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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Paragraaf 2.3 Zowel in het Plan extra inzet voorkomen problematische schulden als in de 

conceptontwikkelingen Gezondheidsbeleid wordt gesproken over de invloed van (on)voldoende 

sociale vaardigheden om met tegenslagen en levensgebeurtenissen om te gaan. Het hebben van 

goede sociale vaardigheden voorkomt problemen.  

Kunt u aangeven op welke manier ingezet wordt op het verbeteren van de sociale vaardigheden?  

Antwoord 1 

Hierbij geven we u twee voorbeelden van interventies gericht op het verbeteren van de sociale 

vaardigheden: 

a. Het BAR-trainingsbureau voor preventieve trainingen wordt gecoördineerd door Stichting 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond en heeft als doel trainingen op het gebied van 

ontwikkeling en opvoeding te coördineren en te organiseren, zowel voor ouders als voor 

jeugdigen. Denk aan trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst en kind in 

echtscheidingssituaties (KIES). 

b. Stichting Facet Ridderkerk en de gemeente zijn bezig product “Bewegen naar Werk” in 2021 in 

te zetten op basis van de nieuwe afspraken per 2022. Het gaat erom dat inwoners voorbereid 

worden om deel te nemen aan werkervaringsplaatsen. Aandacht gaat daarbij uit naar: 

 

 



 Verbeteren van persoonlijke vaardigheden door te werken aan:  

o Fysieke conditie à bewegingsprogramma waarbinnen ook gewerkt wordt aan 

veranderen gedrag naar een gezonde, actieve leefstijl; 

o Verbeteren algeheel welbevinden (motivatie, zelfvertrouwen etc); 

o Verbeteren bewustwording omtrent uitstraling (esthetiek) op acceptatie in de 

maatschappij; 

o Verbeteren vaardigheden die relevant zijn in het maatschappelijk verkeer. 

 Verbeteren van de structuur in de dag- en weekindeling. 

 Vergroten van het sociale netwerk door te werken in een groep. 

Vraag 2 

Je veilig voelen draagt bij aan sociaal welbevinden en ervaren gezondheid. Mogen zijn wie je bent 

is daarbij belangrijk. Veel jongeren en volwassenen uit de LHBTIQ-gemeenschap voelen zich 

eenzaam en of depressief. In de nota missen wij aandacht voor deze groep in Ridderkerk.  

Welke inzet is er om een veilige omgeving te bieden in Ridderkerk waarin iedereen mag zijn wie 

hij of zij of hen is?  

Antwoord 2 

De conceptnota Gezondheidsbeleid gaat in op bepaalde thema’s en interventies die iedere 

inwoner kan raken. Denk aan bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie. Onze aanpak in de 

conceptnota Gezondheidsbeleid geldt voor iedere inwoner.   

Vraag 3 

De toeslagenaffaire heeft aangetoond dat het tegengaan en benoemen van discriminatie en 

racisme meer aandacht behoeft, zowel bij de overheid als rolmodel als in de samenleving zelf. 

Mogen zijn wie je bent is daarbij belangrijk. Je veilig voelen draagt bij aan sociaal welbevinden en 

ervaren gezondheid.  En betrokkenheid bij je buurt.  

Uit de nota kunnen we niet opmaken welke inzet er is op dit punt. Kunt u aangeven welke inzet er 

is en met name gericht op kinderen en jongeren?  

Antwoord 3 

Volgens Nota Integraal Beleid Sociaal Domein 2021 moet iedereen gelijke kansen hebben om 

mee te doen in de samenleving. Een goed voorbeeld is onze inzet voor Wijkvoorzieningencentra 

die grote betekenis hebben voor de sociale infrastructuur. Voor jongeren worden in de 

verschillende wijken vaste ontmoetingsplekken georganiseerd door middel van de jongerensozen. 

In De Loods wordt o.a. dansles gegeven, zijn er bandjes die er kunnen oefenen, worden er 



weerbaarheidstrainingen gegeven en vindt er huiswerkbegeleiding plaats. Tijdens de 

schoolvakanties worden diverse vakantie-activiteiten georganiseerd.  

Hiermee zetten we in op talentontwikkeling, stimuleren we meedoen en kunnen inwoners elkaar 

ontmoeten. 
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