
Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er voor iedereen
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Algemene voorzieningen
De maatwerkvoorzieningen zijn in 
de Drechtsteden belegd bij de Socia-
le Dienst Drechtsteden (SDD). Daar-
over verderop in deze krant meer. 
“De algemene voorzieningen gaan 
wij als gemeenten zelf organiseren. 
Dichtbij huis. Zodat mensen hopelijk 
ook minder een beroep hoeven te 
doen op de maatwerkvoorzienin-
gen. We willen dat mensen dichtbij 
huis ergens binnen kunnen lopen 
om andere mensen te ontmoeten, 
om samen te eten, om samen een 
activiteit te organiseren.” 

Zorgen
Karin Lambrechts heeft ook 
zorgen. “In de eerste plaats voor 
de mensen zelf. Er verandert 
nogal wat. Dat levert veel gedoe 
en onzekerheid op. Dat begrijp ik 
heel goed. Ik zeg meestal tegen 
mensen: voor 2015 verandert er 
niet zoveel. Dit jaar is een over-
gangsjaar in de Drechtsteden. We 
hebben gezegd dat we de taken 
overnemen en dat doen we zo 
geruisloos mogelijk, zodat bewo-
ners daar zo min mogelijk last van 
hebben. Een ander belangrijk punt 
is dat niet iedereen een netwerk 
om zich heen heeft. En dan komt 
er veel neer op vrijwilligers. Dat 
is best wel spannend. Hoeveel 
kunnen mensen aan? Een derde 
van de inwoners hier in de regio is 

al actief als vrijwilliger. De vraag 
is dus of we die mensen kunnen 
behouden en of het aantal nog uit-
gebreid kan worden. Daar zetten 
we uiteraard op in. Met organisa-
ties als MEE, Welzijnsorganisaties 
en maatschappelijk werk kijken we 
hoe we mensen het beste kun-
nen ondersteunen. Mantelzorgers 
bijvoorbeeld zijn vaak het meest 
geholpen als zij even tijd hebben 
om een dagje weg te gaan. Met 
respijtzorg zorgen we dat er op die 
dag wordt gezorgd voor degene 
die zij normaal verzorgen. En daar 
moeten dan natuurlijk ook weer 
mensen voor opgeleid worden.” 

De korting waar gemeenten mee 
te maken hebben, vindt Karin ook 
zorgelijk. “Ik ben ervan overtuigd 
dat wij als gemeenten goed in 
staat zijn om dit soort taken op te 
pakken. Ik denk dat wij het zelfs be-
ter kunnen. Dichtbij onze inwoners. 
Zoals het hoort. Maar we hebben 
wel te maken met een korting van 
25% en dat is best pittig. Korting 
betekent ook dat niet alles bij het-
zelfde kan blijven en dat we de zorg 
en ondersteuning anders moeten 
organiseren en soms moeten verso-
beren. De verwachtingen naar ons 
zijn wel erg hoog gespannen. 

De kracht van de Drechtsteden
Heel bijzonder in onze regio is dat 

wij hier als Drechtsteden al veel 
met elkaar samenwerken in ver-
gelijking met andere regio’s. Daar 
hebben we ook goede ervaringen 
mee. Wij hadden dat netwerk al. Sa-
menwerking ook met zorginstellin-
gen, zorgverzekeraars, zorgkantoor, 
Wmo-(cliënten)raden. We moeten 
het samen doen. Samen weten we 
veel meer en komen we verder. We 
staan daarom open voor alle goede 
ideeën en initiatieven. 

Maatwerk
Als we alle berichten die rondgaan, 
in de media bijvoorbeeld, moeten 
geloven, lijkt het net alsof wij als 
gemeente ons niet meer hoeven in 
te spannen voor een goede oplos-
sing. Dat is natuurlijk niet zo. We 

kijken wel op een andere manier of 
en hoe we mensen kunnen onder-
steunen. Daarin bieden we maat-
werk per persoon en per situatie.
Overigens is dit niet nieuw en 
werken we in de Drechtsteden ook 
in de huidige Wmo al zo. Voorheen 
vroegen mensen vaak een concrete 
voorziening aan en werd er alleen 
gekeken of ze daar recht op had-
den. Nu gaan we in gesprek met 
mensen en kijken we naar het gro-
tere geheel. Na doorvragen blijkt 
iemand bijvoorbeeld eenzaam te 
zijn. De voorziening werd gebruikt 
om het huis even uit te kunnen. 
Misschien wordt iemand wel blijer 
van bezoek of van activiteiten in 
de buurt. Het gaat vooral om de 
vraag achter de vraag.”

Karin Lambrechts, wethouder in Dordrecht en in de regio verantwoorde-
lijk voor de Wmo, is er zelf een voorstander van. “Dichterbij de mensen 
kunnen we de zorg beter en goedkoper organiseren. We weten dan wat 
er leeft. Ging het voorheen vooral over compenseren, in de nieuwe wet 
gaat het er om dat we als gemeenten maatwerk leveren. Dat betekent 
dat we kijken naar wat iemand zelf nog kan, en wat de kring eromheen 
kan doen. Inzet van eigen kracht en het netwerk. En als dat niet lukt, dan 
kunnen wij, afhankelijk van de vraag, kijken of wij het gewenste maat-
werk kunnen leveren. Dat betekent dat het totale pakket van ondersteu-
ning er wel iets anders uit kan zien.”

“Het gaat om de vraag achter de vraag”

De Wmo is er voor iedereen
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Wat is er veranderd? 
De Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) is er niet 
meer en is overgegaan in de Wmo, 
de Wet langdurige Zorg (Wlz) en 
de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Voor de Wmo kunt u nu terecht 
bij de gemeente. De wet bestond 
al een aantal jaar, maar is nu uit-
gebreid. De nieuwe taken van de 
gemeente zijn:

• begeleiding
• dagbesteding
• kortdurend verblijf
•  vervoer dat met de begeleiding 

samenhangt
• beschermd wonen en opvang

De gemeente is nu niet alleen ver-
antwoordelijk voor ondersteuning 
van ouderen en mensen met een 
lichamelijke beperking, maar ook 
voor mensen met verstandelijke 
beperkingen of psychiatrische pro-
blematiek die niet in een instelling 
wonen.

Waarom was deze verandering 
nodig? 
Het systeem van de zorg is bijna 
50 jaar geleden bedacht. Sindsdien 
zijn wensen van mensen hierover 
veranderd. Ouderen willen het 
liefst zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Mensen met een beper-
king willen zo lang mogelijk zelf-
standig leven. Daarnaast zijn de 
kosten van het huidige zorgstelsel 
niet langer op te brengen. Daarom 
is het nodig om de langdurige 
zorg anders te organiseren. De 
veranderingen zijn gericht op de 

mensen die zorg en ondersteuning 
het hardst nodig hebben. Dat zijn 
mensen die het niet zelf kunnen 
regelen. Voor hen moet zorg en 
ondersteuning beschikbaar en 
betaalbaar blijven. Nu en in de 
toekomst.

Effi ciënter en dichtbij
Door slimmer samen te werken en 
hulp om mensen heen te regelen 
kan veel geld bespaard worden. 
De gemeenten in de regio Drecht-
steden werken al jaren aan goede 
voorzieningen en nieuwe manie-
ren van samenwerken. Allemaal 
met als doel de ondersteuning 
voor inwoners met een lichame-
lijke of verstandelijke beperking zo 
effi ciënt mogelijk te organiseren 
en de goede kwaliteit van onder-
steuning te behouden. 

Zelf doen wat kan, ondersteuning 
waar nodig
Het uitgangspunt van de nieuwe 
Wmo Drechtsteden is dat wat 
mensen zelf kunnen, doen ze zelf, 
eventueel samen met familie, 
vrienden of kennissen. Redden zij 
het niet meer alleen? Dan kun-
nen zij een beroep doen op hun 
gemeente. Ondersteuning blijft 
beschikbaar voor mensen die het 
echt nodig hebben. 

Voorzieningen dichtbij huis
In iedere gemeente zijn tal van 
algemene voorzieningen. Alge-
mene voorzieningen zijn er voor 
iedereen, zoals maatschappelijk 
werk, vrijwilligersondersteuning, 
mantelzorgondersteuning, hulp bij 

administratie, klussendienst, maal-
tijdendienst, een was- en strijk-
service, sociaal-culturele voorzie-
ningen. Wilt u graag weten welke 
voorzieningen er aanwezig zijn in 
uw gemeente of wijk? Neem dan 
contact op met uw gemeente. 

Ondersteuning op maat
Voor de mensen die het niet alleen 
en met algemene voorzieningen 
redden, biedt de gemeente profes-
sionele ondersteuning op maat, de 
zogenaamde maatwerkvoorzienin-
gen. Hierbij gaat het om dagbeste-
ding, ondersteuning thuis (be-

geleiding), logeervoorzieningen, 
huishoudelijke ondersteuning, 
hulpmiddelen, woningaanpassin-
gen, beschermd wonen en opvang. 
Voor deze ondersteuning op maat 
kunnen inwoners vanaf 1 januari 
2015 terecht bij de Sociale Dienst 
Drechtsteden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
nieuwe Wmo kunt u contact 
opnemen met de Sociale Dienst 
Drechtsteden, telefoonnummer 
078-7708910 of kijk op 
www.wmodrechtsteden.nl.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) van kracht geworden. Deze Wmo zorgt ervoor dat mensen met 
een beperking mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 

De nieuwe Wmo is er voor iedereen!

De Wmo is er voor iedereen

Hoe werkt de Wmo in de Drechtsteden? 
Meer informatie over uitgangspunten van de nieuwe Wmo in de 
Drechtsteden kunt u lezen in het Wmo beleidsplan Drechtsteden via: 
www.communicatiewmodrechtsteden.nl/publieksversie-beleidsplan 
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Sociale Teams in 
heel Dordrecht

Laagdrempelig en dichtbij!

Farhad 
Daneshi sohi, 
wijkbewoner

“In 2009 kwam ik 
voor het eerst bij 
het Sociaal Team. 

Ze waren echt 
geïnteresseerd in mij 
en hebben mij goed 
geholpen. Daardoor 

wilde ik ook iets 
betekenen voor de 

wijk. Nu klus ik voor 
het Sociaal Team en 

bewoners in de wijk.”

Suus, gastvrouw in Sociaal Team

“Omdat ik zelf de nodige problemen heb gehad, 
snap ik goed dat mensen soms wat hulp nodig 
hebben om alles weer op de rit te krijgen. Met 

mij gaat het bergopwaarts: ik ben 8 uur per week 
gastvrouw bij het Sociaal Team. Ik ben weer onder 

de mensen!”

Irene de Jong, 
medewerker 
Sociaal Team

“Mensen denken 
nog wel eens dat we 

er alleen zijn voor 
eenvoudige vragen of 
vragen over financiën. 

We zijn er voor élke 
vraag! En als wij 

mensen niet kunnen 
helpen, brengen wij 

ze naar de goede 
instantie.”

In het westen van Dordrecht zijn de bewoners er al aan gewend, maar 
voor Dordrecht Oost (Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam) en 
Centrum (Binnenstad, Reeland, Noordflank en Staart) is het een nieuw 
fenomeen: de Sociale Teams. De Sociale Teams zijn er voor iedereen en 
van alle leeftijden, dus ook voor u! 

Alle vragen
U kunt terecht met álle vragen die u bezighouden. Geen vraag is raar of 
te ingewikkeld. De Sociale Teams zijn er voor informatie, advies en onder-
steuning. Over de meest uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld vragen over 
uw werk en inkomen, uw gezin, relatie of kinderen, over opvoeden en 
opgroeien, wonen, zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Ook als u iets 
wilt bijdragen aan de wijk bent u van harte welkom. Misschien wilt u wel 
vrijwilligerswerk doen?

De vraag centraal
Uw vraag staat centraal bij de Sociale Teams. U krijgt te maken met één 
contactpersoon. Hij of zij maakt samen met u één plan dat het best past 
bij uw situatie. Wij hopen u zo beter en sneller te helpen, terwijl u zelf aan 
het roer blijft staan. Het komende jaar zetten de Sociale Teams zich in om 
deze manier van werken verder uit te bouwen.

Loop gerust eens binnen bij het Sociaal Team in uw wijk:
Sociaal Team Wielwijk:
Admiraalsplein 413, (078) 770 50 02,
wielwijk@sociaalteamdordrecht.nl
Sociaal Team Crabbehof:
Van Oldebarneveltplein 84-86, (078) 617 00 16, 
crabbehof@sociaalteamdordrecht.nl
Sociaal Team Krispijn:
Nassauweg 2, (078) 632 33 61, 
krispijn@sociaalteamdordrecht.nl
Sociaal Team Centrum:
Bankastraat 10, (078) 221 02 00, 
centrum@sociaalteamdordrecht.nl
Sociaal Team Oost:
Blaauwweg 110, (078) 221 02 01, 
oost@sociaalteamdordrecht.nl

Kijk voor meer informatie op www.dordrecht.nl > zorg vanaf 2015
Ilyas Faqiri, 

huisarts

“Regelmatig spreek 
ik mensen die ik 
niet met al hun 
problemen kan 

helpen. Het Sociaal 
Team zoekt naar een 
passende oplossing.”

Sociale Teams Dordrecht: 
dé voordeur voor informatie, 

advies en ondersteuning
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Volgens Marry is er niets mis met 
de visie en de uitgangspunten van 
het nieuwe beleid. “Mijn compli-
menten daarvoor. Er is echt goed 
over nagedacht. Er zijn workshops 
georganiseerd, ze hebben ons en 
andere partijen er echt bij betrok-
ken. En ze hebben ons advies om 
het persoonsgebonden budget 
(PGB) te behouden ter harte 
genomen. Het PGB draagt juist 

voor een groot gedeelte bij aan 
iemands eigen kracht. Prima dat 
het via de Sociale Verzekerings-
bank gaat. Wij willen die admi-
nistratie er liever niet bij hebben. 
Ook heb ik vertrouwen in het 
wijkgericht werken en ben ik blij 
dat de wijkzuster weer terugkomt. 
Het zal zijn weg moeten vinden, 
maar ik geloof in het model van 
de sociale (wijk)teams.” 

Volgens Marry moeten we wel 
uitkijken dat we niet alles bij de 
vrijwilligers neerleggen. “De zorg 
is te ver doorgeschoten in de 
afgelopen jaren, maar we moeten 
nu niet naar de andere kant door-
slaan. Ik maak al veel gebruik van 
mijn netwerk: familie, buren en 
vrienden. Veel zijn er al op leeftijd 
en zelf zijn ze ook niet altijd even 
fit of afhankelijk van zorg. Mijn 
familie woont niet in de buurt. 
Tot nu toe heb ik geen gebruik 
gemaakt van vrijwilligers van een 
organisatie, omdat ik het redde 
met mijn netwerk. Hoe dat in de 
toekomst gaat, weet ik niet. Ze 
maakt zich enigszins zorgen over 
de uitvoering. “Ik heb veel ver-

trouwen in de Wmo-consulenten, 
maar ze staan wel voor een las-
tige opgave. Ik ontving een brief 
van de Sociale Dienst Drechtste-
den en een telefoontje. En weer 
een andere brief waarin stond dat 
de huishoudelijke hulp per 
31 december stopt. De chronolo-
gische volgorde van de brieven 
en telefoontjes kloppen niet. Ik 
ben gelukkig zo mondig dat ik 
daar meteen achteraan ga dus 
het is nu weer goed gezet. Maar 
ik vind de communicatie nog niet 
vlekkeloos verlopen. Ik hoop echt 
dat dat goed gaat komen. Zeker 
voor mensen die minder zelfstan-
dig zijn dan ik. Die kunnen daar 
enorm van schrikken.”

Marry van Dongen is ruim 40 jaar gehandicapt als gevolg van reumatoïde 
artritis. Dat wat ze zelf kan, doet ze zelf. “Zo ben ik opgevoed. Ik doe mijn 
hele leven niet anders. Ik woon zelfstandig. Ik weet niet beter.” Daar zit 
wel meteen haar kritiek. “Het is soms net alsof mensen met een handicap 
of chronisch zieken met een heel nieuw leven moeten starten. Ik maak al 
jaren gebruik van mijn eigen kracht. Ik zou niet weten wie of wat ik nog 
meer moet benutten.” 

“Ik heb vertrouwen in het wijkgericht werken”

Colofon
Uitgave van: 
de Drechtsteden
I:  www.drechtsteden.nl
T: (078) 770 80 01

Verzorgd door:

I:  www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00 

Oplage: 
129.450 exemplaren

Tekst- en beeldredactie: 
de Drechtsteden

Digitale uitgave op: 
www.themanieuws.nl

Concept en vormgeving: 
ETT Media en Skitter

Druk: 
Hoekstra Krantendruk Emme-
loord 

Januari 2015

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

De Wmo is er voor iedereen

“Wij voeren de collectieve on-
dersteuning voor mensen uit 
en blijven deze ontwikkelen. Zo 
zorgen we ervoor dat mensen zo 
min mogelijk een beroep hoeven 
te doen op de geïndiceerde zorg. 
In elke wijk worden activiteiten 
georganiseerd. Taallessen, moe-
dergroepen, ouderenactiviteiten. 
De vrijwilligersinitiatieven die MEE 
biedt, zoals vrijwilligersondersteu-
ning voor mensen met een beper-
king, de formulierenbrigade en de 
vrijwillige thuishulp, zijn belangrij-
ke voorzieningen die de inzet van 

professionele ondersteuning over-
bodig maken. En de individuele cli-
entondersteuning blijft belangrijk. 
Vooral nu de inrichting van de zorg 
verandert, hebben mensen ontzet-
tend veel behoefte aan iemand die 
hen de weg wijst.” 
Heb je vragen of loop je ergens 
tegenaan? Kom langs in een van 
de wijkaccommodaties of bij de 
sociale wijkteams. 

MEE Drechtsteden
078 750 89 00
servicebureau@meedrechtsteden.nl

Vanessa Groenenberg is cliëntondersteuner bij MEE Drechtsteden. MEE 
ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
“MEE heeft een belangrijke taak om eventuele leemtes in de zorg te 
signaleren en terug te koppelen aan de gemeente. Er moeten voldoende 
passende voorzieningen zijn voor mensen. Dat geldt ook voor ondersteu-
ning vanuit het netwerk. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen hulp 
vanuit zijn of haar netwerk kan krijgen. Er is gedegen onderzoek nodig 
naar de mogelijkheden van iemands netwerk.”
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“We weten dat mensen over 
het algemeen het liefst zo lang 
mogelijk thuis willen wonen. In 
Alblasserdam is bij meerdere or-
ganisaties veel kennis en ervaring 
aanwezig over dementie en het 
verloop daarvan. We willen dit 
nog beter op elkaar afstemmen en 
tegelijkertijd witte vlekken in de 
ondersteuning aan de doelgroep 
opvullen. Ook vrijwilligers kunnen 
daarbij een belangrijke rol spelen”, 
vertelt Lilian Bouman, regio-
manager van Rivas.

Signaleren
Rivas, de Stichting Welzijn Alblas-

serdam, Yulius, Woonkracht 10, 
kerken, de Nederlandse Patiënten-
vereniging en Ketenzorg Dementie 
Waardenland zijn op verzoek van 
de gemeente Alblasserdam rond de 
tafel gegaan; zowel professionals 
als vrijwilligers. Een bijzondere 
samenwerking. “We ontdekten dat 
veel mensen bereid zijn om iets te 
doen voor deze doelgroep, maar 
dat er wel vragen leven. We gaan 
vrijwilligers meer leren over deze 
ziekte, zodat ze de partner, kinderen 
of kennissen kunnen ontlasten. Ook 
kunnen zij helpen dementie eerder 
te signaleren. Daarvoor zijn onder-
steunende middelen beschikbaar.”

In gesprekken met mantelzorgers 
konden zij onder meer aangeven 
waaraan ze behoefte hebben om zo 
lang mogelijk samen thuis te kun-
nen blijven wonen. Verder is er een 
laagdrempelige informatiebijeen-
komst geweest in MFC Maasplein. 
Dit zal vaker worden georganiseerd. 
Ook zijn er plannen om voor de 
mantelzorgers een contactgroep 
te starten. “Uit de gesprekken 
bleek onder meer dat zij zich vaak 
alleen voelen, omdat ze aan huis 
gebonden zijn”, vertelt Bouman. 
Daarnaast wordt gekeken naar di-
verse activiteiten voor mensen met 
dementie en hun partners.

Verlichting
“Door in deze werkgroep samen 
om tafel te gaan, zijn korte lijnen 
ontstaan. We kunnen nu makkelij-
ker schakelen en doen geen dingen 
dubbel. Dit is een goed voorbeeld 
hoe je als team van professionals 
en vrijwilligers rond een doelgroep 
kunt staan en hoe je vrij eenvoudig 
samen dingen kunt organiseren. 
Dat is winst.”
Lilian Bouman benadrukt dat de 
werkgroep mensen nooit iets 
zal opdringen. “Mensen kunnen 
natuurlijk altijd bij de huisarts 
aankloppen als er een vermoeden 
bestaat van dementie. Iedereen 
gaat anders om met zijn ziekte. We 
kunnen wel aanbieden mensen te 
helpen om het samen zo goed mo-
gelijk thuis vol te houden, zonder 
daarbij de privacy te schenden of 
de eigen regie af te nemen. Door 

de ondersteuning goed te regelen, 
drempels te verlagen en kennis 
te vergroten, kun je mensen veel 
stress en verdriet besparen. Belang-
rijk is dat mensen weten waar ze 
terecht kunnen. Dat kan al zoveel 
verlichting geven.”

ALBLASSERDAM - Dementie raakt niet alleen de mensen met deze ziekte, maar ook hun partner en familie. Door 
de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie, ook in Alblasserdam. Om te bereiken dat zij en hun man-
telzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund in de thuissituatie hebben diverse partijen in deze gemeente 
de handen ineengeslagen.

Bijzondere samenwerking 
rond mensen met dementie

Innovatieagenda Wmo 
Drechtsteden

Begin 2013 zijn de Drechtste-
den gestart met de uitwer-
king van de Innovatieagenda 
Wmo 2015. De pilot dementie 
in Alblasserdam, waarover u 
op deze pagina meer leest, 
maakt hier onderdeel van uit. 
Samen met zorgverzekeraar 
VGZ, zorgaanbieders en part-
ners zijn plannen gemaakt 
om, in voorbereiding op de 
overheveling van zorgta-
ken naar de gemeenten, te 
experimenteren met nieuwe 
en andere manieren van 
samenwerken. Gemeenten, 
instellingen en vrijwilligers-
organisaties trekken hierbij 
samen op. 
De Innovatieagenda Wmo 
richt zich op de ontwikke-
ling van nieuwe ideeën voor 
zorg en ondersteuning met 
op elkaar afgestemde dienst-
verlening, dichtbij inwoners/
cliënten. Hiermee worden de 
eigen kracht en zelfredzaam-
heid van inwoners gestimu-
leerd. Succesvolle projecten 
lopen in 2015 door en worden 
ondergebracht in het vaste 
ondersteuningsaanbod. 

Lilian Bouman: “Handen 
ineen slaan als professionals 

en vrijwilligers maakt dat 
je geen dingen dubbel 

doet en witte vlekken in de 
ondersteuning opvult.” 

Foto Cees van der Wal

De Wmo is er voor iedereen



13

Mantelzorgondersteuning
Zorgen voor een ander kan veel vol-
doening geven. Veel mantelzorgers 
combineren de zorgtaak met andere 
activiteiten of verplichtingen. In de 
meeste gevallen gaat dat goed.

Soms kan de zorg voor een ander 
te zwaar zijn. Dag en nacht klaar 
staan, zwaar tillen, weinig tijd voor 
uzelf en geen gelegenheid voor 
vrije tijd of vakantie eisen hun tol. 
Waar ligt de balans tussen zor-
gen voor uzelf en zorgen voor een 
ander?

Om deze zware taak goed vol te 
houden kan ondersteuning nodig 
zijn: in de vorm van informatie of 
een persoonlijk advies, een cursus 
of themabijeenkomst, door ont-
moeting met andere mantelzorgers 
of de inzet van een vrijwilliger die 
de zorg tijdelijk overneemt. In Dor-
drecht wordt deze ondersteuning 
georganiseerd door MEE Drechtste-

den. De consulenten werken samen 
met het netwerk van zorg- en wel-
zijnsorganisaties in Dordrecht. 
Hebt u een vraag: u kunt contact 
opnemen met de consulenten 
Mantelzorg van MEE Drechtsteden 
via (078) 750 89 00. Een verwijzing 
is niet nodig. Het kan ook via uw 
Sociaal Team.

Respijtzorg
Respijtzorg is de tijdelijke overname 
van alle mantelzorgtaken zodat 
u zelf even vrij heeft om andere 
dingen te doen. De zorg kan worden 
overgenomen door beroepskrachten 
of door vrijwilligers. De zorg kan 
thuis gegeven worden maar ook 
buitenshuis. De overname van zorg 
kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tij-
dens een vakantie, maar het kan ook 
zijn dat het gaat over bijvoorbeeld 
wekelijks een dagdeel of maande-
lijks een weekend. Ook voor vragen 
over respijtzorg kunt u terecht op 
telefoonnummer (078) 750 89 00.

DORDRECHT - Mantelzorgers zijn mensen van alle leeftijden die onbe-
taald en dikwijls voor langere tijd voor een ander zorgen. Zij zorgen voor 
iemand met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en/
of chronische aandoening. Meestal gaat het om een partner, kind, broer 
of zus, ouder, een ander familielid of een vriend of buur. Deze persoon 
kan thuis wonen, maar ook in een verzorgings- of verpleeghuis of in een 
andere woonvorm. Mantelzorgers doen dit vaak naast andere taken, 
zoals de zorg voor het eigen gezin, een opleiding of een baan. Driekwart 
van alle zorg in Dordrecht wordt door mantelzorgers gegeven. Dus: man-
telzorgers zijn onmisbaar!

Mantelzorg

“Een mantelzorger is nooit vrij.” 

“Je doet het met liefde. Maar het 
is soms wel zwaar…”

“Mijn moeder zit altijd in 
mijn hoofd.”

“Niks kan nog spontaan.”

De Wmo is er voor iedereen
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G
oede zorg

Goede zorg is volgens Yvonne ook 
de aandacht of hulp die je van bu-
ren of kennissen krijgt. “Dat is niet 
in diplom

a’s of certifi caten uit te 
drukken. Em

pathie, een luisterend 
oor, gewoon iets doen voor iem

and, 
ook dat is goede zorg. In de Drecht-
steden is al een heel grote groep 
vrijwilligers en m

antelzorgers ac-
tief. Ik denk wél dat veel m

eer m
en-

sen zouden willen helpen m
aar niet 

weten hoe ze dat m
oeten doen en 

waar ze terecht kunnen. Er zit veel 
m

eer potentie in een gem
eente en 

in een wijk dan wij op dit m
om

ent 
benutten m

et elkaar.”

Trots
Yvonne is er trots op dat de Sociale 
Dienst Drechtsteden de m

aat-

werkvoorzieningen m
ag leveren. 

“W
e gaan er alles aan doen om

 
klanten zo veel en zo goed m

o-
gelijk te ondersteunen. Het gaat 
om

 m
ensen die verschillende 

soorten zorg nodig hebben. Onze 
m

edewerkers worden getraind in 
klantherkenning en in com

m
uni-

catie m
aar het blijft m

ensenwerk. 
Ik ga ervan uit dat het niet vanaf 
dag één allem

aal soepel loopt. De 
kunst is om

 zaken die niet goed 
lopen, snel recht te zetten. Daarom

 
gaan we regelm

atig m
onitoren 

en vragen wat klanten van onze 
dienstverlening vinden. Belang-
rijke vraag is of de ondersteuning 
die ze krijgen bijdraagt aan het 
gevoel van zelfstandigheid. W

ant 
we denken dat daar een heel grote 
geluksfactor zit.”

Voor vervoer, rolstoelen, huis-
houdelijke hulp en aanpassingen 
aan de woning kunnen m

ensen 

al langer bij de Sociale Dienst 
terecht. Daar zijn zes zaken bijge-
kom

en. 

Individuele begeleiding
M

ensen begeleiden die m
oeite 

hebben m
et het aanbrengen van 

structuur in de dag, het beheren 
van hun geld of het bijhouden van 
adm

inistratie. 

Logeren 
M

ogelijkheid voor thuiswonende 
m

ensen die perm
anent zorg nodig 

hebben om
 een paar dagen in de 

week te logeren in een verzor-
gingshuis. De zorg gaat daar door 
en de m

antelzorger kan even op 
adem

 kom
en. 

D
agbesteding

Bij dagbesteding gaat het om
 

ontm
oeting en activering van 

inwoners m
et beperkte m

ogelijk-
heden. Dagbesteding loopt 
van regulier werk tot sociaal. 

O
m

 W
m

o-klanten goed te bedienen, heeft de Sociale D
ienst D

rechtsteden een nieuw
e 

W
m

o-afdeling opgezet. W
aarom

 en hoe dat in zijn w
erk gaat leest u hier. 

D
e dingen zelfstandig kunnen blijven doen. D

at is volgens directeur 
Yvonne Bieshaar een van de grootste drijfveren van m

ensen. “D
e behoef-

te van m
ensen aan zelfstandigheid is enorm

. En of het nu gaat om
 w

erk, 
inkom

en of zorg: het gaat erom
 hoe de Sociale D

ienst D
rechtsteden die 

zelfstandigheid het beste kan faciliteren. H
et gevoel van ‘ik doe het zelf, 

het is niet van m
e afgenom

en of iem
and anders bepaalt het’. A

ls zorg dát 
gevoel geeft, is het goede zorg.”

Sinds 1 januari 2015 zijn de zes D
rechtsteden verantw

oordelijk voor de 
hulp en begeleiding aan m

ensen die dit nodig hebben. D
e zorg en onder-

steuning die m
ensen nu krijgen blijft bestaan in 2015, m

aar w
ordt anders 

georganiseerd. Iedere gem
eente zorgt zelf voor een pakket m

et algem
e-

ne voorzieningen, zoals w
elzijnsw

erk en algem
een m

aatschappelijk w
erk. 

Voor aanvullende professionele ondersteuning kunnen m
ensen terecht 

bij de Sociale D
ienst D

rechtsteden. 

H
oe w

erken w
ij?

Zorg en de Sociale D
ienst D

rechtsteden 
“H

et w
ordt een uitdaging m

aar m
et elkaar gaat het lukken”

M
arije K

link, hoofd van de nieuw
e W

M
O

-afdeling 
“W

e kennen binnen de bestaande W
m

o al voorzieningen als rolstoe-
len, scootm

obielen, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. In 
de nieuwe W

m
o kom

en daar nieuwe voorzieningen bij zoals bege-
leiding en dagbesteding. De doelgroep van de W

m
o wordt anders: 

m
ensen m

et een verstandelijke beperking of psychiatrische klach-
ten, vaak de m

inder zichtbare aandoeningen. Daarbij gaat het om
 

bijna 4000 m
ensen. Het zou niet werkbaar zijn als we dat zouden 

sam
envoegen m

et de bestaande W
m

o-afdeling. 
Voor de nieuwe afdeling nem

en we m
ensen aan die in de psychia-

trie hebben gewerkt, begeleider zijn geweest of m
et verstandelijk 

beperkten hebben gewerkt. En we stellen uiteraard eisen. Je m
oet 

affi niteit m
et de doelgroep hebben, kennis en ervaring m

et één 
van de ziektebeelden is een m

ust en je m
oet goed in staat zijn om

 
gesprekken te voeren en daarbij de juiste vragen te stellen.”

A
nnem

arie de Bruijn, consulent op de nieuw
e W

M
O

 afdeling
“Ik kom

 zelf uit de zorg en heb ervaring m
et het aanvragen van indi-

caties. Ik weet welke vragen ik m
oet stellen om

 tot een indicatie op 
m

aat te kom
en. W

m
o-consulenten m

oeten goed kunnen inschatten 
wat m

ensen nog zelf kunnen en waarin m
ensen ‘leerbaar’ zijn. W

e 
gaan als consulent daarover m

et de cliënt in gesprek. De focus ligt 
vooral op de doelen en of deze ook haalbaar zijn voor de cliënt. 
W

e gaan al onze klanten bezoeken, nieuw en bestaand. Zo proberen 
we een duidelijk beeld te krijgen van hun persoonlijke situatie zodat 
we ze goed kunnen ondersteunen. En we denken m

ee over oplos-
singen waardoor m

ensen zo lang m
ogelijk zelfstandig m

ee kunnen 
blijven doen.”

www.wm
odrechtsteden.nl

Bel m
et 

078 - 770 89 10

Voor vragen 
over de 

W
m

o 2015

Directeur Yvonne Bieshaar

Er is een verschillend aanbod 
voor verschillende groepen. Dag-
besteding en activering zorgt er 
ook voor dat m

antelzorgers wat 
tijd krijgen om

 andere dingen te 
doen.

Inkom
enssteun

M
ensen m

et een chronische 
ziekte of handicap hebben vaak 
hoge (zorg)kosten en zijn beperkt 

in hun m
ogelijkheden om

 te 
werken. De collectieve zorgver-
zekering van de Sociale Dienst 
Drechtsteden biedt m

ensen m
et 

een laag inkom
en de m

ogelijk-
heid om

 zich tegen relatief lage 
kosten, goed te verzekeren.  Deze 
verzekering staat open voor 
iedereen m

et een inkom
en dat 

lager is dan 130% van het m
ini-

m
um

inkom
en. 

O
pvang

Voor m
ensen die niet thuis kun-

nen wonen, is opvang beschikbaar. 
Iem

and die direct opvang nodig 
heeft, kan een beroep doen op 
noodopvang. De  contactgegevens 
van noodopvang in de buurt staan 
op www.socialekaartzhz.nl. Het 
gem

eentekantoor kan ook helpen. 
Voor opvang die niet acuut is, is 
een indicatie nodig. 

Bescherm
d w

onen
M

ensen die niet zelfstandig 
kunnen wonen vanwege psychi-
atrische aandoeningen, kunnen 
terecht in een instelling voor 
bescherm

d wonen. 

W
aarvoor kunt u   bij ons terecht?

D
e W

m
o is er voor iedereen



Altijd maar 
eenzaam?

Uw zorgen
delen?

Mantelzorg
te zwaar?

Het Sociaal Portaal in Hendrik-Ido-Ambacht, voor jong en oud. Achter het Sociaal Portaal werken 
het Sociaal Wijkteam Ambacht, het Wmo-loket en het Jeugdteam Ambacht samen in opdracht van de gemeente.

Hulp, ondersteuning en advies?
www.SOPHIA.nl of 078-682 24 16

INformatie en INlooppunt SOPHIA 
Gerard Alewijnsstraat 18  -  3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht  -  email: info@sophia.nl
openingstijden I&I Sophia:  maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

WWW.SOPHIA.NL
telefoon: 078-682 24 16 (dagelijks bereikbaar)

Heeft u een (hulp)vraag? Dan kunt u online en 
telefonisch uw vraag stellen of ons bezoeken aan het loket.
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“Mensen zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen leven en wel-
zijn”, leggen Gerdien Swillens 
en Monique Aertssen, allebei 
opgeleid tot maatschappelijk 
werker, het uitgangspunt van de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) per 1 januari uit. 
“De nieuwe werkwijze is wennen 

voor ons, maar ook voor onze 
cliënten. We waren gewend aan 
de verzorgingsstaat, terwijl we nu 
een nadrukkelijk beroep doen op 
wat de ‘eigen kracht’ van mensen 
wordt genoemd. Het betekent dat 
we met Papendrechters die met 
vragen bij ons komen, eerst bekij-
ken wat ze zelf kunnen doen.”

Beste resultaten
“Mensen die ons vertrouwen en 
graag door ons geholpen willen 
worden, vinden het soms lastig als 
wij hen doorverwijzen naar andere 
vormen van hulp en ondersteu-
ning. Maar altijd staat voorop dat 
we de oplossing bieden waarmee 
ze de beste resultaten kunnen be-
halen. Om dat te bereiken werken 
samen met onder meer de thuis-
zorgorganisaties, het Rode Kruis, 
de kerken, MEE Drechtsteden, 
Gemiva, Yulius, de Sociale Dienst 
Drechtsteden, ouderenbonden, 
de gemeente, het Leger des Heils, 
wijkagenten, de voedselbank, 
Woonkracht10 en vrijwilligers. Wat 

onveranderd blijft: het belang van 
inwoners van Papendrecht die 
hier komen voor hulp en onder-
steuning blijft centraal staan. We 
doen er alles aan om hen verder te 
helpen.”

Contact
De cliëntondersteuners houden op 
werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur 
inloopspreekuur op het kantoor 
van de Brede Welzijnsinstelling 
(BWI) Papendrecht aan de 
P.S. Gerbrandystraat 31, 
t. 078-6154741 
e. infoondersteuning@bwi-papendrecht.nl 
i. www.bwi-papendrecht.nl

PAPENDRECHT - Gerdien Swillens en Monique Aertssen werkten de 
afgelopen jaren in Papendrecht als adviseur voor ouderen vanaf 55 jaar. 
“Tot zo’n anderhalf jaar geleden de Brede Welzijnsinstelling  - BWI - van 
start ging”, lichten ze toe. “Vanaf dat moment richten we ons als cliën-
tondersteuners op alle Papendrechters van 18 jaar en ouder die hulp of 
ondersteuning nodig hebben. Samen zoeken we naar mogelijkheden om 
problemen op te lossen, een zelfstandig leven te leiden en actief deel te 
nemen aan de samenleving.”

Brede Welzijnsinstelling steunt alle 
Papendrechters van 18 jaar en ouder

Cliëntondersteuners Gerdien Swillens en Monique Aertssen

“Rivas ondersteunt alle zorgvormen, 
van eenvoudige vragen over zorg tot 
en met verpleeghuis- en ziekenhuis-

zorg. Waar mogelijk zijn we samen 
met onze cliënten, mantelzorgers en 
de gemeente meer aandacht gaan 

besteden aan wat cliënten redelij-
kerwijze zelf kunnen doen.”

Op maat
“Een voorbeeld: ouderen die moeite 
krijgen met koken of wassen. Vroe-
ger kwam verhuizing naar een ver-
zorgingshuis in beeld. Nu bekijken 
we of mensen met relatief eenvou-
dige aanpassingen aan de keuken 
of badkamer geholpen zijn, zodat 
ze veilig zelfstandig kunnen blijven 

wonen en daar zelf ook plezier in 
houden. We krijgen gelukkig onmis-
bare hulp van vele vrijwilligers. Dit 
verschuift van de zorgcentra naar 
thuiszorg. De vrijwilligers zien en 
horen veel in de wijken en spelen 
daar samen met thuiszorgteams, 
maatschappelijk werk, huisartsen en 
welzijnsinstelling op in. Bijvoorbeeld 
met hulp voor wijkbewoners op het 
gebied van boodschappen, de hond 
uitlaten of koken.”

PAPENDRECHT - “We hebben ons al langere tijd voorbereid op de verande-
ringen die sinds 1 januari gelden. Vooral achter de schermen zijn orga-
nisatorische aanpassingen gedaan, maar we streven er naar dat er voor 
onze cliënten zo min mogelijk verandert. Vorig jaar is Rivas gestopt met 
huishoudelijke hulp, maar alle andere hulp, zorg en ondersteuning blijft 
Rivas zoveel mogelijk op maat aanbieden.” Regiomanager Maurits Poirot 
van Rivas en teamleider thuiszorg Marga van der Pijl lichten toe waar 
cliënten van Rivas op kunnen rekenen.

“Combinatie van zorg met eenvoudige 
hulpmiddelen en aanpassingen helpt 
langer zelfstandig te blijven”

Maurits Poirot en Marga van der Pijl van RivasZorggroep

De Wmo is er voor iedereen
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Mensen kunnen door allerlei 
oorzaken de grip op hun fi nanciën 
kwijt raken. Bijvoorbeeld na ont-
slag, arbeidsongeschiktheid of een 
echtscheiding. Dan kunnen schul-
den ontstaan. Om weer ordening 
te krijgen in de fi nanciële admi-
nistratie, kan een beroep gedaan 
worden op ondersteuning door de 
vrijwilligers van HBT. Na aanmel-
ding volgt een intakegesprek met 
Marjan. Wanneer blijkt dat hulp 
van HBT een goede mogelijkheid is 

om de zaken weer op orde te bren-
gen, wordt voor de duur van maxi-
maal 6 maanden een vrijwilliger 
toegewezen. De vrijwilliger onder-
steunt de cliënt bij het voeren van 
een goede administratie. Ook kan 
de vrijwilliger helpen bij de aanpak 
van het schuldenpakket. Indien 
nodig volgt er doorgeleiding naar 
de Schuldhulpverlening van de So-
ciale Dienst Drechtsteden. Let wel: 
de vrijwilliger doet niets in plaats 
van de cliënt, maar samen met 

haar of hem. Het is de bedoeling 
dat de  cliënt uiteindelijk zelf weer 
de regie in handen neemt.

In de achterliggende 8 maan-
den werden op die manier al 30 
mensen en/of gezinnen geholpen. 
Marjan roept mensen, bij wie 
fi nanciële problemen dreigen te 
ontstaan, op om tijdig contact op 
te nemen met de HBT, zodat snel 
en adequaat ondersteuning kan 
worden geboden. “Er is drempel-

vrees om hulp te zoeken, mensen 
schamen zich misschien, terwijl zij 
beslist niet de enigen zijn die hulp 
nodig hebben. Hoe langer wordt 
gewacht, hoe moeilijker het wordt 
om tot oplossingen te komen. Als 
de HBT vroegtijdig wordt inge-
schakeld zijn de kansen op verbe-
tering veel groter.” De vrijwilligers 
worden opgeleid en (bij)geschoold 
en zij kunnen Marjan consulteren 
bij specifi eke vragen. HBT is een 
samenwerkingsverband tussen 
Bureau Sociaal Raadslieden en 
een aantal kerken in Sliedrecht, 
verbonden aan het Interkerkelijke 
Diaconale Commissie.

Wie ook ondersteuning wil, kan 
contact opnemen met HBT, telefo-
nisch 0184 - 416 729 of per e-mail: 
info@welzijnswerksliedrecht.nl

SLIEDRECHT - 22 vrijwilligers staan klaar om mensen te helpen, die moeite hebben met het op orde houden van 
hun thuis administratie. Zij geven adviezen, zorgen samen met de cliënt voor ordening en overzicht, kijken met 
de cliënt waar eventueel geld blijft liggen en werken samen met hen aan het inzichtelijk maken van eventuele 
schulden. “Mensen wachten vaak veel te lang met het vragen van ondersteuning als zij het overzicht op hun 
fi nanciën kwijt raken. Daardoor is het soms erg moeilijk voor ons om goede hulp te bieden”, zegt Marjan Bis-
schop, coördinator van het project Hulp bij Thuisadministratie (HBT) van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. 
“We zouden veel meer aan preventie willen doen, maar dat is vaak niet meer mogelijk, omdat de problemen 
daarvoor al te groot zijn.”

“Mensen kunnen zich beter sneller melden 
om grotere problemen te voorkomen”

Hulp bij Thuisadministratie

V.l.n.r.: Marianne Cannoo, Heleen Verhoef, Dick de Bruin, Andre Boer, Angela 
Wagenmakers  en Marijke Leendertse

Het Wmo-loket 

De gemeente Sliedrecht heeft één loket waar u terecht kunt met al 
uw vragen op het gebied van wonen met zorg, vervoer, zorg en wel-
zijn. Het Wmo-loket Sliedrecht vormt  de toegang  tot alle algemene 
en maatwerkvoorzieningen en informatie.
Ook mantelzorgers, hulpverleners en instellingen kunnen bij dit 
loket terecht voor informatie en advies. Wanneer het Wmo-loket 
geen oplossing biedt, kunnen de medewerkers u doorverwijzen naar 
andere instanties.

Bereikbaarheid
Het Wmo-loket is gevestigd in het gemeentekantoor, Industrieweg 
11. Het loket is open op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur. Tijdens 
deze uren is het loket ook telefonisch bereikbaar via (0184) 495 835 
of  infoWmo@sliedrecht.nl

De Wmo is er voor iedereen
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Veel mensen bieden hun hulp aan 
Zo’n 100 inwoners – jong en oud 
– meldden zich inmiddels als 
hulpaanbieder die belangeloos iets 
voor een ander willen doen. Zo wil 
een jonge vrouw haar passie voor 
sport inzetten voor groepen oude-
ren en schrijft een man dat hij ‘als 

echte doe-het-zelver graag men-
sen helpt met klusjes in en om het 
huis.’ Ook organisaties presenteren 
op de site hun hulpaanbod voor 
de wijken. Zo nodigt buurthuis 
‘Het badhuis’ mensen uit om deel 
te nemen aan activiteiten als een 
koffi e-inloop, linedance-cursus, 

kaart- en biljartavond, huiswerk-
begeleiding, computercursus en 
buurtmaaltijden.

Wilt u in uw buurt helpen of hulp 
vinden?
Kijk dan eens op www.zwijn-
drechtvoorelkaar.nl. Heeft u geen 
computer? Of heeft u behoefte aan 
begeleiding door een Wmo-onder-
steuner? Neem dan telefonisch 
contact op met de Stichting Welzijn 
Ouderen Zwijndrecht (SWOZ) 
(078) 620 60 60. 

“Wijkbewoners kunnen bij een 
sociaal wijkteam terecht met 
allerlei vragen en ideeën over wo-
nen, welzijn en zorg”, zegt Gijs ’t 
Hart. “Denk aan vragen als: Heb ik 
recht op toeslagen? Hoe kom ik in 
aanmerking voor de voedselbank? 
En hoe kan ik mijn buurvrouw die 
geen hulp wil maar het zichtbaar 
wel nodig heeft helpen?” Maar 
ook mensen met voorstellen over 
bijvoorbeeld het schoonhouden 
van straten of het activeren van 
jongeren zijn volgens Gijs welkom 
bij het wijkteam. 

Wie zitten er in een wijkteam?
“Sinds een paar maanden zijn 
de wijkteams actief. In een team 
zitten maatschappelijk werkers, 
opbouwwerkers, verpleegkun-
digen en een aantal geschoolde 
vrijwilligers; gastvrouwen waar 
wijkbewoners hun hulpvraag kun-
nen melden. Het wijkteam is de 
toegangspoort tot specialistische 
hulp. De wijkwerkers zijn bekend 
met alle zorg- en welzijnsorganisa-
ties in Zwijndrecht, zoals organisa-
ties die huishoudelijke hulp bieden 
of het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG)”, aldus Ineke Hopmans.

Loop eens binnen voor vragen 
aan het sociaal wijkteam 

  Sociaal Wijkteam Noord, wijk-
centrum Xiejezo, Grote Beer-
straat 10, 3331 TB, Zwijndrecht. 
Welkom op woensdagmiddag 
13-16 uur, donderdag- en vrijdag-
ochtend 9 tot 12 uur.

  Sociaal Wijkteam Kort Ambacht, 
K.A.Z. gebouw Diverz, Karel Door-
manlaan 66, Zwijndrecht. Wel-
kom op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

ZWIJNDRECHT - Zoekt u iemand die u een keer met de auto naar het win-
kelcentrum brengt? Of iemand die u helpt met het uitzoeken en opber-
gen van uw post? Via de website www.zwijndrechtvoorelkaar.nl vindt u 
wellicht iemand die graag helpt. Op de site presenteren zich namelijk tal 
van Zwijndrechtenaren die zich belangeloos voor u willen inzetten. 

ZWIJNDRECHT - Samen met haar sociale partners Vivenz, Diverz en de 
Zichtbare Schakels bouwt de gemeente Zwijndrecht, in de wijken Kort Am-
bacht en Noord, ervaring op met zogenoemde sociale wijkteams. Kwartier-
maker Ineke Hopmans en maatschappelijk werker Gijs ’t Hart vertellen wat 

Hulp vinden en aanbieden op 
www.zwijndrechtvoorelkaar.nl

Proefdraaien met sociale wijk-
teams in Kort Ambacht en Noord

Anneke, 
Zwijndrecht 

“Ik wil graag iets voor 
een ander betekenen. 
Via de website kwam 

ik bij een mevrouw 
die hulp zocht bij 

het boodschappen 
doen. Ik ben tot nu 
toe twee keer met 
haar weggeweest. 
De eerste keer was 

het voor ons beiden 
een beetje spannend. 
Maar de tweede keer 
was het erg gezellig. 

Na ons bezoek aan het 
winkelplein hebben 

we koffi egedronken en 
over van alles gekletst. 
Op de site houd ik ook 

andere hulpvragen 
in het oog. Als er iets 

langskomt wat bij me 
past, leg ik contact.”

Kijk op www.zwijndrecht.nl 
voor meer informatie over 
de Wmo, jeugdhulp en de 
Participatiewet. De gemeente 
Zwijndrecht is telefonisch 
bereikbaar via 14 078.

De Wmo is er voor iedereen
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De Wmo-adviesraad is een onaf-
hankelijke adviesraad voor inspraak, 
advies en gezamenlijke belangen-
behartiging voor alle inwoners die 
met de Wmo te maken krijgen. De 
Wmo-adviesraad geeft de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies over 
het beleid en de uitvoering van de 
Wmo. De raad kijkt ook of het Wmo-
beleid in de praktijk goed werkt. 
Welke gevolgen heeft het beleid voor 
de gebruikers? Voor alle adviesraden 
geldt: de burger staat centraal, met 
name de kwetsbare burger. 

Voorbeelden
De gemeente vraagt de Wmo-
adviesraad bijvoorbeeld om advies 
over het beleidsplan of over 
verordeningen. De adviesraad kan 
ook zelf het initiatief nemen om 
(ongevraagd) advies te geven, bij-
voorbeeld over de toegang tot een 
maatwerkvoorziening, de Drecht-
hopper, mantelzorgers en het 
persoonsgebonden budget (PGB). 

Kenmerken
De Wmo adviesraad volgt de 
ontwikkelingen van de Wmo en de 
veranderingen in de langdurige 
zorg op de voet en levert hieraan 
vanuit cliëntenperspectief een 
positieve bijdrage.
 Vanuit een onafhankelijke positie 

bewerkstelligt zij een optimale 
betrokkenheid en inspraak van 
burgers bij het voorbereiden, vast-
stellen, uitvoeren en evalueren van 
het Wmo-beleid.
Vanaf de ontwikkeling tot aan de 
uitvoering van het beleid en bij 
algemene voorzieningen houdt 
zij vanzelfsprekend rekening met 
de diversiteit van de mens. Uit-
gangspunt hierbij is ‘gewoon waar 
mogelijk, speciaal waar nodig’.
De raad ontwikkelt innovatieve 
ideeën en voorstellen op het ter-
rein van de Wmo.
  ‘De burger centraal’
 Al sinds de invoering van de Wmo 
zijn de taken voor de gemeente in 
ontwikkeling. Er komen vanaf 2015 
nieuwe taken bij, zoals begeleiding 
en dagbesteding. Allemaal veran-
deringen die inzet eisen van de 
gemeente, en hiermee ook van de 
Wmo adviesraad. 

Wmo adviesraad Alblasserdam
Voorzitter: de heer R. de Folter
Telefoon: 06-12990351
Secretariaat: tel. 088 929 4000
E-mail: wmo-adviesraad@alblasserdam.nl

Wmo adviesraad Dordrecht
Voorzitter: de heer C.J. Vos
Secretariaat: tel. (078) 617 6982
E-mail: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl
Website: www.wmo-adviesraaddordrecht.nl

Wmo adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht
Voorzitter: de heer C.J. de Visser
Telefoon: (078) 681 2871
Secretariaat: tel. 088 929 4000
Website: www.wmoadviesraad-h-i-a.nl

Wmo adviesraad Papendrecht
Voorzitter: de heer L. van den Dool
Secretariaat: mevrouw W.M.E. van der Hoeven, tel.14078
E-mail: w.vdhoeven@papendrecht.nl

Wmo adviesraad Sliedrecht
Voorzitter: de heer R. van Moorsel
Telefoon: 06 50628531
E-mail: rjm.vanmoorsel@hetnet.nl
Secretariaat: tel. 088 929 4000

Wmo adviesraad Zwijndrecht
Voorzitter: de heer J. Kodde
Tel. (078) 6190508
E-mail: Johan@Kodde.org
Secretariaat: 088 929 400
E-mail: info@zorgbelang-zuidholland.nl

Regionale Adviesraad Wmo
Naast de plaatselijke adviesraden is er een Regionale Adviesraad 
Wmo. Deze Regionale raad geeft advies aan het Drechtsteden-
bestuur over de maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, huis-
houdelijk ondersteuning en de Drechthopper. Elke lokale Wmo-
adviesraad heeft een vertegenwoordiger in deze regionale raad.

Voorzitter: de heer P. Struijs
Secretariaat: tel. (078) 617 6982
E-mail:Regionale-adviesraadwmo@zorgbelang-zuidholland.nl

Gemeenten zijn verplicht om inwoners te betrekken bij het beleid en de 
uitvoering van de Wmo. De gemeente kan ervoor kiezen om een Wmo-
adviesraad samen te stellen. Het is niet verplicht. In de Drechtsteden is 
hiervoor gekozen. 

De Wmo is er voor iedereen

Via de Wmo-adviesraad 
in uw gemeente!

Meedenken over de veranderingen kan

In alle gemeenten in de Drecht-
steden is een Wmo-adviesraad. 
Hieronder vindt u een overzicht 
van alle adviesraden in de zes 
gemeenten. 
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Voorbeelden
Voorbeelden van deze nieuwe 
vormen van samenwerking zijn de 
proefprojecten in de wijken Ster-
renburg en de Staart in Dordrecht. 
Welzijnsorganisaties, vrijwilligers 
en bewoners hebben daar de 
handen ineen geslagen. Els van 
Leeuwen van de gemeente Dor-
drecht is er gebiedsmanager en 
coördineert de projecten. Ze vertelt 
er enthousiast over: “We werken 
al veel langer samen rondom 
de thema’s zorg en begeleiding. 
We probeerden vooruit te lopen 
op de veranderingen. We wilden 
antwoord op een aantal vragen. 
Hoe kunnen we door een betere 
samenwerking zorgen dat we meer 
informele hulp inzetten in plaats 
van formele hulp? Hoe zorgen we 
voor een kanteling, zodat niet alle 
druk op professionals zoals wijk-
verpleegkundigen en begeleiders 
komt te liggen? Hoe kunnen we de 
mensen in hun eigen kracht gaan 
zetten? Wat hebben we allemaal 
nodig om slimmer en goedkoper te 
gaan werken?”

Sterrenburg
In de wijk Sterrenburg werken 
Vivenz, MEE Drechtsteden, stich-
ting de Wielborgh, het Spectrum, 

stichting het Parkhuis en Helpende 
Handen samen. Els: “Vivenz en MEE 
Drechtsteden waren drie jaar gele-
den al gestart met het inzetten van 
vrijwilligers op bepaalde bege-
leiding van mensen. In het begin 
waren vooral de professionals wat 
sceptisch maar al snel merkten 
ze dat een vrijwilliger een goede 
aanvulling is.”

Gemengde groepen
Iedere zorginstelling heeft meestal 
zijn eigen plekken voor begeleiding 
of dagbesteding. Mensen met een 
verstandelijke beperking gaan naar 
Syndion. Het Parkhuis of verpleeg-
huis De Sterrenlanden zijn locaties 
voor mensen met dementie. “In 
het Sterrenwiel zijn die groepen nu 
samengevoegd. In het begin werd 
er nog wel wat gemopperd door 
de bewoners zelf maar nu klikt het 
zelfs erg goed. De bewoners spelen 
regelmatig jeu de boules met 
elkaar. En er kan één professional 
minder op een groep samen met 
enkele vrijwilligers,” vervolgt Els. 

Bewonersbijeenkomsten
“In beide wijken hebben we bewo-
nersbijeenkomsten georganiseerd 
en gevraagd wat zij willen en 
kunnen doen voor buurtbewoners. 

Hun reactie was verrassend: er 
gebeurt al heel veel in de wijk. Er 
wordt al best veel omgekeken naar 
elkaar. Mensen doen boodschap-
pen voor elkaar of er gaat eens ie-
mand mee naar de bibliotheek. We 
hebben tijdens een andere bijeen-
komst fi ctieve casussen voorgelegd 
aan professionals. Opvallend was 
dat vooral veel professionals elkaar 
onderling ook nog wat meer mo-
gen vinden. Door de aangedragen 
oplossingen was daar ineens het 
besef over wat je bij elkaar kunt 
‘halen’. Wie doet nou precies wat 
en waarvoor kunnen we bij wie 
terecht?” 

Mantelzorgers
Els vond het opvallend dat mantel-
zorgers zichzelf vaak niet als man-
telzorgers zien. ‘Het is toch nor-
maal dat ik voor mijn vrouw zorg’. 
Toch hebben die mensen echt af en 
toe even tijd voor zichzelf nodig. In 
Sterrenburg is nu wel duidelijk dat 
meer moeite gedaan moet worden 
om deze mensen te vinden. 

De Staart
In wijk De Staart werken Vivenz, 
MEE Drechtsteden, de Merwelan-
den en Syndion veel samen. “Veel 
mensen hebben zich na de bewo-
nersbijeenkomsten aangemeld om 
te helpen. Enkele dames van een 
moskee gaan maaltijden verzorgen 
voor buurtbewoners. Want daar 
begint het wel mee: met ontmoe-
tingen. Mensen moeten elkaar 
leren kennen. Veel mensen willen 

helpen maar weten niet waar ze 
terecht kunnen. Ik hoop dat de 
drempel om binnen te lopen bij 
buurtverenigingen, wijkgebouwen 
en culturele centra steeds lager 
wordt. En dat de nieuwe sociale 
(wijk)teams, maar ook verenigin-
gen, huisartsen, consultatie-
bureau, scholen, kerken en mos-
kees er naar gaan doorverwijzen.”

Wilt u helpen? Wilt u meer infor-
matie? Wilt u mensen aan elkaar 
koppelen? Hieronder meer infor-
matie over de centra in de wijken 
Sterrenburg en de Staart.

Wijkteam Centrum: voor de wijken 
Binnenstad, Noordfl ank, Reeland 
en Staart
Hoofdaccommodatie MEE 
Drechtsteden
Johan de Wittstraat 40A
3311 KJ Dordrecht
T 078 750 89 00
 
Wijkaccommodatie Staart
Maasstraat 25
3313 GE Dordrecht 
T 078 639 04 37
 
Wijkteam Oost: voor de wijken 
Sterrenburg, Stadspolders en 
Dubbeldam
Cultureel Centrum Sterrenburg
Dalmeijerplein 10
3318 CB Dordrecht
T 078 654 97 47 

E-mailadres voor alle centra:
servicebureau@meedrechtsteden.nl

In de komende jaren wordt steeds vaker een beroep gedaan op de eigen 
kracht van mensen en het sociaal netwerk in de wijk. Er is minder geld 
voor ondersteuning en dat vraagt om nieuwe manieren van samenwer-
ken en innovatieve oplossingen voor het bieden van ondersteuning. 
Hiervoor is het innovatieprogramma Drechtsteden in het leven geroepen. 
Overal in de regio zijn pilotprojecten opgezet. 

Anders en effi ciënter samenwerken
Twee voorbeelden uit de praktijk

De Wmo is er voor iedereen

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! De interactieve online versie van de krant maakt het o.a. mogelijk de berichten 
via social media te delen. Ga direct naar de uitgave door onderstaande QR-code te scannen.


