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Betreft: advies beschermd wonen en opvang 
 
 
Geachte mevrouw Zandvliet, beste Dorien, 
 
Via Mireille Henderson van de gemeente Dordrecht ontvingen alle lokale adviesraden Wmo / Sociaal 
Domein in Zuid-Holland Zuid de adviesaanvraag betreffende ‘de pilot IB maatschappelijke opvang’,  
‘IB4 MO’, ‘doorontwikkeling IB inkoop’ en ‘wijzigingen beleid’. Op 13 oktober jl. hebben we een 
uitgebreide toelichting gekregen op alle onderwerpen en op 9 november was er gelegenheid vragen te 
stellen. Als adviesraad hebben we beide bijeenkomsten als waardevol ervaren.  
 
Pilot individuele begeleiding maatschappelijke opvang: 
Onze adviesraad vindt het positief dat er een pilot komt waarbij er met meerdere organisaties een 
contract wordt afgesloten voor IB MO. We verwachten dat door deze aanpassing beter aangesloten 
kan worden bij de behoefte van de cliënt, zodat er meer maatwerk geleverd kan worden.  
 
We geven positief advies voor de Pilot individuele begeleiding maatschappelijke opvang.  
 
Pilot IB4 maatschappelijke opvang: 
We vinden het positief dat er een pilot wordt gestart voor jongvolwassenen zonder vaste verblijfplaats, 
die begeleiding nodig hebben naar zelfstandigheid. Het goed om te zien dat er zowel bij de gemeente 
Alblasserdam, als de bij Sociale Dienst Drechtsteden, aandacht is voor deze problematiek. Met deze 
specifieke aanpak kan complexere problematiek voorkomen worden. Tevens denken wij dat deze pilot 
een hiaat in de 18- / 18+ overgang opvangt en hopen dat er meer van dit soort praktische oplossingen 
komen voor deze problematiek.  
 
We geven positief advies voor de Pilot individuele begeleiding 4 maatschappelijke opvang 
 
Doorontwikkeling Beschermd Wonen inkoop: 
Door meer verschillende typen arrangementen in te kopen, is het mogelijk om beter passende 
begeleiding te bieden aan een cliënt. Bij de keuze voor een arrangement moet de hulpvraag van de 
cliënt leidend zijn, een eventuele kostenbesparing die de ‘tussenarrangementen’ opleveren is mooi 
meegenomen.  
 
Wat betreft de 24/7 achtervang/bereikbaarheid, is de adviesraad van mening dat dit vanuit één 
centraal telefoonnummer afdoende moet zijn. Mede omdat we begrepen hebben dat er op dit moment 
buiten kantoortijden, weinig gebruik wordt gemaakt van de huidige route. Wij verzoeken u wel om te 
evalueren of deze wijziging geen ernstige escalaties oplevert. Indien dit het geval blijkt, moet 
laagdrempelig worden teruggegaan naar de huidige werkwijze.  
 
 



 
 

We geven positief advies voor de doorontwikkeling beschermd wonen inkoop 
 
Wijzingen beleid/herinvoering eigen bijdrage: 
Het is noodzakelijk dat individuele begeleiding beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft. 
Minima kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand of op vergoeding van de eigen bijdrage 
vanuit de collectieve zorgverzekering. 
We adviseren u om deze groep hier actief op te attenderen. We moeten voorkomen dat cliënten 
vanwege hun beperkte financiële middelen afzien van individuele begeleiding. 
 
Met in achtneming van deze voorwaarden, geven we positief advies voor het herinvoeren van de 
eigen bijdrage.  
 
Wij verzoeken u, om bij de evaluatie en monitoring zowel de klantervaring, als de ervaring van de 
professionals mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om de adviesraad op de hoogte te houden van 
de uitkomsten van de evaluaties en eventuele aanpassingen binnen de pilots.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Adviesraad Sociaal Domein, 

 
R.J. de Folter 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Cc Mevrouw Nieuwenhuis  
 
 
 
 
 
 
 


