
AWBZ en 
vrijwilligerswerk

Hoe zit het ook al weer?
De functie ‘begeleiding’ wordt per 1 januari 2015 

overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Daarmee krijgen 

gemeenten de opdracht om burgers met een extramurale 

AWBZ-indicatie te ondersteunen, zodat deze burger 

de dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het 

persoonlijk leven structureert en daarover regie voert. Per 

2014 gaat dit al in voor de nieuwe gevallen.

Impact
Dat betekent nogal wat. Met deze decentralisatie wordt 

de complexiteit in de cliëntgroepen binnen de Wmo voor 

gemeenten een stuk groter. Binnen het compensatiebeginsel 

moet de gemeente streven naar bevordering, behoud of 

compensatie van de zelfredzaamheid van deze cliënten 

en het voorkomen van verwaarlozing of opname in een 

instelling. Veel gemeenten zien daarin een duidelijke rol voor 

vrijwilligers. Ondersteunen bij het oefenen met vaardigheden 

of het aanbrengen van structuur, is een rol die vrijwilligers 

binnen verschillende organisaties al jaren hebben. Maar met 

de komst van deze nieuwe cliëntgroepen, wordt wel steeds 

meer gevraagd van vrijwilligers.

Taakstelling
Met de komst van de functie begeleiding in de Wmo komt 

ook een taakstelling van 5 procent mee. Dat betekent dat 

gemeenten dezelfde ondersteuning met 5 procent minder 

middelen moeten uitvoeren. En dat zorgvuldig moet worden 

bezien hoe deze begeleiding moet plaatsvinden. Het is mooi 

als vrijwilligers daarin een rol kunnen spelen, maar er schuilt 

natuurlijk wel een gevaar in het instrumenteel inzetten van 

vrijwilligers in de hele zorgketen.

Meer nodig
Wanneer vrijwilligers nog nadrukkelijker een rol gaan spelen 

in het ondersteunen van cliënten, zijn twee effecten te 

verwachten. Ten eerste ontstaat er een grotere vraag naar 

vrijwilligerswerk en ten tweede worden er strengere eisen 

gesteld aan de vrijwilligers. Dat hoeven niet per se elkaar 

versterkende effecten te zijn in negatief opzicht. Waar meer 

gevraagd wordt van vrijwilligers, wil het effect nog wel eens 

zijn dat dit aantrekkelijker wordt, mits er goede begeleiding 

is. Zo wordt er van vrijwilligers in de palliatieve en terminale 

zorg heel wat gevraagd en moeten deze vrijwilligers 

daarvoor ook geschoold worden. Toch zijn er voldoende 
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vrijwilligers te vinden voor dit werk. De motivatie dat je er 

als vrijwilliger echt toe doet in het leven van iemand anders, 

is hierbij een belangrijke factor. Daarnaast kan dit soort 

vrijwilligerswerk een leerzame ervaring zijn die gebruikt 

kan worden voor volgende stappen in de (professionele) 

loopbaan.

Wat kan de gemeente doen?
Met de komst van de begeleidingstaken wordt van de ge-

meente verwacht dat zij een visie heeft over de uitvoering 

van deze taken. Daarbij moeten duidelijke keuzes gemaakt 

worden in wat wel en wat niet door vrijwilligers uitgevoerd 

kan en mag worden. Deze keuzes krijgen het meeste draag-

vlak, wanneer hierbij zorgorganisaties, welzijnsorganisaties 

en vrijwilligersorganisaties betrokken zijn. Wellicht een goed 

moment om deze drie groepen organisaties met elk een 

eigen belang en inzicht om tafel te krijgen.

Daarnaast is het essentieel om zicht te krijgen op de mo-

gelijke inzet van vrijwilligers. Zeg maar: de bronnen. Waar 

zijn vrijwilligers in zorg en welzijn actief en wat doen ze nu 

al wel of niet? Maar ook: hoe kan ik vrijwilligers uit andere 

sectoren betrekken bij de doelen die we voor ogen hebben? 

In vrijwel elke gemeente spelen verenigingen en kerken een 

belangrijke rol in het activeren van vrijwilligers.

Samen met organisaties uit zorg en welzijn, kunnen de 

nieuwe activiteiten vertaald worden in criteria, waaraan  

vrijwilligers moeten voldoen, wellicht zelfs in functieprofie-

len. Voor het werven en screenen van vrijwilligers moet dit 

tijdig uitgeschreven zijn.

Sensitieve samenleving
Hoewel bovenstaande ontwikkelingen en aanpakken zeker 

hout snijden, is de grootste uitdaging voor gemeenten de 

komende jaren nog niet benoemd: maak burgers binnen 

onze samenleving gevoelig voor het feit dat de kwetsbare 

medeburgers ook mee moeten kunnen doen – en dat deze 

niet alleen kwetsbaar zijn, maar ook een wezenlijke bijdrage 

kunnen leveren.

Ont-organiseren
Met deze uitdaging in het achterhoofd is het de moeite 

waard om ‘andere’ aanpakken te onderzoeken, die minder 

traditioneel georganiseerd zijn. Zeker wanneer je jongere 

vrijwilligers of vrijwilligers met drukke agenda’s wilt 

werven, is het zaak goed afgebakende ‘klussen’ te kunnen 

aanbieden. Of beter: deze vrijwilligers te vragen: Wat kan jij? 

Wat wil jij? En dit te vertalen in een ‘klus’. Stichting Present 

is sinds enige jaren zeer succesvol in het matchen van een 

vraag naar ondersteuning met een groep mensen ‘die wel 

wat willen’. Of kijk eens op www.handjehelpen.nl waar op 

laagdrempelige wijze vraag en aanbod met elkaar verbonden 

kunnen worden.

Ons aanbod
MOVISIE-adviseurs denken graag met u mee in de 

verschillende aspecten die komen kijken bij de decentralisatie 

van de AWBZ. MOVISIE is onafhankelijk en behartigt geen 

belangen van vrijwilligers of mantelzorgers, maar ziet hun 

belang wel in. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Matthijs Terpstra (030 789 20 61, m.terpstra@movisie.nl)  

of Marjoke Verschelling (030 789 22 42,  

m.verschelling@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl. 




