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Verslag vergadering AW&JD, 18 mei 2021 
 
Aanwezig: Jannie Storm, Tjipke van der Plaats, Nick Bootsman, Dymph Smeele (voorzitter), Arie 
Kuperus, Ellen Molenaar, Ton Sins, Piet Boelsma (leden) en Mariëtte Teunissen (beleidsinhoudelijk 
ondersteuner) 
Afwezig: Hans Bax (lid) 
 

Agenda 
punt 

Omschrijving 

1 Toelichting door de sociaal pontonnier van Dordrecht1, Nane Apka. Ze geeft op hoofdlijnen 
aan wat ze signaleert en welke lessen er getrokken zijn of gaan worden, zoals de EHBO-toolkit 
briefadressen, de sociale kaart (psychosociale zorg voor statushouders in Dordrecht, zie 
bijlagen) en het filmpje over de overgang 18-/18+. 
 
Sinds september 20219 is Nane sociaal pontonnier. Aanleiding voor haar functie: er gaat veel 
geld naar een relatief klein aantal gezinnen. Kan dat niet anders en hoe kunnen de gezinnen 
beter geholpen worden? De functie is te vergelijke met de stadsmariniers in Rotterdam. Aan 
de hand van casuïstiek doet Nane verbetervoorstellen. 
Nane is tijdelijk (de formatie is wel vast). Ze heeft onlangs voor twee jaar verlenging gekregen. 
Je moet niet te lang op deze functie zitten anders word je onderdeel van het systeem. De 
functie zou op termijn overbodig moeten zijn, maar dat is nu nog niet haalbaar. 
Het systeem is complex. We adviseren een oplossing te zoeken voor de 10% waar het 
misgaat, dat is handiger dan het systeem aanpassen. En voor een grote groep werkt het 
prima. 
 
Taken: 

1. Wegwijzer voor professionals: professionals op weg helpen met casussen die 
vastlopen. In haar eerste jaar waren er 100 aanmeldingen. Soms kan er meer in het 
reguliere proces. Het gaat om aandachtshuishoudens en kwetsbare jongeren. Nane 
helpt professionals bij het gezin/jongeren. Als het gezin nog niet belend is, gaat ze er 
zelf naar toe en daarna draagt ze het over aan een professional. 
Nane wil met professionals een netwerk opbouwen. Er is nu bijvoorbeeld bij het CIZ 
een vast contactpersoon.  

2. Doorbraakmethode wordt ingezet: in de wijkteams zijn nu 6 doorbraakregisseurs. 
Vanuit Dordrecht zijn ze ook aangesloten bij een landelijk platform. Als je lokaal 
vastloopt, kun je een beroep doen op het landelijke platform. 

3. Procesregie: wie gaat wat doen en heeft welke rol. 
 
Huisvesting: 2/3 van de zaken heeft betrekking op huisvesting, bijvoorbeeld gezinnen die op 
straat komen te staan.  Dit loopt nu via de toegangspoort nieuwe start 
De huisvestingsverordening is aangepast. Huisvesting blijft een aandachtspunt maar er zijn 
wel stappen gemaakt. Om een urgentie te krijgen, moet je drie jaar aaneengesloten in 
Dordrecht wonen. Jongeren hebben soms een gat van een paar weken en dan komen ze niet 

 
1 De Sociaal Pontonnier pakt (proces)regie in de meest complexe casussen waar de gemeente mee te 
maken heeft. De Sociaal Pontonnier heeft geleend gezag namens Burgemeester en Wethouders om 
een doorbraak te realiseren als gezinnen vastlopen in bureaucratie en/of regelgeving of integrale 
samenwerking tussen professionals. Verzamelt terugkerende signalen voor het aanpassen van beleid. 

https://thuisindewijken.nl/toegangspoort-nieuwe-start/eerste-hulp-bij-onderdak
https://vimeo.com/708548520
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/
https://www.doorbraakmethode.nl/
https://thuisindewijken.nl/toegangspoort-nieuwe-start
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aanmerking voor een urgentie. Nane geeft aan dat als het gat onderbouwd kan worden, er 
uitzonderingen mogelijk zijn. In de regio zijn nu 50 contingent woningen, hier kan ook een 
beroep op gedaan worden. Al met al zijn er te weinig woningen. Het aantal sociale 
huurwoningen is van 38 naar 28% gedaald.  
 
Overgang 18-/18+: nu wordt er vaak verlengde jeugdhulp ingezet omdat er geen passende 
huisvesting is. Er zijn mooie huisvestingsprojecten, maar het is te weinig. 
 
Crisisopvang voor jongeren is een probleem. Er is niets voor jongeren die nu in crisis zitten. 
Het zijn tijdelijke plekken, zoals een hotel. Er zijn geen plekken voor langere tijd. 
 
Wet aanpak multi problematiek komt eraan. Een van de punten is wanneer pak je als 
gemeente de regie en wanneer laat je het over aan partijen?  
 
Preventie: Nane wordt pas ingeroepen als het al bijna te laat is. Ze heeft geen rol in 
preventie. De gemeente heeft die rol natuurlijk wel, bijvoorbeeld bij vroegsignalering. 
 

2 Verslag 24 maart 2022: wordt vastgesteld. 
 
Huishoudelijk Reglement: wordt vastgesteld. In het vervolg aangeven wat er veranderd is.  
Mariette maakt een opzet voor een inwerkprogramma voor nieuwe leden, bijvoorbeeld hoe 
werkt de gemeente en samenstelling van de Adviesraad met de werkgroepen. 
 

3 Voortgang/ ter bespreking 
(Toekomst van de) Regionale Adviesraad 

• Wie wil de verbinder zijn voor de Cliëntenraad regio Drechtsteden: Ellen 
 
Overleg Gemma Smidt op 20 juni, Jannie, Dymph, Piet en Mariette (voor het verslag) sluiten 
aan. Thema’s die we willen bespreken 

• Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen. Wat 
betekent dit voor Dordrecht en op welk moment worden we betrokken? 

• Hoe staat het met de verordening voor het hele sociale domein?. 

• Er komt een nieuwe aanbesteding voor de wijkteams. Hoe heeft de RIB zich vertaald 
in het bestek?  De hervormingen binnen de jeugdwet hebben hier ook invloed op. 
Hoe worden deze plannen meegenomen in de aanbesteding? 

• Er is een overzicht van de voorliggende voorzieningen in Dordrecht? En hoe is de 
verbinding tussen de voorliggende voorzieningen en de sociale wijkteams opgenomen 
in de aanbesteding? 

 

5 Thema voor de volgende vergadering op 30 juni: Housing first 
Voorzitter: Ellen 
 

 

Actielijst Onderwerp Wie 

1 20-5-21 Leden werven voor het Inwonerspanel Iedereen 

 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Bijlage-4-Agenda-Huisvesting-kwetsbare-groepen.pdf
https://www.schulinck.nl/opinie/wet-aanpak-meervoudige-problematiek-sociaal-domein/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/05/Huishoudelijk-reglement-Adviesraad-Wmo-en-Jeugd-Dordrecht-2022.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg

