte voor jongeren en een herkenbare en bekende route voor klant en hulpverlener om 
vastlopende casussen op te lossen.  De verschillende routes met betrekking tot dakloosheid zijn 
inmiddels in beeld gebracht in de EHBO-toolkit. 
 
Aandachtspunten voor de politieke partijen: op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de 
gemeenteraad. We hebben alle politieke partijen vijf aandachtspunten meegegeven. We hebben, 
onder andere, aandacht gevraagd voor een betere bekendheid met en bereikbaarheid van de Wmo-
voorzieningen, voldoende betaalbare woningen en een inclusief Dordrecht.  
 
4.  Signalen ophalen 
Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat we weten wat inwoners van de hulp/ 
ondersteuning vinden. Ervaringen en signalen halen we op door het wijkgericht werken (zie 2.3.5) en 
via het Inwonerspanel. Het Inwonerspanel bestaat uit inwoners van Dordrecht die met ons mee-
denken en hun ervaringen willen delen. In 2021 hebben we twee vragenlijsten voorgelegd aan het 
Inwonerspanel. 
 
Ontmoetingsplekken: de gemeente vindt het belangrijk dat inwoners elkaar in hun buurt kunnen 
ontmoeten. Daarom zijn er in bijna elke wijk ontmoetingsplekken.  We hebben aan het Inwoners- 
panel gevraagd wat ze vinden van de ontmoetingsplekken en of ze er gebruik van (willen) maken. We 
hebben de uitkomsten van ons onderzoek vergeleken met de plannen van de gemeente. Uit deze 
vergelijking blijkt dat het aanbod aan ontmoetingsplekken grotendeels voldoet aan de behoefte en 
wensen van bewoners. Naast ontmoeten, het mee doen aan activiteiten en gezamenlijk eten, geven 
inwoners aan naar een ontmoetingsplek te gaan voor hulp en advies. Aandachtspunten zijn het al 
dan niet aanwezig zijn van een wijkwinkel die bewoners helpt met vragen die niet door het swt 
opgepakt worden en het vergroten van de bekendheid over het bestaan van ontmoetingsplekken. 
 
Senioren willen verhuizen, én wensen kwaliteit! Samen met de drie seniorenbonden hebben we deze 
vragenlijst verspreid. Uit de resultaten blijkt dat senioren wel willen verhuizen, maar dat er is een 
tekort is aan kwalitatief geschikte woningen. Hierdoor stokt de doorstroming op de woningmarkt. 
Senioren willen een betaalbare, gelijkvloerse woning met twee slaapkamers. Verder willen zij dat de 
bushalte, winkels voor de dagelijkse boodschappen, huisarts en apotheek op loopafstand zijn. De 
resultaten van ons onderzoek hebben we gedeeld met de gemeente. Ze nemen de uitkomsten mee 
bij de ambities ten aanzien van de huisvesting van senioren. 
 
5.  Adviezen 
In 2021 hebben we verschillende adviezen uitgebracht. De volledige adviezen en de reacties hierop 
staan op onze website. 
 
5.1 Bijeenkomst voor aanbieders over beschermd wonen (BW) en beschermd thuis (BT), 4 maart 
2021: samen met de SDD hebben we een bijeenkomst georganiseerd over de overgang van BW naar 
BT vanuit cliëntperspectief. Alle deelnemers aan de Fysieke Overlegtafel BW&O waren uitgenodigd. 
Een ervaringsdeskundige gaf een toelichting op deze overgang. Uit haar verhaal en de ervaringen die 
we hoorden van andere klanten, bleek dat de voorbereiding en de nazorg beter moeten. Naar 
aanleiding van deze signalen heeft de SDD een onderzoek laten doen naar de Klantbeleving BW&O.  
 
 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vijf-prioriteiten-vanuit-het-perspectief-van-jeugdigen-en-ouderbetrokkenheid.pdf
https://www.thuisindewijken.nl/ehbo/?flow-step=652
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Aandachtspunten-voor-de-politieke-partijen-ihkv-de-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/deel-uw-ervaringen-en-wensen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wat-vinden-inwoners-van-de-dordrecht-van-de-ontmoetingsplekken/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Gem-Dordrecht-Beleidsnotitie-Ontmoetingsplekken.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wonen-voor-senioren-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/over-ons/adviezen/
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5.2  Advies voorrangsregeling & contingentafspraken HKG, 5 maart 2021 
Samen met de adviesraden uit Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht 
hebben we een advies uitgebracht aan de Regiegroep Huisvesting kwetsbare groepen. Eenzelfde 
advies hebben we uitgebracht aan het college van Dordrecht. We hebben, onder andere, 
geadviseerd dat ook kwetsbare jongeren die thuiswonen een beroep moeten kunnen doen op de 
voorrangsregeling. In de reactie werd aangegeven dat de weging van de definitie 'kwetsbaar' het 
moeilijk maakt om binnen de verordening een algemene regeling op te nemen. Op het moment dat 
er een urgentie wordt aangevraagd kijkt de DG&J altijd mee en wordt de persoonlijke situatie van 
betreffende jongere meegewogen.  
 
5.3 Invoering eigen bijdragen crisisopvang, 1 juli 2021 
Samen met het Ouderplatform ZHZ en het Platform tegen Armoede Drechtsteden hebben we een 
advies uitgebracht over het niet invoeren van een eigen bijdrage van €5,- voor de crisisopvang. Na 
een aangenomen motie van de gemeenteraad is de eigen bijdrage niet ingevoerd. 
 
5.3 Huis van morgen in de Drechtsteden, 1 oktober 2021 

Samen met andere adviesraden uit de Drechtsteden hebben we aan de wethouders Wmo en het 
Drechtstedenbestuur geadviseerd  een Huis van Morgen in de Drechtsteden te realiseren. Hier 
krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen die passen bij een specifieke 
aandoening. Hulpmiddelen waardoor mensen (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven, eigen regie 
houden en die mantelzorgers ontlasten. In een reactie geeft de gemeente Dordrecht aan dat ze 
samen met de SDD en geïnteresseerde regiogemeenten verkennen of een dergelijk concept een 
waardevolle aanvulling is op het bestaande ondersteuningsaanbod in Dordrecht. 
 

5.4 Merwede Lingelijn, 13 oktober 2021 
Samen met de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht hebben we een brief gestuurd aan de 
Statengriffie van de Provincie Zuid-Holland. We ondersteunen de brief van het Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over het treinmaterieel voor de Merwe Linge Lijn (MLL). 
Ook inwoners uit Dordrecht en Sliedrecht die gebruik maken van de MLL hebben er last van dat de 
trein en perron niet op elkaar aansluiten. Op deze manier kunnen zij niet zelfstandig reizen. In het 
kader van het VN-verdrag mag verwacht worden dat het reizen met de MLL geen belemmering vormt 
om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. 
 
5.4 Visie op onafhankelijke cliëntondersteuning, 20 november 2021 
De gemeente heeft een visie op onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) ontwikkeld. De Adviesraad 
was onderdeel van de werkgroep die meedacht over de visie en de vertaling hiervan naar de praktijk. 
Samen met het Ouderplatform ZHZ  hebben we het college voor de verdere invoering  enkele 
aandachtspunten meegeven die onzes inziens belangrijke voorwaarden zijn voor succes. We vinden 
dat OCO er moet zijn voor alle inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning en niet alleen voor 
kwetsbare inwoners. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor communicatie. Inwoners 
moeten weten dat zij een beroep kunnen doen op OCO. Uit het persoonlijke contact dat we met de 
ambtenaren hebben gehad, blijkt dat ze aan de slag gaan met onze aandachtspunten. Dit is ook 
verwerkt in de Raadsinformatiebrief.  
 
5.5 Beschermd wonen & opvang, 6 december 2021 
Op 30 november gaven medewerkers van de SDD/gemeente Dordrecht een toelichting op, onder 
andere, de Pilot KamerTrainingsCentra, de doorontwikkeling extramurale arrangementen, regionale 
samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen en de uitvoeringsagenda HKG aan de 
adviesraden uit de regio ZHZ. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we vragen gesteld over 
het verplichte budgetbeheer en in hoeverre er rekening wordt gehouden met de wens van een cliënt 
buiten de regio om in onze regio opvang te krijgen? In de reactie wordt aangegeven dat 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-voorrangsregeling-en-contingentafspraken-huisvesting-kwetsbare-groepen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reactie-advies-WMOJeugd-adviesraad-_-Voorrangsregeling-en-contingenafspraken-versie-DEF.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/invoering-eigen-bijdrage-crisisopvang/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/huis-van-morgen-in-de-drechtsteden/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Reactie-Dordrecht-Huis-van-morgen-11-11-21.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/treinmaterieel-merwede-linge-lijn-mll/
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/brief-MML-nieuwe-treinen-12-10-21.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/Advies-visie-onafhankelijke-clientondersteuning-.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/beschermd-wonen-en-opvang-2/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reactie-WMO-Adviesraden-30-11-21-v211216.pdf
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budgetbeheer niet nodig is voor jongeren die het zelf goed kunnen en de wens van de cliënt is een 
belangrijke factor die wordt meegewogen. 
 
5.6  Zorgen, vragen/opmerkingen gegevensbescherming, 8 december 2021 
We hebben, onder andere, aangegeven dat we een keer per jaar inzage willen hebben in de 
geanonimiseerde klachten over dit proces.  Dat geeft de adviesraden de kans om vanuit 
klantperspectief mee te kijken en bevordert de transparantie. In de reactie wordt aangegeven dat er 
jaarlijks een rapportage van klachten wordt gedeeld op geaggregeerd niveau met een globale 
omschrijving van de ingediende klachten en wijze van afhandeling. 
 
5.7 Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het Sociaal Wijkteam 11 maart en 21 december 2021 
Al een aantal jaren willen we als Adviesraad inzicht in de wachtlijsten bij de wijkteams. Na lang 
aandringen heeft dit geleid tot een overleg met de gemeente waarin we een toelichting kregen op de 
wachtlijsten. Tijdens de overleggen in maart en december is er ook gesproken over de KPI’s voor het 
Sociaal Wijkteam. Naar aanleiding van deze overleggen hebben we een tweetal adviezen uitgebracht 
over de KPI’s.  In beide adviezen hebben we aangegeven welke punten we belangrijk vinden als KPI, 
zoals de registratie van de wachttijd en de tevredenheid van jeugdigen/ouders. We hebben in het 
vervolg drie keer per jaar een dergelijk overleg met de directeur sociaal domein. 
 
6. Samenwerking/deelname aan externe overleggen 
6.1 Samenwerking met de seniorenbonden in Dordrecht: KBO, PCOB en Seniorenbond Dordrecht 
We vinden het belangrijk om contacten te onderhouden met de lokale afdelingen van de senioren- 
bonden om signalen en ervaringen te delen. Normaal gesproken hebben we drie keer jaar overleg. 
Door corona was het in 2021 twee keer.  
Zowel de bonden, als het Platform tegen Armoede en de Adviesraad maken zich zorgen over het  
stopzetten van het gratis OV voor 65-plussers en de Dordtpas, per 2023. We hebben hier gezamenlijk 
een brief over geschreven naar de politieke partijen. Zij moeten in 2022 beslissen of ze hier geld voor 
willen vrijmaken. In de brief hebben we ook aandacht gevraagd voor de herinvoering van de 
Hopperpas voor 75-plussers. 
 
6.2 Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden: vanuit elke lokale adviesraad Wmo/Sociaal Domein in 
de Drechtsteden zit een vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, het 
adviesorgaan van het Drechtstedenbestuur en de SDD rond de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Vanuit 
onze Adviesraad is Tjipke van der Plaats de afgevaardigde.  
 
 6.2.1 Toekomst van de Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022 
Op verschillende vergaderingen hebben we gesproken over de positie en de rol van de Regionale 
Adviesraad vanaf 2022. We zijn voorstander van een Regionale Adviesraad, het primaat om te 
adviseren ligt overigens lokaal. In de opzet voor de Regionale Adviesraad wordt gesproken over 
doorontwikkeling en verbreding. In 2022 richt de Regionale Adviesraad zich, in eerste instantie, op de 
Wmo. Daarnaast zoekt de Adviesraad de verbinding/ samenwerking met de cliëntenparticipatie in de 
jeugdhulp, de Participatiewet, de schuldhulpverlening, minimabeleid en persoonlijk  minimabudget. 
We staan positief tegenover deze doorontwikkeling. 
 
Werkgroep: samen met de voorzitters van de adviesraden uit Hardinxveld-Giessendamdam en 
Sliedrecht nam Jan Slappendel deel aan een werkgroep die zich bezighield met de overgang van de 
‘oude’ Regionale Adviesraad naar de ‘nieuwe’. Ze hebben, in overleg met de andere voorzitters, een 
brief gestuurd naar de lokale wethouders Wmo en het Drechtstedenbestuur over de opzet van de 
Regionale Adviesraad vanaf 2022. Het Drechtstedenbestuur heeft hier positief op gereageerd.  
Vanaf 2022 is Jan interim-voorzitter van de Regionale Adviesraad. 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgen-vragen-of-opmerkingen-over-de-gegevensbescherming.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211221-Reactie-op-vragen-Wmo-adviesraden-bij-gegevensbescherming-PHU-afspraken.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-kpis-voor-de-sociale-wijkteams-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-gratis-OV-en-de-Dordtpas.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/regionale-adviesraad-na-2022/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorstel-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden-20221.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Brief-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden-2022-voor-wethouders-en-DSB.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Brief-DSB-aan-lokale-adviesraden-inzake-Regionale-Adviesraad-20211109.pdf
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6.3 Voorzittersoverleg Adviesraden Wmo/Sociaal Domein Drechtsteden: Jan Slappendel heeft ook 
in 2021 deelgenomen aan de periodieke voorzitteroverleggen in de Drechtsteden. De voorzitters zijn 
twee keer bij elkaar gekomen. Uitwisseling van de stand van zaken is een vast punt op de agenda. 
Daarnaast is er gesproken over de toekomst van de Regionale Adviesraad van 2022, zie 6.2.1 
 
6.4 Adviescommissie Kwaliteit Openbare Ruimte (AKOR): namens de Adviesraad maakt Tjipke van 
der Plaats deel uit van de AKOR. Hij waakt mee over de toegankelijkheid van mindervaliden in de 
openbare ruimte. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Deze regelt, onder 
andere, de toegankelijkheid van gehandicapten en minder validen. De gemeente Dordrecht heeft 
sinds 2019 een voortrekkersrol in het naleven van dit VN-verdrag. In 2021 is de (her)inrichting van de 
volgende stadsdelen besproken: 

1. Rivierzone 
2. Wervenpark 
3. Gezondheidspark Middenzone 
4. Kunstroute 
5. Godfried Schalken Singel 
6. Thorbeckeweg 
7. Stratosfeerstraat 

  
Daarnaast is meegewerkt aan een herziening van het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte en de 
eenheid in rotondes. 
 
6.5 Bijeenkomsten en overleggen: de leden hebben diverse lokale/regionale bijeenkomsten bezocht, 
externe vergaderingen bijgewoond en overleggen gevoerd, zoals met/over: 

• Het Ouderplatform ZHZ 

• Jongerenraad Dordrecht 

• De SDD 

• Sociaal Pontonnier 

• Platform Dak- en Thuislozen 

• St. Jeugdteams 

• Platform tegen armoede 

• Diaconaal Platform 

• Het Jeugd Ervaringen Team 

• Da Vinci College 

• Cliëntenraden van Yulius, Leger des Heils, Regio Drechtsteden 

• Casemanagers dementie/Drechtzorg 

• Geweld hoort nergens thuis 

• Fysieke overlegtafel BW & O 
 
7. Externe communicatie 
Het afgelopen jaar hebben we artikelen op LinkedIn, Twitter en Facebook geplaatst om een beeld te 
geven van onze activiteiten. Daarnaast stond er een artikel over de Adviesraad in de Informatiekrant 
Zorg en Ondersteuning, deze krant verscheen in april en werd huis-aan-huis verspreid. Naast een 
artikel over de Adviesraad riepen we inwoners van Dordrecht op om zich aan te melden voor het 
Inwonerspanel (zie ook 4). In januari 2022 verscheen er nog een artikel in Parels van Dordt. 
Bovendien hebben we de website opnieuw ingericht. We werken met ‘tegels’, waarin kort wordt 
aangegeven wat onze speerpunten zijn. Daarnaast staan alle verslagen en adviezen op de website. 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/adviesraad-wmo-en-jeugd-dordrecht-014a8a1a3/
https://twitter.com/JeugdWmo
https://www.facebook.com/adviesraadwmojeugddordrecht
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/informatiekrant-zorg-ondersteuning-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/informatiekrant-zorg-ondersteuning-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/04/Parels-magazine_v4.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/
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8.  Samenstelling Adviesraad in 2021 
 
Leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd, met hun aandachtsgebieden 
 

Leden Werkgroepen Aandachtsgebieden Wijk 

Jan Slappendel, 
voorzitter 

Jeugd (trekker) en 
wonen 

Jeugd, BW/BT, huisvesting kwetsbare 
groepen, migranten, ouderenzorg/ 
dementie 
 

Oost 

Gerard Bakker  Communicatie en PR 
 

Centrum 

Hans Bax Wonen en Wmo BW/B, huisvesting kwetsbare groepen, 
verstandelijk gehandicaptenzorg,  
individuele begeleiding en dagbesteding 
 

West 

Piet Boelsma, vanaf 
augustus 
 

Jeugd  Oost 

Nick Bootsman 
 

Dordt Inclusief 
(trekker) 

Inclusieve samenleving Centrum 

Anke van der Lee, 
tot half augustus 
 

  Oost 

Ellen Molenaar 
 

Wonen (trekker) Dak- en thuislozen, BW/BT, huisvesting 
kwetsbare groepen, armoede en 
schuldhulpverlening 

Centrum 

Tjipke van der Plaats Wmo (trekker) Regionale Adviesraad, AKOR 
 

Oost 

Dymph Smeele 
 

Dordt Inclusief, 
jeugd en wonen 

Huisvesting jongeren, inclusieve 
samenleving, 18-/18+ 
 

West 

Jannie Storm 
 

Jeugd en Wmo Jeugd, cliëntondersteuning, armoede en 
schuldhulpverlening 
 

West 

Arie Kuperus, vanaf 
februari 
 

Wonen Ouderenzorg/dementie Oost 

Ton Sins, vanaf juli 
 

Wonen Eenzaamheid en huiselijk geweld Centrum 

Carolina Miranda 
Batista 
Dardagamidis 
 

Jeugd   

 
 
Medewerkers van de Adviesraad 
De Adviesraad werd in 2021 ondersteund door medewerkers vanuit Zorgbelang Inclusief: Mariëtte 
Teunissen, als beleidsmedewerker en Alberta van den Dool als secretariële ondersteuner. 
 


