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deze week hield het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) haar halfjaarlijkse bijeenkomst. Nadat diakenen en vertegenwoordigers van hulporganisaties in de voorjaarsbijeenkomst door medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden waren bijgepraat
over de komende wijzigingen in de zorg, waren we deze avond vooral praktisch bezig.
De deelnemers spraken kleine groepjes over een zevental casussen, met als centrale
vraag: hoe zou je op deze hulpvraag ingaan? Aansluitend gaf iemand die de vraag
daadwerkelijk voorgelegd had gekregen een reactie. Zodoende kwamen er een aantal
situaties voorbij waarin vrijwilligers, met heel veel geduld, tact en liefde iemand uit
een schijnbaar hopeloze situatie konden halen. Een woning die tot aan de nok volgestouwd was met rommel en daardoor sterk vervuild, wordt stukje bij beetje opgeruimd en weer leefbaar gemaakt; langzaam maar zeker krijgt daardoor de bewoonster
ook weer perspectief.
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Des te schrijnender is het als je dan aan het einde van de avond moet melden dat
hulporganisaties die prachtig werk verrichten, maar daarbij wel afhankelijk zijn van
een goede coördinator, hun activiteiten moeten afbouwen of helemaal stoppen omdat
de gemeente Dordrecht hun subsidie intrekt. Hip/Present heeft in de afgelopen jaren
een bestand opgebouwd van 600 vrijwilligers; als de organisatie niet meer kan beschikken over de inzet van een coördinator, is de kans reëel dat de inzet via deze
groep ook wegvalt.
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Naar we begrepen is het argument van de gemeente Dordrecht om de organisatie niet
(meer) te subsidiëren het feit dat een té groot deel van het budget opgaat aan arbeidskosten. Dat zou betekenen dat HiP/Present wél in aanmerking zou komen voor
subsidie als er naast de salariskosten nog een substantieel bedrag betaald zou worden
aan huisvesting, ict, vergaderingen, communicatie, representatie en reizen.
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De overheid wil een participatiemaatschappij en er zijn burgers bereid daaraan hun
bijdrage te leveren. Maar als het de organisaties heel lastig of onmogelijk wordt ge-

maakt die vrijwilligers op een goede manier aan te sturen, kan de overheid verwachten dat de motivatie om te participeren snel minder wordt.
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Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek aan de gemeente Dordrecht haar beleid op dit punt te herzien en organisaties de kans te geven de participatie van burgers in de maatschappij te (blijven) bevorderen, óók door haar financiële bijdrage.
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Namens het DPD wensen we u wijsheid, vreugde en zegen in uw arbeid en groeten we
u hartelijk.
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