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Binnen locatie Auriga behandelen wij cliënten tussen 4-24 jaar met een licht 
verstandelijke beperking en daarbij komende forse gedragsproblematiek.
Wij bieden residentiele 24uurs behandeling, ambulante behandeling en begeleiding, 
buitenschoolse opvang PLUS, onderwijsondersteuning en dag en na-schoolse- 
behandeling. De hoofdlocatie van het Orthopedagogisch behandelcentrum kunt u vinden 
op de Grafelijkheidsweg.
In Dordrecht hebben wij diverse locaties op de Grafelijkheidsweg, de Nijenstein en de 
Chicomendesring.

Aangenaam kennis te maken
's Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of 
andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het 
beste antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met 
lichte zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij 
voorkeur bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers.

Binnen de gemeente Dordrecht ondersteunen we ruim 160 inwoners op het gebied van 
wonen, leren en werken. Binnen orthopedagogisch behandelcentrum Auriga is er een 
zeer divers en uitgebreid behandelaanbod. Naast medische behandeling, wordt ook 
psychotherapie en pedagogische behandeling geboden. Behandeling wordt uitgevoerd 
binnen en buiten de behandellocaties van cliënten en vanuit de poliklinieken van 
Advisium. Recent hebben wij het keurmerk OBC toegekend gekregen, waarbij wij staan 
voor kwaliteit van behandeling.

Samen met u dragen wij er namelijk graag aan bij dat gemeente Dordrecht een 
gemeente is waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen mee kan doen. Wij zien 
Dordrecht graag als een stad waarin mensen met een beperking een betekenisvol leven 
kunnen leiden en iets toe kunnen voegen aan de samenleving. Hoe verschillend die 
invulling of bijdrage per persoon ook zal (kunnen) zijn.

Gefeliciteerd met uw benoeming als gemeenteraadslid. Namens 's Heeren Loo wensen 
wij u veel succes de komende vier jaar. Wij kijken er naar uit om met u samen te 
werken aan goede jeugdhulp en zorg en/of ondersteuning voor mensen met een 
beperking.
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We werken vanzelfsprekend samen met collega's van andere organisaties zoals Yulius.

Ik wens u een voortvarende start toe in uw nieuwe functie.

Met vriei
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Dit is vooral belangrijk als de inwoner ondersteuningsvragen heeft op meerdere 
leefdomeinen, waarbij samenwerking en extra flexibiliteit vanuit bekostigingsoogpunt of 
organisatieoogpunt nodig is.

Leer- en ontwikkelingswensen op het gebied van dagbesteding en arbeid kunnen 
cliënten ook vormgeven bij het Leerwerkplein aan de Calandstraat 24 en 24a. Vanuit 
deze locatie bieden wij ook jobcoaching en het project'Werken Aan Mijn Toekomst' 
(WAMT). Daarnaast bieden we in samenwerking met Bluebirds in the Backyard 
dagbesteding op een aantrekkelijke locatie in het centrum van Dordrecht.

U kunt bijvoorbeeld bijdragen door ervoor te zorgen dat:
• Alle communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie begrijpelijk en ook 

toegankelijk is, ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
• In het jeugdbeleid, en in de regiovisie van de jeugdregio, specifiek aandacht is 

voor kinderen met een beperking en het gezin waarin ze opgroeien.
• Gemeente Dordrecht samenwerkt met regiogemeenten in de inkoop van 

specialistische jeugdhulp vanuit de jeugdwet en ook bij de ondersteuning vanuit 
de Wmo.

• De persoon om wie het gaat altijd centraal staat bij de uitvoering van beleid.

Samen de gemeente inclusiever maken
Als raadslid krijgt u te maken met thema's die alle inwoners raken, dus ook inwoners 
met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren in het onderwijs die 
extra hulp nodig hebben. Inwoners die gebruik maken van dagbesteding, inwoners die 
hulp nodig hebben bij het (zelfstandig) kunnen wonen of inwoners die ondersteuning 
nodig hebben in de (begeleiding naar) passend werk of invulling van vrije tijd.

U kunt als raadslid een belangrijke rol spelen om deelname van inwoners met een 
beperking aan de maatschappij en in Dordrecht vanzelfsprekender en makkelijker te 
maken. U doet dit vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger en uw rol als raadslid bij 
het stellen van kaders en in uw controletaak op de uitvoering van beleid door het 
college.

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat ook mensen met een beperking goede 
toegang moeten hebben tot zorg en ondersteuning, gebouwen, onderwijs, arbeid en 
begrijpelijke informatie. Ook moeten vanaf het begin ervaringsdeskundigen worden 
betrokken bij beleid en wetgeving, bijvoorbeeld bij het opstellen van uw lokale sociale 
beleid en uw lokale inclusie agenda. Samen met onze ervaringsdeskundigen denken wij 
daarover graag met u mee.
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