
 

   
 
  

 

 Aan de Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

  

 

Reactie op Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van 

‘droge voorziening’ verslavingszorg. 

 
 

 

 

Geachte Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Op 22 november 2020 hebben wij van u een ongevraagd advies ontvangen ten 

aanzien van droge voorzieningen binnen de verslavingszorg. Wij hechten belang aan 

alle adviezen van onze Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en willen u dan ook 

bedanken voor het ongevraagd advies.  

 

Hieronder geven wij graag een reactie op uw advies. 

 

(Regionale) droge voorzieningen 

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.  

 

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. 

 

Reactie 

De ASD constateert terecht dat op dit moment de nazorg voor ex gebruikers in de 

vorm van een droge voorziening nog niet belegd is in Almere en/of binnen de regio. 

Dit is, zoals ook terecht wordt gesteld door de ASD, wel een belangrijk onderdeel 

binnen het Regionaal Zorglandschap. Middels een droge voorziening wordt het 

slagingspercentage voor een ex gebruiker namelijk aanzienlijk vergroot, omdat zij op 

die manier leren om gaan met sociale druk en verleidingen.  

Afdeling Zorg en Welzijn 

L. Kramer en L. Buwalda 
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Een sluitende netwerkaanpak is om die reden uitermate belangrijk en daarom 

onderschrijven wij de noodzaak van het realiseren van een droge voorziening. Om 

deze reden zijn wij in de afgelopen periode met zorgaanbieders bezig geweest met de 

ontwikkeling van een droge voorziening. Het Leger des Heils heeft reeds in 

samenwerking met Amethist een voorstel gemaakt dat op korte termijn met de 

gemeente Almere besproken zal worden. Hierbij is aansluiting gezocht bij landelijke 

adviezen rondom droge voorzieningen. Na bespreking van het voorstel zijn wij 

voornemens om zo snel mogelijk de realisatie van een droge voorziening in gang te 

zetten en desgewenst uit te breiden naar behoefte.   

 

Bestaande zorgaanbieders en particuliere initiatieven 

Hoewel het voor de hand ligt dat een van de bestaande aanbieders deze rol op zich 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 voorbeeld gevallen 

vrijwel altijd uit het PGB. 

 

Reactie 

De suggestie van de ASD nemen wij graag mee in de uitwerking van onze plannen. 

Wij starten met een droge voorziening bij bestaande aanbieders, in dit geval het 

Leger des Heils en Amethist. Wij gaan ervaring opdoen en toewerken naar een 

concept/voorziening die wij breder kunnen inzetten. Uw suggestie om particuliere 

initiatieven te betrekken nemen wij zeker mee. Wij onderschrijven het belang om 

ook nieuwe aanbieders in te zetten voor de zorg van de kwetsbare inwoners. Echter, 

vooralsnog hebben wij de afweging gemaakt om met bestaande aanbieders te 

starten. 

 

Wat geeft de ASD het college mee? 

De ASD neemt de vraag van de cliënten, via de cliëntenraad, uiterst serieus. Met hen is de 

ASD van mening dat een “droge” voorziening een logisch onderdeel moet zijn van het 

herstelprogramma. De ASD adviseert de mogelijkheden hiervoor te ontdekken en te 

faciliteren. 

 
Reactie 

Het advies van de ASD nemen wij mee in de verdere ontwikkeling van droge 

voorzieningen in de regio Flevoland. Het afgelopen jaar ging hier al aandacht naar 

uit. In 2021 zetten wij samen met bestaande aanbieders graag stappen in het 

realiseren van deze droge voorzieningen. Zoals gesteld ligt hiervoor reeds een 

voorstel dat binnenkort besproken zal worden met de gemeente Almere. Over de 

uitvoering van dit voorstel houden wij de ASD graag op de hoogte. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere 

 

                        

 

 

de secretaris,       de burgemeester, 

R. Wielinga  F.M. Weerwind 

 


