
 
 
Aan de wethouders Wmo van Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht en het Drechtstedenbestuur 
 
 
 
 
Datum:  1 oktober 2021 
Betreft:  Huis van Morgen in de Drechtsteden  
 
 
 
 
 
Geachte wethouders, 
 
Op 23 juni jl. hebben de heer P.L. Paans, portefeuillehouder Sociaal Domein, medewerkers van de 
SDD, vertegenwoordigers van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de Regionale Adviesraad 
Wmo Drechtsteden een werkbezoek gebracht aan het Huis van Morgen1 in Bergen op Zoom. Zij 
kregen een toelichting van de wethouder van Bergen op Zoom en een rondleiding door twee 
medewerkers van het Huis van Morgen. Alle deelnemers waren enthousiast. Vanuit vijf lokale 
adviesraden pleiten we voor een Huis van Morgen in de Drechtsteden. 
 
Huis van Morgen in de Drechtsteden 
In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen bij passen bij 
een specifieke aandoening. Het zijn hulpmiddelen waardoor mensen (langer) zelfstandig thuis kunnen 
blijven, eigen regie houden en die mantelzorgers ontlasten. De informatie is onafhankelijk, er worden 
geen hulpmiddelen verkocht. Naast informatie kunnen mensen de hulpmiddelen uitproberen 
 
Verbinden/samenwerken 
In Papendrecht is het Zorginspiratiecentrum: https://zorg-inspiratie-centrum.nl/ en in Dordrecht heeft 
Visio een locatie waar mensen met een visuele beperking informatie krijgen over hulpmiddelen of 
deze uitproberen. Beide hebben overeenkomsten met het Huis van Morgen. Het Zorginspiratie-
centrum is echter een commercieel bedrijf en Visio richt zich alleen op mensen met een visuele 
beperking. Het Huis van Morgen is onafhankelijk en het aanbod is veel breder. Het is bijvoorbeeld ook 
gericht op mensen met dementie of mensen met een fysieke beperking. 
Verder geeft het Huis van Morgen voorlichting aan Wmo-consulenten, zorgmedewerkers of aan 
mantelzorgers, ouderenbonden, etc. Een Huis van Morgen in de Drechtsteden moet zeker de 
mogelijkheden onderzoeken voor een verbinding en/of samenwerking met het Zorginspiratiecentrum 
en Visio. 
 
Fysieke locatie en pop-upstores 
Het Huis van Morgen is een samenwerkingsverband van vier gemeenten: Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. De fysieke locatie rouleert over de vier gemeenten. 
Daarnaast zijn er pop-upstores in de gemeenten waar geen fysieke locatie is. We pleiten in de 
Drechtsteden voor een dergelijke constructie. Alle inwoners die een hulpmiddel nodig hebben, kunnen 
hier dan op een laagdrempelige manier informatie over krijgen en/of uitproberen. Dit alles in het teken 
van langer zelfstandig wonen, eigen regie en ontlasten van mantelzorgers! 
 
Steun vanuit het Zorgkantoor 
Het Zorgkantoor heeft belangstelling en onderzoekt momenteel of steun mogelijk is.  
 

 
1 Huis van Morgen - West-Brabant - Bergen op Zoom (huis-van-morgen.nl) 
 

https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/02/presentatie-Drechtsteden-1.pdf
https://zorg-inspiratie-centrum.nl/
https://www.visio.org/nl-nl/revalidatie-en-advies/hulpmiddelen
https://www.huis-van-morgen.nl/


Wilt u onze oproep steunen? 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jan Slappendel   Jacques van de Minkelis  Jill Wolters 
Voorzitter   Voorzitter    Voorzitter a.i. 
Adviesraad Wmo & Jeugd Platform Sociaal Domein  Beleidsadviesraad  
Dordrecht   Hardinxveld-Giessendam  Hendrik-Ido-Ambacht 
  
 
Piet de Keijzer    Monique van Alphen     
Voorzitter   Voorzitter     
Adviesraad Sociaal Domein  Inwonersadviesraad     
Sliedrecht   Zwijndrecht     


