
 

Overzicht cliëntondersteuning in de Drechtsteden 
 

Plaats Wie biedt  
cliëntondersteuning1 en informatie over 
cliëntondersteuning 

Onafhankelijk Koploper 

Alblasserdam Vivenz Alblasserdam 
tel. 088 12 37 007 
E-mail achterwacht.alblasserdam 
@desocialebasis.nl  
 
Informatie over cliëntondersteuning: 
Centrum voor Jeugd & Gezin 
(cjgalblasserdam.nl) en Cliëntondersteuning 
- Gemeente Alblasserdam 
 
 
 

Wmo wel, 
jeugdhulp 
niet? Jeugd-
professionals 
die de 
indicatie 
stellen maken 
deel uit van 
het CJG 

Koploper Alblasserdam | Movisie: Alblasserdam hecht veel 
waarde aan passende zorg en ondersteuning, waarbij 
keuzevrijheid hoog in het vaandel staat. Hoewel er in de 
gemeente geen sociale wijkteams zijn, is er wel sprake van een 
dorpsnetwerk. Binnen dit netwerk bestaat er een Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), die bestaat uit een Jeugdteam, 
consultatiebureau, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. 
 
Adviesraad is hierbij betrokken 

Dordrecht Sociale wijkteams: Sociaal Wijkteam 
Dordrecht - Sociaal Wijkteam Dordrecht 
(swtdordrecht.nl) 
 
Cliëntondersteuning wordt niet genoemd op 
de websites van de sociale teams, ook niet 

Jeugdhulp wel, 
Wmo niet (in 
elk wijkteam). 
De Wmo-
consulenten 
zijn/worden 

Koploper Dordrecht | Movisie: Dordrecht heeft als ambitie om 
een sluitend aanbod van cliëntondersteuning te realiseren, 
specifiek voor de doelgroepen jeugdigen en hun ouders. 
Dordrecht zet daartoe in op drie op elkaar aansluitende 
voorzieningen om de toeleiding van jeugdigen met complexe 
problematiek naar passend aanbod te verbeteren. Daarnaast is 

 
1 Informatie via de SDD en gemeentepagina’s 
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op de website van de St. Jeugdteams (dit is 
al besproken met de ambtenaar) 
Wel op de website van de gemeente  
 

verbonden 
aan 
verschillende 
wijkteams. 
Is punt van 
aandacht van 
de Adviesraad 

de bekendheid van cliëntondersteuning in Dordrecht nog te 
beperkt en worden met name mensen die zorg mijden slecht 
bereikt. De tweede ambitie is om outreachend werken en het 
leggen van lijntjes tussen wijkteams en vindplaatsen te 
verbeteren. 
 
Adviesraad is hierbij betrokken 

Hardinxveld- 
Giessendam 

Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam 
Raadhuisplein 1, 3371 AS Hardinxveld-
Giessendam 
E-mail sociaalteam@hardinxveld-
giessendam.nl 
 
Sociaal team - Gemeente Hardinxveld-
Giessendam (hardinxveld-giessendam.nl) 
 
Sociaal team heeft geen eigen website. 
 
Geen informatie over cliëntondersteuning in 
Hardinxveld-Giessendam 
 

Wmo wel, 
jeugdhulp 
niet? Jeugd-
professionals 
die de 
indicatie 
stellen, maken 
deel uit van 
het sociaal 
team? 

 

Hendrik-Ido- 
Ambacht 

Sociaal Wijkteam Ambacht 
Hoge Kade 50 (Cascade), 3341 BE Hendrik-
Ido-Ambacht 
website www.sociaalwijkteamambacht.nl 
 
Informatie over cliëntondersteuning: 
Wie zijn wij? - Sociaal Wijkteam Ambacht 
 
Website van de gemeente: WMO - Toptaken 
(h-i-ambacht.nl)  
 

Wmo wel, 
jeugdhulp 
niet? Jeugd-
professionals 
die de 
indicatie 
stellen, maken 
deel uit van 
het sociaal 
team? 

Koploper Hendrik-Ido-Ambacht | Movisie: de gemeente wil een 
speciale vorm van cliëntondersteuning instellen voor jongeren 
die te maken hebben met de zogenaamde 18-/18+ problematiek, 
waarbij bijvoorbeeld LVB'ers en GGZ'ers die vanuit een instelling 
op zichzelf moeten gaan wonen, maar ook aan jongeren in de 
jeugdzorg die bij hun 18de (of 23ste) verjaardag te horen krijgen 
dat hun zorg stopt. 
 
Adviesraad is hierbij betrokken? 
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Papendrecht Sterk Papendrecht 
Veerweg 127, Papendrecht 
tel. 078 615 47 41 
E-mail info@sterkpapendrecht.nl 
website www.sterkpapendrecht.nl 
 
cliëntondersteuning wordt niet genoemd op 
de website van de gemeente, ook niet op de 
website van Sterk Papendrecht (behalve 
oproep voor clientondersteuner) 
 

Wmo wel, 
jeugdhulp 
niet? Jeugd-
professionals 
die de 
indicatie 
stellen, maken 
deel uit van 
Sterk 
Papendrecht. 

 

Sliedrecht Sociaal Team Sliedrecht 
Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7, 3363 
EL Sliedrecht 
tel. 0184 420 539 op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur 
website www.sociaalteamsliedrecht.nl 
E-mail info@sociaalteamsliedrecht.nl 
 
Informatie over cliëntondersteuning: 
Over ons  |  Bonkelaarhuis Sliedrecht, niet 
op de website van de gemeente. 
 

Volgens de 
website wel. 
Wmo-
consulenten 
worden/zijn 
betrokken bij 
het Sociaal 
Team, in 
hoeverre is de 
onafhankelijk-
heid 
gewaarborgd? 

 

Zwijndrecht Vivera wijkteams 
tel. 078 770 8181 
website www.viverazwijndrecht.nl 
 
Informatie over cliëntondersteuning: 
Cliëntondersteuning - Vivera Zwijndrecht – 
Zorg, Hulp en Wonen, niet op de website 
van de gemeente 

Wmo wel, 
jeugdhulp 
niet? Jeugd-
professionals 
die de 
indicatie 
stellen, maken 
deel uit van de 
wijkteams. 

Koploper Zwijndrecht | Movisie: er is onderzoek gedaan 
onder mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die 
moeite hebben om ‘mee te komen’ in de samenleving. Zij doen 
een steeds groter beroep op zorg- en ondersteuning. Hun 
problematiek doet zich voor op alle levensdomeinen (werk, 
inkomen, wonen, zorg, etc.). Het onderzoek wees uit dat 
professionals een ‘regiefunctie’ missen en mensen met een LVB 
een coach/buddy. Iemand die langdurig maar laagintensief 
betrokken blijft en uitgaat van de aanwezige zelfredzaamheid. 
Het onderzoek beveelt een waakvlamfunctie aan in de vorm van 
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"lichte levensondersteuning". Deze lichte levensondersteuning 
wordt gezien als een innovatieve vorm van cliëntondersteuning 
en is uitgewerkt in een pilot op twee uitvoeringsniveaus jongeren 
en volwassen. Deze pilots lopen nu in Zwijndrecht. 
 
De Adviesraad is hierbij betrokken. 
  

  
Informatie op de site van de SDD over cliëntondersteuning: Onafhankelijk advies en ondersteuning - Sociale Dienst (socialedienstdrechtsteden.nl). In de 
brief die klanten krijgen van de SDD voor een gesprek aan de keukentafel wordt verwezen naar cliëntondersteuning. 

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/onafhankelijk-advies-en-ondersteuning

