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Geachte dames en heren,

In de vergadering van uw commissie op dinsdagavond 30 maart aanstaande wordt de 
beleidsnotitie Ontmoetingsplekken besproken. Het platform op d’recht sociaal wil graag haar 
reactie geven op dit belangrijke onderwerp.
Alvorens wij op de inhoud van de beleidsnotitie ingaan, willen wij graag het platform op’drecht 
sociaal introduceren. Het platform is een samenwerkingsverband (in ontwikkeling) van sociale 
ondernemingen en / of sociale ondernemers uit Dordrecht en de Drechtsteden, die gezamenlijke 
kennis en kunde bundelen om daardoor de impact op de samenleving te vergroten. Een aantal 
ondernemingen zijn vanuit de wijk ontstaan met (vrijwillige) inzet vanuit bewoners en sluiten 
zo aan op de haarvaten van die wijken waarbij de interactie met de bewoners de basis is van het 
ondernemerschap. Uitgangspunt van alle partijen is dat initiatieven, projecten en activiteiten in 
wijken van onderop door, voor en met bewoners / inwoners worden ontwikkeld.  
Zie de bijlage op blad 3 en 4 voor de leden van op d’recht sociaal.

Dan komen we nu bij de inhoud. Uiteraard onderschrijven wij het uitgangspunt van de gemeente 
dat elke inwoner zich thuis voelt in zijn of haar eigen wijk en we juichen het toe dat het College 
van B&W wil investeren in ontmoetingsplekken. Wij plaatsen alleen vraagtekens bij de wijze 
waarop dit beleid uitgevoerd gaat worden en we betreuren het dat wij niet betrokken zijn bij de 
totstandkoming van deze beleidsnotitie. 

Het eerste vraagteken betreft de top down benadering en de afwezige bewoner in de 
totstandkoming van beslispunt 1.
In de raadsinformatiebrief wordt melding gemaakt dat er middelen worden vrijgemaakt 
voor respectievelijk een wijkprogrammeur, kwartiermaker, programma coördinator die de 
samenwerking in de genoemde wijken gaat versterken. Wij hebben over deze aanpak twijfels.  
Er wordt vanuit gegaan dat door deze aanpak de samenwerking in de wijken tussen de aanbieders 
van activiteiten en de ontmoetingsplekken zal verbeteren en er huiskamers ontstaan waar 
bewoners zich thuis voelen. Uit ervaring weten we dat de samenwerking tussen verschillende 
aanbieders pas echt zal verbeteren als de bewoners hier direct bij betrokken zijn en de regie 
bepalen. Wat een passend programma is voor een wijk en of er 1 of meerdere ontmoetingsplekken 
nodig zijn staat dan nog open en is nog niet ingekleurd vanuit een gemeentelijke analyse. 

In het Platform op d’recht sociaal zijn er ‘best practise’ wijkondernemingen zoals Crabbehoeve, 
Wijk voor Wijk, De Buitenwacht welke door bewoners zijn opgezet en de activiteiten gebaseerd 
zijn op interactie met de wijk en haar bewoners en door veel vrijwilligers uit de buurt worden 
uitgevoerd. Bewoners weten als geen ander welke problemen er in hun wijk spelen en kunnen 
vaak ook een goede bijdrage leveren aan het prioriteren en oplossen van die problemen.  
Dit verhoogt de kwaliteit van oplossingen. Bewoners die betrokken zijn bij hun wijk, zullen 
sneller zelf een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun wijk Wij willen u vragen te 
overwegen deze middelen anders in te zet-ten door ons hierbij te betrekken en overleg te voeren 
met bewoners(groepen) en ze meer zeggenschap te geven bij deze ontwikkeling. 
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Het tweede vraagstuk betreft de visie over beheer en exploitatie van beslispunt 2.
In de raadsinformatiebrief wordt voorgesteld om beheer en buurtwerk uit elkaar te halen 
en de opdracht voor beheer ook bij Contour De Twern neer te leggen. Dezelfde organisatie 
die ook het buurtwerk uitvoert. Het beheer krijgt hierdoor meer mogelijkheden om van de 
wijkaccommodaties een laagdrempelige en bruisende huiskamer van de wijk te maken. Een besluit 
hierover in dit vroege stadium maakt dat, waar mogelijk potentieel ligt in de wijk om het beheer 
op te pakken door bewoners, als kans op voorhand verloren is. 
Op heel veel plekken in Nederland krijgen bewoners steeds meer zeggenschap over 
beheer van accommodaties in de wijken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is met 
een innovatieprogramma wijkaanpak bezig waarbij de bewoners meer het beheer van 
wijkaccommodaties gaan uitvoeren. Wij willen u vragen om in de scenario’s een scenario uit  
te werken waar de bewoners beheer kunnen krijgen. Wij willen hier graag over meedenken.

In algemene zin valt ons op dat het beleidsdocument (nog) geen verbinding legt met andere 
ontwikkelingen in de stad die raakvlak hebben met ontmoetingsplekken. Denk aan de 
ontwikkeling van opvang naar wonen waarbij onderdeel van het plan is om waakvlam functies  
in wijken te ontwikkelen. 

Tot slot:
Wij geloven in een actieve wijk die denkt en meewerkt in het mogelijk maken van vrijwilligers- en 
bewonersactiviteiten. Initiatieven, creatieve ideeën en niet alledaagse oplossingen komen vaak 
vanuit de samenleving. Wij geloven in een samenleving waar de initiatieven van onderop en in 
verbinding met elkaar tot stand komen en verder kunnen worden ontwikkeld.

Wij wensen u een vruchtbare commissievergadering toe.
Met vriendelijke groet,

platform op d’recht sociaal
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bijlage 

Missie & Visie
Het platform op d’recht sociaal heeft als missie om sociale ondernemingen beter te positioneren 
in de Drechtsteden als onmisbare schakel tussen zorg en welzijn voor de bewoners. Daarnaast 
wil het platform onderling inspireren om zo elkaar te versterken en de impact waar de betrokken 
samenwerkende partners voor staan te versterken. Op d’recht sociaal organiseert meerdere keren 
per jaar een gelegenheid voor kennismaking met het platform. Wij gebruiken LinkedIn om deze 
bijeenkomsten aan te kondigen. 
Meer weten? Neem contact op met een van de initiatiefnemers of aangesloten leden.

De aanleiding voor het ontstaan van het platform ontstond In het najaar van 2019. Voorgenomen 
bezuinigingen in de Drechtraad binnen het sociaal domein om alle participatieplekken per 2020 
te laten vervallen. De samenwerking was gelukkig succesvol, de participatieplekken bestaan nog 
en het inspireerde de zeven initiatiefnemers tot het opzetten van een platform. In de loop van 
het jaar 2020 heeft het de naam ‘op d’recht sociaal’ gekregen. Wij werken onder andere aan het 
versterken van elkaar, de relatie met lokale overheid (wederzijds kennis delen) en trekken op met 
landelijke organisaties op het gebied van bewonersinitiatieven en wijkgericht werken.

#eigenzinnig
#halenenbrengen
#versterken

De initiatiefnemers op d’recht sociaal

By Branderhorst
www.bybranderhorst.com
Jolanda Branderhorst
06 13 42 88 08

De Buitenwacht
www.buitenwachtdordrecht.nl
Riet Duykers
06 54 98 23 46

Crabbehoeve
www.crabbehoeve.nl
Peter Puik & Mascha Lageweg
06 51 53 02 80

Glintz Academy
www.glintz.nl
Mirjam van der Zaag
06 42 43 36 46
 
Stichting Helpende Handen Nederland
www.stichtinghelpendehanden.nl
Femke Spruit
06 55 88 29 88
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Mirjam Karsten
www.mirjamkarsten.nl
Mirjam Karsten
06 53 85 32 14

Stichting Turkish Delight
www.cateringturkishdelight.nl
Gülay Kösen
06 27 14 67 83

Stichting Wijk voor Wijk
www.wijkvoorwijk.nl
Barbara Saarloos & Esther van Beelen
06 57 54 62 73

Wereldwijven Ateliers
www.wereldwijven.info
Marieke Schakel & Laura IJzerman
6 42 98 29 62

  
Recent aangesloten leden op d’recht sociaal

De Bonte Koe praktijken
www.bontekoepraktijken.nl
Sil Hol
06 48 65 78 03

Stichting Werkshop
www.dewerkshop.info
Ivan Smitter
06 14 43 99 45

Adviesraad Wmo en Jeugd Dordrecht
www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl
Mariëtte Teunissen
06 38 54 59 12
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