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Wethouder Dorien Zandvliet: 

‘Nog veel te leren en te verbeteren, 
maar we zitten duidelijk op de goede 
weg!’ 
 

 
Van oudsher is er in Alblasserdam een sterke structuur rondom zorg, 
jeugd en participatie. Er zijn goede contacten tussen de verschillende 
instanties en korte lijnen naar de gemeente en tussen instanties 
onderling. ‘We wilden het niet ingewikkelder maken dan het is en 
onze nieuwe verantwoording voor Wmo, Jeugd en Participatie laten 
voortbouwen op de mooie basis die er al lag, legt wethouder Dorien 
Zandvliet uit.  
 
Die basis wil de gemeente versterken en intensiveren. ‘Het is fijn als directeuren 
elkaar kennen, maar het is nog beter als de wijkagent de wijkverpleegkundige weet 
te vinden.’ Om dat te realiseren is er een zorg- en netwerkapp ontwikkeld. Dorien 
Zandvliet: ‘Het is voor dit doel vrij uniek. Iedereen in Alblasserdam die ook maar 
iets rondom zorg, jeugd of participatie doet is via deze besloten omgeving te vinden. 
Je kunt erop zoeken, informatie uitwisselen en vragen stellen. Daarnaast blijven we 
met regelmaat samenlevingsbijeenkomsten organiseren, zodat mensen elkaar ook 
echt persoonlijk leren kennen.’ 
 
Het werkt 
Dat de huidige manier van samenwerken ook echt resultaat geeft, blijkt uit 
positieve reacties. Het is fijn terug te krijgen dat mensen zich echt gehoord voelen. 
Dat iemand zijn verhaal kan doen zonder door een hele molen te moeten. 
Natuurlijk gaat het ook nog wel eens niet goed’, erkent de wethouder. ‘We hebben 
nog veel te leren en te verbeteren, maar we zitten duidelijk op de goede weg.’ 
 
 



	  

Speerpunten 
‘Wat voor nu speerpunt is, is dat mensen die weer een plekje in onze samenleving 
moeten zien te vinden, dat ook echt binnen Alblasserdam krijgen. Daarnaast zien 
wij het ook als een uitdaging om de gehele samenleving in Alblasserdam in 
beweging te krijgen. Om met elkaar voor elkaar te zorgen. Dus: ben je bereid om 
je buurvrouw te helpen als zij even geen boodschappen kan doen. Dat is een 
verantwoordelijkheid die we met elkaar kunnen en moeten nemen.’  
 
Volgens de wethouder blijft ook communicatie van groot belang. ‘We willen heel 
graag alle inwoners informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
maar bovenal dat mensen weten waar ze naar binnen kunnen stappen zodra ze 
ergens tegenaan lopen.’ En dat kan steeds makkelijker. ‘Inwoners kunnen de 
gemeentelijke website raadplegen, maar je kunt ook gewoon bij school, het 
centrum voor jeugd en gezin, het jeugdwerk of Stichting Welzijn Alblasserdam 
aankloppen. Door alle onderlinge contacten, word je snel door de juiste persoon 
gehoord.'  
 
Bijzonder initiatief 
Er zijn veel mooie initiatieven. Persoonlijk is Dorien Zandvliet enorm fan van de 
Stichting Jamaarik. ‘Een handjevol vrijwilligers hebben het idee uitgewerkt om met 
kinderen die bijvoorbeeld moeilijk contacten leggen of weinig zelfvertrouwen 
hebben te gaan sporten. Heel laagdrempelig en op een vrolijke manier. Van zo’n 
initiatief word ik warm. Dat vind ik zo bijzonder. Het is een prachtig voorbeeld van 
voor elkaar zorgen! Dus: ga met elkaar aan de slag. Kijk om je heen. Heb je 
initiatieven voor jouw buurt, begin en laat het ons weten.’ 
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