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Dordrecht, 25-05-2020 

Geachte leden van de Drechtraad, 

Op 1 oktober 2019 hebben we bij het Carrousel Sociaal met een aantal sociale ondernemers uit 

Dordrecht (De Buitenwacht, De Crabbehoeve, Glintz, Stichting Helpende Handen Nederland, 

Stichting Turkish Delight, Wereld Wijven ateliers en Wijk voor Wijk)  gereageerd op de voorgenomen 

bezuinigingen op  de participatieplaatsen in de Drechtsteden.  In onze reactie hebben we 

aangegeven welke consequenties het wegvallen van de participatie plaatsen zou hebben voor een 

grote groep bewoners uit Dordrecht en omgeving. Daarnaast hebben we een pleidooi gehouden voor 

het belang van sociale ondernemers, de wisselwerking die zij aangaan met hun omgeving en wat hun  

waarde is voor het sociaal domein.  

Wethouder Verheij (Financiën) vertelde die avond dat de Provincie toestemming heeft gegeven voor  

uitstel. Maar de Taakstelling wel overeind blijft: 3,6 miljoen bij Sociale Dienst. Alles wat er in de 

Carrousel en Drechtraad werd gezegd zou hij meenemen bij het uitwerken van een nieuw voorstel. 

Ook heeft hij tijdens de vergadering toegezegd in gesprek te gaan met de Sociale Dienst en met de 

organisaties die hebben ingesproken. Helaas zijn wij als sociale ondernemers Dordrecht niet 

benaderd in deze.  

Het doet ons goed  te lezen dat de participatieplekken buiten deze bezuinigingsvoorstellen worden 

gehouden. Echter maken wij ons grote zorgen om de voorliggende bezuinigingen omdat ook deze 

bezuinigingen veelal dezelfde mensen, waar wij binnen onze ondernemingen mee te maken hebben, 

hard zullen raken.  

Voor participanten is een participatieplek nodig om mee te kunnen doen en zich te kunnen 

ontwikkelen.  Veel mensen uit deze doelgroep hebben het op meerdere vlakken moeilijk; zoals op 

financieel gebied, eenzaamheid en zorg. David van Maanen, directeur SDD, citeerde in een 

bijeenkomst,  n.a.v. de voorgestelde bezuinigingen in het Sociaal Domein, uit het boek Schaarste van 

S. Mullainathan en E. Sharir. Hierin wordt overtuigend vastgesteld hoe gebrek aan gelden en tijd 

invloed hebben op de inzet van (cognitieve) mogelijkheden van mensen.  

De nu voorgestelde bezuinigingen raken deze mensen hard. Zo komen de extra kosten die 

voorvloeien uit de verlaging van de premiebijdrage bij veel van deze mensen te liggen, dit betekent 

dat zij nog moeilijker rond kunnen komen en het risico op een slechtere gezondheid groter wordt. De 

eigen bijdrage dagbesteding zal voor een gedeelte ook bij deze groep als bedrag toegevoegd worden 

op de stapel. Het wegvallen van de adviseurs geldzaken en daarmee ondersteuning van het beheer 

bij financiën vinden we om de zelfde bovengenoemde redenen zeer risicovol. We (h)erkennen  dat 

veel financiële ondersteuning plaatsvindt binnen de muren van de sociale ondernemingen die deze 

brief ondertekenen.  

 

 



Als door de verschuivingen de ondersteuning op financieel gebied meer bij ons komt te liggen hoe 

belangrijk zou het dan zijn dat gemeenten sociale ondernemers als gesprekspartners inzetten (en 

erkennen). Vaak zijn wij een belangrijke (eerste) stap in de keten van de schuldhulpverlening. Hoe 

kunnen we deze wisselwerking tussen gemeenten, sociale ondernemingen, ketenpartners ten 

dienste van bewoners zo efficiënt mogelijk inzetten? 

Met deze brief hebben we onze zorg over de stapeling van kosten bij een grote groep bewoners 

binnen de Drechtsteden willen neerleggen. En vragen daarmee ook aandacht voor het versterken 

van de meer informele steunstructuren die er zijn binnen en rondom de sociale ondernemingen.  

We vragen ons af of het realistisch is dat deze besluiten nu genomen worden terwijl we weten dat er 

veel ()financiële) consequenties zijn door het Coronavirus op de leefsituatie van bewoners in de 

Drechtsteden. We willen dan ook pleiten voor uitstel van deze maatregelen!  

Dit uitstel zouden we kunnen gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan.  

Wij hopen dat u dit signaal ter harte neemt . 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de volgende sociale ondernemers Dordrecht;  

De Buitenwacht, 

De Crabbehoeve,  

Stichting Helpende Handen Nederland,  

Glintz,  

Stichting Turkish Delight 

Wereld Wijven ateliers 

Stichting Wijk voor Wijk.  

 

Mirjam Karsten 

Voorzitter bestuur Wijk voor Wijk 

Ps met instemming namens de ondernemingen per mail in gediend bij de griffie. 

 

 

 


