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Geacht College, 
 
 
In 2018 is een advies afgegeven door de afdeling O&S van de gemeente Almere, om een droge 
voorziening op te starten. Dit is na onderzoek naar en interviews met professionals, 
cliëntraden en de doelgroep. Onlangs heeft de ASD in gesprek met de cliëntenraad van 
Kwintes vernomen dat de noodzaak voor een droge voorziening in Almere groeit. In het kader 
van de netwerkvoorziening zoals beschreven in het Regionaal Zorglandschap, is dit een 
ontbrekende schakel en daarom vindt de ASD het noodzakelijk een ongevraagd advies 
hierover te geven. 
 
In het totale zorgnetwerk van signalering naar terugplaatsing in de eigen omgeving – een 
belangrijk uitgangspunt in het Zorglandschap – ontbreekt het voor ex-verslaafden aan een 
droge voorziening. Dit is een locatie waar zij, nadat zij hun behandeling succesvol hebben 
afgerond, in een veilige en ‘droge’ omgeving kunnen wennen aan een terugkeer naar een 
normaal leven. Het is de laatste stap tussen de behandeling en terugkeer naar hun eigen 
woonruimte. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat ex-gebruikers via een droge 
voorziening een veel hoger slagingspercentage hebben, omdat zij hebben geleerd hoe om te 
gaan met sociale druk en verleiding.  
 
Hoewel volgens de ASD de nadruk hoort te liggen op preventie, integrale aanpak en 
samenwerking, is het niet te voorkomen dat aan het einde van een traject mensen terugvallen. 
Een sluitende netwerkaanpak is daarin heel belangrijk. De ASD is van mening dat nazorg tot 
en met terugkeer naar de eigen omgeving de verantwoordelijkheid van de gemeente in het 
licht van de Wmo is.  
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Het is een gemis dat de nazorg voor ex-gebruikers nergens belegd is in Almere, of zelfs maar 
in de regio. De ASD vraagt daarom met nadruk aan de gemeente om hier een (regionale) 
oplossing voor te vinden. 
 
 
Hoewel het voor de hand ligt dat een van de bestaande aanbieders deze rol op zicht neemt 
(denk aan Leger des Heils, Kwintes, Amethist of Tactus), hebben andere gemeenten ook goede 
ervaringen met particuliere initiatieven, bijvoorbeeld door daarvoor opgeleide 
ervaringsdeskundigen (HBO) die in hun eigen traject een dergelijke voorziening gemist 
hebben. De ASD vraagt zich af of ook Almere voor dergelijke initiatieven open wil staan.   
Onder duidelijke voorwaarden waaraan een dergelijke voorziening moet voldoen (zoals 
bijvoorbeeld een zero tolerance-beleid). De financiering komt in de voorbeeldengevallen 
vrijwel altijd uit het PGB.  
 
De ASD neemt de vraag van de cliënten, via de cliëntenraad, uiterst serieus. Met hen is de ASD 
van mening is dat een “droge” voorziening een logisch onderdeel moet zijn van het 
herstelprogramma. De ASD adviseert de mogelijkheden hiervoor te ontdekken en te 
faciliteren.  
 
Desgevraagd zal de ASD een toelichting geven op dit advies.  
 
 
 
 
 
Met hartelijke groet 
Klaas Jongejan 
Voorzitter 
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