
U heeft er vast over gelezen of 
gehoord. Er is een nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
per 1 januari 2015. Vanaf deze 
datum zijn gemeenten verant-
woordelijk voor de uitvoering van 
deze wet. Nu zijn gemeenten al 
verantwoordelijk voor het bieden 
van ondersteuning bij dagelijkse 
bezigheden. Denk hierbij aan huis-
houdelijke hulp, het aanpassen 
van uw woning, het leveren van 
een scootmobiel of rolstoel. De 
Sociale Dienst Drechtsteden voert 
deze taken voor de gemeenten in 
de Drechtsteden uit. Met de invoe-
ring van de nieuwe Wmo komen 
daar taken bij.  

Het gaat om voorzieningen die er 
op gericht zijn om mensen zo lang 
mogelijk thuis in hun eigen om-
geving te kunnen laten wonen. De 
rijksoverheid voert op dit moment 

deze taken nog uit middels de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Voorbeelden zijn 
begeleiding in huis of dagbeste-
ding.
    
Voorbereiding
De gemeenten in de Drechtsteden 
en de Sociale Dienst Drechtsteden 
werken hard aan de noodzake-
lijke aanpassingen en wijzigingen 
om de nieuwe Wmo vanaf 1 ja-
nuari 2015 te kunnen uitvoeren. 
Zo moet er een beleidsplan, een 
verordening en nieuwe beleids-
regels komen. Ook wordt binnen 
de Sociale Dienst een heel nieuw 
team samengesteld, die de uitvoe-
ring van de nieuwe Wmo onder 
haar hoede krijgt. Daarnaast moet 
de informatie op de website en in 
folders worden aangepast om u 
van zo veel mogelijk informatie te 
kunnen voorzien.   >
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Informatie
Houd de website  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
wmo-drechtsteden in de gaten voor 
actuele informatie. 

Wat betekent dit voor u? 
Wat de nieuwe Wmo precies voor 
u betekent, hangt af van uw per-
soonlijke situatie. U ontvangt zo 
snel mogelijk een brief van ons met 
meer informatie. Op dit moment 
kunnen wij het volgende aangeven:
•   Ontvangt u op dit moment een 

voorziening vanuit de AWBZ die 
overgaat naar de Wmo (begelei-
ding, kortdurend verblijf)? Dan 
wordt in 2015 opnieuw onderzoek 
gedaan naar uw situatie, wat u 
nog allemaal zelf kunt doen, de 
mogelijkheden van uw omgeving 
en de noodzaak van een voorzie-
ning. De Sociale Dienst moet hier-
over een nieuw besluit nemen. 
Tot 1 januari 2016 blijft u sowieso 
de zorg ontvangen die u nu ook al 
ontvangt.

•   Ontvangt u op dit moment een 
voorziening in de vorm van een 
Persoonsgebonden budget? Dan 
krijgt u te maken met trekkings-
recht. Meer informatie hierover 
vindt u op blz. 4 van deze krant.

Eigen bijdrage, 
hoe zit dat?

Wist u dat…

Voor veel Wmo voorzieningen be-
taalt u een eigen bijdrage. Daarmee 
betaalt u zelf een deel van de kos-
ten. Het andere deel wordt betaald 
door de Sociale Dienst Drechtste-
den, die de Wmo in opdracht van 
de gemeenten in de Drechtsteden 
uitvoert.

Het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) stelt de eigen bijdrage vast. 
Elke vier weken int het CAK het 
bedrag met een factuur. U betaalt 
nooit meer dan uw maximale 
bijdrage, ook niet als u veel voorzie-
ningen nodig heeft.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?
Op uw beschikking staat wat u 
maximaal per vier weken moet 
betalen. Dat is uw maximale perio-
debijdrage. Deze bijdrage is afhan-
kelijk van:

•   Uw inkomen en vermogen: Hier-
mee wordt het verzamelinkomen 
ofwel belastbaar loon bedoelt. De 
belastingdienst stelt uw verza-
melinkomen vast op basis van uw 
aangifte. Het verzamelinkomen 
is het totaal uit de drie ‘boxen’: 
inkomsten uit werk en woning, 
inkomsten uit aanmerkelijk be-
lang en opbrengsten uit sparen 
en beleggen.

•   De samenstelling van uw huis-
houden: Een huishouden kan uit 
verschillende personen bestaan. 
Bijvoorbeeld een echtgenoot of 
echtgenote, meerderjarige huis-
genoot of huisgenote etc. Voor 
het berekenen van uw maximale 
periodebijdrage telt het inkomen 
en vermogen van alle personen 
van het huishouden mee (met 
uitzondering van inwonende kin-
deren en ouders).

U uw eigen dossier bij de Sociale Dienst digitaal kunt inzien?

MijnSDD is uw persoonlijke en afgeschermde deel van onze 

website. U kunt daar als klant van de Sociale Dienst Drecht-

steden op elk gewenst moment van de dag uw persoonlijke 

gegevens vinden. Daarmee bent u niet meer afhankelijk van 

onze openingstijden.

In MijnSDD kunt u zien hoe u geregistreerd bent en ont-

vangt u berichten van ons. U ziet welke aanvragen er op dit 

moment lopen en wie uw vaste contactpersoon is. Maakt u 

gebruik van een Wmo 

voorziening dan vindt u 

op MijnSDD de status van 

uw aanvraag, begin- en 

einddata van de voorziening. 

Ook vindt u informatie 

over uw eigen bijdrage. 

Meer informatie en uitleg 

over het inloggen vindt u op 

onze website, www.socialedienstdrechtsteden.nl.

•   Uw leeftijd: Bent u jonger dan 
18 jaar? Dan hoeft u geen eigen 
bijdrage te betalen als u zorg 
ontvangt.

De maximale periodebijdrage is ten 
minste € 19,00 als u een eenpersoons- 
huishouden heeft. Woont u met meer 
personen dan is de maximale perio-
debijdrage minstens € 27,20.

Berekenen
Op de website ww.cak.nl vindt u 
meer informatie over de eigen bij-
drage en de berekening ervan. Meer 
informatie vindt u ook op de web-
site van de Sociale Dienst Drecht-
steden www.socialedienstdrecht-
steden.nl/wmo-drechtsteden 
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Zoals al eerder beschreven in het 
artikel over de nieuwe Wmo (pa-
gina 1 en 2), komen er door de 
komst van de nieuwe Wmo 2015 
heel wat taken voor de gemeenten 
bij. Hieronder valt ook de dagbeste-
ding. Meetellen in de maatschappij 
en nuttig zijn, dat is wat de dagbe-
steding graag wil bijdragen. Er zijn 
verschillende soorten dagbestedin-
gen. Ook de doelgroepen zijn heel 
divers en verschillen van ouderen 
tot mensen met een verstandelijke 
beperking. Hieronder een kijkje bij 
dagbesteding de Molenhoeve. 

De Molenhoeve in Streefkerk is een 
zorgboerderij die zich richt op ou-
deren met een zorgvraag. De mooie 
natuur, goede structuur, afwisse-
lende activiteiten, rust en persoon-
lijke aandacht zorgen ervoor dat zij 
opbloeien en zich thuis voelen. “We 
doen er alles aan om de ouderen 
een zinvolle dagbesteding te geven 
en hen te omringen met liefde en 
aandacht”, zegt oprichtster en eige-
naresse Gerda van Beijnum.

Zorgboerderij Molenhoeve is zo’n 
vier jaar geleden (2010) opgericht 
door Gerda van Beijnum. Zelf heeft 
zij in het verleden in de zorg ge-
werkt en dit is altijd haar passie 
gebleven. Gerda’s man, Roelof, heeft 
niet zoveel met de zorg, maar geeft 
haar alle vrijheid en verwezenlijkt 
elke verbouwing van de zorgboer-
derij. “Mijn man bemoeit zich met 
zijn eigen bedrijf, de boerderij, en 
ik bemoei mij met de zorgboerderij 
en hierin steunen wij elkaar”, aldus 
Gerda. 
Ze begon met de zorg van twee 
ouderen. Dit sloeg aan en nu zijn er 
zo’n twintig ouderen in de zorg-
boerderij te vinden. Maar ondanks 
de drukte hoor je haar niet klagen. 
“Ik krijg er zoveel energie van”.

Dagje Molenhoeve 
’s Ochtends beginnen de ouderen 
met een bakje koffie. Waarna ieder 
zijn of haar eigen weg inslaat. De 
een helpt mee met het bouwen 
van de molen, de ander gaat aan de 
wandel. Er wordt gepuzzeld, spelle-
tjes gedaan, dieren moeten ver-
zorgd worden, er is een kas aanwe-
zig waarin groente en fruit worden 
verbouwd. Geen dag is hetzelfde op 
de Molenhoeve. Gerda: “De afwisse-
ling van activiteiten is zo belangrijk, 
dat geeft de ouderen steeds een 
stukje herbeleving. Daarbij kan 
iedereen doen waar die zich het 
prettigst bij voelt.”

Het team
De Molenhoeve heeft acht mede-
werkers in vaste dienst. Daarnaast 
heeft het team van de Molenhoeve 
ook een stagaire, een Wajong-
jongere en vrijwilligers. “Het is 
echt fantastisch om hier zo met 
die ouderen bezig te zijn. Het kost 
soms wat geduld, maar je krijgt er 
zoveel meer voor terug”, aldus Kees 
Noorlander, een vrijwilliger die 
samen met de ouderen zijn eigen 
molen in het klein 
nabouwt. 
Het team deelt 
allemaal de-
zelfde passie om 
de ouderen een 
positieve dagbe-
steding te bieden. 
“Onze doelgroep 
is vaak niet zo ‘po-
pulaire’. Jongeren 
kiezen vaak voor 
andere doelgroe-
pen in de zorg. Mijn 
hart lag altijd al bij 
ouderen, omdat zij 
zo vaak in de verge-
telheid raken. Dat is 
jammer, omdat deze 
groep juist nog zoveel 
energie heeft en je 
energie geeft”, Gerda 
van Beijnum raakt er 
niet over uitgepraat. Een passie die 
haar werk is geworden en die zeker 
haar vruchten afwerpt. 

Wilt u meer weten over de zorg-
boerderij Molenhoeve, kijk dan op de 
website: www.opdemolenhoeve.nl

Dagbesteding: 
meetellen in de maatschappij en nuttig zijn

‘Door te kijken naar 
wat een oudere nog 
wel kan, krijg je zoveel 
moois terug’

Kees Noorlander, een cliënt en Gerda van Beijnum bij de 

molen waaraan hard geklust wordt. 



Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de 
uitbetaling van het persoonsge-
bonden budget (PGB). Dit heeft 
te maken met de nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
die dan in werking gaat. Op dit 
moment voert het WMOkantoor 
de PGB regeling voor de Sociale 
Dienst Drechtsteden uit. Zij betalen 
periodiek het PGB uit, controle-
ren de uitgaven jaarlijks achteraf, 
vorderen teveel betaalde bedragen 
terug en beschikken over de zorg-
overeenkomst.

De nieuwe wet spreekt over zoge-
noemd ‘trekkingsrecht Wmo’. Heeft 
u een PGB dan houdt u dat in 2015, 
maar u krijgt het geld niet langer op 

uw eigen rekening. De Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB) gaat uw PGB 
beheren en voert betalingen uit aan 
de zorgverlener(s) van uw keuze.  

Wat moet ik doen?
Voorlopig hoeft u niets te doen. In 
augustus ontvangen PGB-houders 
voor huishoudelijke ondersteuning 
een brief van de Sociale Dienst 
Drechtsteden met meer informatie. 

Waarom trekkingsrecht?
Met het trekkingsrecht nemen de 
administratieve lasten voor PGB-
houders sterk af. De Sociale Verze-
keringsbank betaalt maandelijks 
de facturen uit het PGB-budget aan 
de zorgverleners. Als het PGB niet 

volledig besteed is, dan stort de SVB 
dit aan het einde van het jaar terug 
aan de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Zo hoeft er niets te worden terug-
gevorderd. Daarnaast voorkomt 
deze werkwijze eventueel oneigen-
lijk gebruik van het PGB. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Houd de 
website van de Sociale Dienst in de 
gaten: www.socialedienstdrecht-
steden.nl/wmo-drechtsteden. Ook 
kunt u meer informatie vinden op:
•   www.pgb.nl (website van de be-

langenvereniging per saldo voor 
mensen met een PGB)

•   www.svb.nl (zoek op trekkings-
recht)

•   Meer informatie over de wet kunt 
u vinden op www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/wet-maatschap-
pelijke-ondersteuning-wmo

Uitbetaling PGB wijzigt vanaf 1 januari 2015

Even voorstellen…
Wethouder Zorg en Welzijn: Karin Lambrechts
Karin Lambrechts is sinds mei 2014 
wethouder van Zorg en Welzijn van 
gemeente Dordrecht. Vanaf juli is 
zij binnen het Drechtstedenbestuur 
ook verantwoordelijk voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Zorg en welzijn is geen 
onbekend terrein voor haar. Eerder 
was zij al raadslid bij de gemeente 
Dordrecht en vier jaar wethouder 
Zorg en Welzijn van de gemeente 
Teylingen (Sassenheim en omge-
ving). In die periode was ze ook lid 
van de landelijke commissie zorg 
van de vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG). Karin Lambrechts 
vertelt over de nieuwe Wmo die 
vanaf 2015 van start gaat:

“Komende periode is een periode 
van hele grote veranderingen voor 
u. Het rijk stoot taken af aan de ge-
meenten, maar die krijgen veel min-
der geld voor de uitoefening van die 
taken. Dat dwingt de Drechtsteden 
om veel kritischer te kijken naar de 
besteding van dat geld.

Aan de ene kant geloof ik echt in 
de kracht van mensen en van hun 

omgeving. Veel mensen zijn in staat 
zelf hun ondersteuning te rege-
len. In de Drechtsteden zijn er veel 
mensen die daaraan een bijdrage 
leveren, in de vorm van mantelzorg 
of vrijwilligerswerk. Aan de andere 
kant moet de overheid oog hebben 
voor mensen die meer hulp en on-
dersteuning nodig hebben. Wat ook 
de veranderingen mogen zijn, onze 
eerste opgave is er voor zorgen dat 
cliënten ondersteuning krijgen per 
1 januari 2015. Het gaat om kwets-
bare mensen met matige tot zware 
beperkingen. Zorg en ondersteu-
ning moeten doorgaan!

In de Drechtsteden werken we al 
volop aan de veranderingen, met 
proefprojecten in alle zes gemeen-
ten. Samenwerking is een belang-
rijk onderdeel van onze strategie. 
Samenwerking met (zorg) aanbie-
ders, huisartsen, welzijnsaanbieders 
en natuurlijk met zorgkantoor/
zorgverzekeraar VGZ. Op die manier 
kunnen we de Wmo goed regelen 
en uitvoeren. De komende vier jaar 
doen we er goed aan om de samen-
werking te blijven zoeken.

Ik zie kansen in het 
verbinden van de drie 
nieuwe taken van 
de gemeente: Wmo, 
Jeugdwet en Partici-
patiewet. Bijvoorbeeld 
door het oplossen van 
inkomensvraagstuk-
ken in gezinnen waar 
ook jeugdproblemen 
en Wmo aan de orde 
zijn. En heel belangrijk: 
zorgen dat mensen werk 
hebben of minimaal een 
zinvolle dagactiviteit. 
Want werk of een zinvolle 
dagbesteding is soms de 
beste zorg.”
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Diny Laureij (65) klopte 16 jaar ge-
leden aan bij de Wmo. Zij wordt in 
haar dagelijkse bezigheden belem-
merd door de ziekte van Parkinson. 
Toch laat ze zich niet zo snel uit 
het veld slaan. “Ik ben nog altijd de 
baas. Ik sta niet stil bij de dingen 
die ik niet kan, maar bij de dingen 
die ik wel kan!” 

Een van de belangrijkste bezighe-
den van Diny is fietsen. Helaas is dit 
door haar ziekte niet meer mogelijk. 
Toch heeft Diny het nog lang volge-
houden. “Met een lage opstapfiets 
lukte het nog wel. Ik heb zelfs via de 
Sociale Dienst nog een paar lessen 
gehad op een speciale driewieler. 
Toch heb ik jammer genoeg van 
beiden af moeten zien. Ik ben een 
doorzetter, maar je moet ook je 
grenzen kennen. Ik heb het in ieder 
geval geprobeerd.” Om toch in be-
weging te blijven is Diny elke week 
in de sportschool te vinden. Niet 
om te fietsen, maar om te badmin-
tonnen. “Ik kan niet hard smashen, 
maar ik sla de shuttle wel terug.”

Kleuren 
Diny kan steeds minder uitvoeren. 
Dit maakt haar creatief. “Ik creëer 
steeds nieuwe hobby’s.” Één van 
haar grote hobby’s is kleuren.  Als 
de kleurboeken op tafel komen, 
raakt Diny niet uitgepraat. “Ik heb 
vroeger in de mode gewerkt, daar 
was ik al bezig met kleuren. Het 
werkt ontspannend. Je bent wel aan 
het denken over bepaalde dingen, 
maar je gaat er niet zo van tobben.” 

Zelf houdt Diny van rood, zwart, 
geel en witte kleuren. Ze omschrijft 
het als pittige kleuren, die bij haar 
passen, omdat ze ook een pit-
tige tante is. Daarnaast maakt ze 
ook graag rokjes. Vroeger met de 
naaimachine tegenwoordig met de 
hand. 

Oplossingen zoeken
Zo is Diny steeds bezig met het 
zoeken naar oplossingen. Haar bank 
was te laag, waardoor ze moeilijk 
op kon staan. Diny heeft er langere 
poten onder laten zetten en nu kan 
ze makkelijker omhoog komen. “Ik 
probeer steeds een stapje vooruit te 
denken. Zo ga ik binnenkort ook een 
tweede matras kopen voor op mijn 
bed. Ik kan wel mopperen dat ik niet 
van m’n bed af kan komen, maar ik 
kan beter bedenken wat ik er aan 
kan doen.” 

Steuntje in de rug
Naast Diny’s eigen oplossingen 
biedt de Sociale Dienst Drechtste-
den haar ook ondersteuning. “Ik 
heb een aantal douche- en toilet-
voorzieningen, zoals optrekbeugels. 
Ook heb ik extra trapleuningen en 
een postoel ontvangen. Met dat 
laatste ben ik het meest blij. Maar 
zeker ook met de andere voorzie-
ningen. Ik loop de trap op, zonder 
dat het me teveel moeite kost, heel 
fijn.” De Sociale Dienst Drechsteden 
en Diny zien elkaar nog regelmatig. 
Zo komt er  geregeld iemand op 
bezoek om te kijken hoe het met 
Diny gaat. “Het is altijd erg prettig 

als er iemand langs komt, zo voel ik 
mij gehoord,” aldus Diny. 

Positief
Ondanks de creatieve oplossingen 
en de voorzieningen in huis is het 
niet altijd even makkelijk. “Er zijn 
altijd momenten dat je wat som-
ber bent. Zo zou ik 
er graag voor mijn 

nichtje willen zijn, maar dat kan 
ik nu niet meer. Het zijn de kleine 
dingen die je mist.” Ondanks dit 
alles weet Diny steeds weer posi-
tief te blijven: “Ik ben heel blij dat 
ik nog zo mag leven, dat is al heel 
bijzonder.”

“Ik kan wel mopperen, 
maar ik kan beter naar 
een oplossing zoeken”



Tot voorkort kwam het nog wel-
eens voor dat de Drechthopper 
werd gebruikt voor het vervoer 
naar dagbehandeling/-opvang, een 
revalidatiecentrum of voor woon-
werkverkeer. Dit was niet de bedoe-
ling, ook al stonden gemeenten dit 
vaak wel toe. Om het oneigenlijke 
gebruik van de Drechthopper tegen 
te gaan, zijn de regels per 1 juli aan-
gescherpt in een nieuw contract. 

De Drechthopper is een vervoers-
systeem voor mensen met een 

beperking en ouderen vanaf 75 
jaar. De Drechthopper brengt u van 
deur tot deur of van deur naar halte 
en andersom en is bedoeld voor 
het onderhouden van contacten 
met anderen en voor recreatieve, 
maatschappelijke- en of religieuze 
activiteiten reizen (sociaal- maat-
schappelijk verkeer). Heeft u ver-
voer nodig voor werk, revalidatie 
of dagbesteding dan moeten er 
andere regelingen getroffen wor-
den zoals vervoer via uw werkgever, 
de AWBZ (tot het einde van 2014), 

uw zorgverzekeraar etc. 
Klanten wie dit betreft zijn hierover 
per brief en telefonisch geïnfor-
meerd.

Wilt u meer weten over de Drecht-
hopper. Kijk op onze website:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/ 
wmo-drechtsteden of bel naar onze 
klantenservice: 078-770 8910. U 
kunt ook contact opnemen met de 
Drechthopper Bestellijn: 0900 502 
1210 (lokaal tarief + eventueel de 
kosten van uw mobiele telefoon) 

of bezoek de website: www.drecht-
hopper.nl 

Nieuw contract Drechthopper en Drechtsteden

Regionale Wmo-Adviesraad Drechtsteden 
Nieuwe Stijl
Dit is een bijdrage van de Regionale 
Wmo-Adviesraad Drechtsteden

Vanaf januari 2015 gaat de Regio-
nale Wmo-adviesraad Drechtste-
den Nieuwe Stijl (NS) van start. 
Omdat een deel van de langdurige 
zorg overgaat van het Rijk naar de 
gemeenten, krijgen de gemeenten 
in de Drechtsteden er meer taken 
bij. Dat heeft ook gevolgen voor 
de samenstelling van de huidige 
Regionale Wmo-adviesraad Drecht-
steden.   

Opvolger van
De Regionale Wmo-adviesraad 
Drechtsteden bestaat vanaf 2007. 
Deze Regionale raad geeft gevraagd 
en ongevraagd advies over alles 
wat met de wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) individuele 
voorzieningen te maken heeft, zoals 
huishoudelijke ondersteuning, 
woningaanpassingen, rolstoelen en 
het aangepast vervoer. De Regio-

nale raad adviseert het Drechtste-
denbestuur en de Sociale Dienst 
Drechtsteden over het beleid en 
uitvoering van het beleid.
Het gevraagd en ongevraagd advi-
seren gaat gewoon door, maar de 
Regionale raad NS zal gaan advi-
seren over álle maatwerkvoorzie-
ningen. Dus naast huishoudelijke 
ondersteuning en de woningaan-
passingen gaat het bijvoorbeeld 
ook om de individuele begeleiding 
en de dagbesteding. Alle voorzie-
ningen waar mensen een ‘indicatie’ 
voor nodig hebben.

Samenstelling en werkwijze van de 
Regionale Wmo-adviesraad NS
De Regionale Wmo-adviesraad zal 
uit tien leden bestaan, inclusief 
de voorzitter. Zes leden komen uit 
de lokale Wmo adviesraden in de 
Drechtsteden en drie leden zijn 
ervaringsdeskundig. De voorzitter 
wordt geworven via een sollicitatie-
procedure. 

De leden van de Regionale raad 
hebben op deze manier samen 
zowel beleidsdeskundigheid als 
ervaringsdeskundigheid in huis.

Werkgroepen/netwerken
Het is belangrijk dat de leden van 
de Regionale raad goede contacten 
hebben met de mensen die gebruik 
maken van maatwerkvoorzieningen 
en/of hun mantelzorgers. Alleen 
dan kunnen zij goed adviseren. Om 
deze contacten te regelen, kan de 
Regionale raad (tijdelijke) werkgroe-
pen instellen, bijvoorbeeld voor een 
voorziening, zoals dagbesteding. In 
de werkgroep zitten één of meer le-
den van de Regionale Wmo-advies-
raad en leden van cliëntenraden, 
regionale of lokale belangenbe-
hartigers. Ook individuele burgers 
kunnen vanwege hun ervaring of 
kennis lid zijn van een werkgroep. 
De Regionale raad kan ook een 
themabijeenkomst organiseren om 
zo te horen wat mensen vinden van 

een maatwerkvoorzieningen. Daar-
naast gaan de leden op werkbezoek.
Voor de advisering zal de Regio-
nale Wmo-adviesraad zeker ook 
gebruik maken van de netwerken 
van cliënten(raden), mantelzorgers, 
belangenbehartigers en inwoners. 
Waar mogelijk werkt de Regionale 
raad samen met de netwerken en/
of werkgroepen van lokale Wmo-
adviesraden.
De Regionale Wmo-adviesraad 
heeft straks een informatieve en 
interactieve website en publiceert 
regelmatig een digitale nieuwsbrief. 

Heeft u vragen aan en/of opmerkin-
gen voor de Wmo-adviesraad neem 
dan contact op met:

Telefoon:  078-6176982
E-mail:  wmo-adviesraaddordrecht@
zorgbelang-zuidholland.nl
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