
Decentralisatie en mantel-
zorg: dichtbij en samen

Diverse maatregelen
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben 

de afgelopen twee jaar al verschillende wettelijke 

veranderingen meegemaakt. En er volgen er meer. Vanaf 

2013 komen namelijk nieuwe aanvragen voor extramurale 

dagopvang bij de Wmo te liggen. Vanaf 2014 geldt dit voor 

alle aanvragen. Al deze veranderingen leiden tot een meer 

lokale aanpak: zorg vindt steeds vaker thuis plaats, met 

mensen uit het eigen sociale netwerk, met ondersteuning in 

de buurt, wijkgericht, met inzet van vrijwilligers. Hoe zorgt u 

dat dit mogelijk is? En hoe zorgt u dat mantelzorgers de zorg 

vol blijven houden?

Vernieuwing
Voor gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties 

betekent de decentralisatie een grote verandering: in 

samenwerkingspartners, financiering, vraagstukken en 

doelgroepen. Dichtbij en samen is daarbij het motto. Dichtbij 

omdat het voor cliënten en mantelzorgers prettig is als 

de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis wordt gegeven. En 

samen omdat cliënten en mantelzorgers gebaat zijn bij een 

integraal aanbod dat door zorg- en welzijnsondernemers 

samen wordt vormgeven. Maar ook omdat er steeds minder 

onderscheid is tussen sectoren en financiers, tussen de 

wereld van zorg (Zvw en AWBZ) en welzijn (Wmo). Deze 

ontwikkelen zorgen ervoor dat zorg- en welzijnsondernemers 

uitgedaagd worden om gezamenlijk kwetsbare burgers 

te ondersteunen. De veranderingen geven ruimte voor 

vernieuwing en voor eigen initiatief. Dit kan zorgen voor 

mooie alternatieve vormen van zorg en ondersteuning. 

Goede voorbeelden

Dichtbij

* In Amersfoort heeft de gemeente in een aantal wijken 

het initiatief genomen om samen met de verpleeg- en 

verzorgingshuizen laagdrempelige dagopvang te bieden. 

Burgers kunnen hier zonder indicatie terecht. 

* In Veenendaal is de gemeente in gesprek met Stichting 

Buitenzorg en haar vrijwilligers over dagbesteding 

voor mensen met een licht verstandelijke handicap. 

Mantelzorgers kunnen door deze vormen van vervangende 

zorg even op adem komen en de zorg langer volhouden. 

* Mezzo ontwikkelde de digitale respijtwijzer,  

www.respijtwijzer.nl: in heel Nederland kunnen 

mantelzorgers en cliënten thuis vanuit de leunstoel 

vernieuwende en bestaande vormen van respijtzorg 

bekijken. Mantelzorgers kunnen samen met hun naasten 

uitzoeken waar in de buurt zij de zorg even kunnen 

overdragen om zelf op adem te komen.

Vanaf 2014 komen alle aanvragen voor extramurale begeleiding bij de gemeente te 

liggen. Hoe geeft u dat in uw gemeente vorm? Hoe zorgt u dat mantelzorgers de zorg, 

die steeds meer in eigen kring wordt gegeven, volhouden? Dichtbij en samen is het 

motto. 
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Samen

* In Alkmaar zorgen de gemeente, de woningbouwcorporatie, 

de thuiszorg, de coördinator en de vrijwilligers van het 

Respijthuis Alkmaar samen voor overbelaste mantelzorgers 

door de zorgvrager in het huis op te nemen. De gemeente 

staat garant, de woningbouwcorporatie zorgt voor de 

huisvesting, de thuiszorg levert dezelfde zorg als thuis 

en het Respijthuis Alkmaar neemt de taken van de 

mantelzorger(s) over. Naar tevredenheid van de gebruikers: 

de bezettingsgraad lag na een jaar al op 60 procent en 

neemt nog steeds toe! 

* In Nijmegen is Stichting Maat opgericht, een regionaal 

samenwerkingsverband waar diverse zorg- en 

welzijnsorganisaties aan deelnemen. Maat is een plek waar 

vernieuwing ontstaat. Bijvoorbeeld nieuw aanbod en een 

nieuwe manier van werken. Belangrijke succesfactor is dat 

de deelnemende organisaties een deel van hun financiële 

middelen naar Maat overmaken. Door deze formule van een 

onafhankelijke stichting kunnen de deelnemers het belang 

van hun eigen organisatie makkelijker loslaten en wordt 

vernieuwing gestimuleerd. 

Wat te doen?
Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog vele andere te 

vinden. In de praktijk van het zorgen dichtbij huis begint de 

vernieuwing langzamerhand op gang te komen, maar lopen 

samenwerkingspartners ook op tegen belemmeringen. Zoals 

bijvoorbeeld het ontbreken van financiële prikkels voor de 

samenwerking en van ‘goede voorbeelden’. Wat kunt u als 

gemeente doen:

* Neem het initiatief om lokaal de partijen bijeen te brengen 

die te maken hebben of krijgen met de decentralisatie van 

de AWBZ en stimuleer hen om na te denken over mogelijk 

gezamenlijk aanbod. 

* Stimuleer samenwerking. De ervaring leert dat daarmee 

méér mantelzorgers worden gesignaleerd en bereikt.

* Zoek als gemeente ook zelf de samenwerking op: stem 

binnen de gemeente af met collega’s van aanpalende 

beleidsterreinen, zoals vrijwillige inzet, sociale zaken en 

werkgelegenheid.

* Beloon samenwerken, bijvoorbeeld door in de prestatie- 

afspraken criteria voor samenwerken op te nemen.

* Investeer in zorgvrijwilligers en hun organisaties. Zij vormen 

een steeds wezenlijker deel van de zorg dichtbij huis, bij-

voorbeeld bij het bieden van respijtzorg. 

* Zorg voor spreiding van het aanbod over meerdere aan-

bieders: voor zwaardere zorg zijn professionals nodig, voor 

lichtere begeleiding en ondersteuning kunnen (daarnaast) 

vrijwilligers worden ingezet. 

Ons aanbod
Vanuit MOVISIE ondersteunen we u graag bij het vormgeven 

van de lokale samenwerking rond mantelzorgers. Ons 

uitgangspunt daarbij is de integrale benadering. Dat 

betekent dat wij oog hebben voor de invalshoeken van 

zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en professional.  

Wij laten ons daarnaast ook graag inspireren door úw 

ervaringen met samenwerking in (mantel)zorgnetwerken, 

zowel ‘op de werkvloer’ als in netwerken van organisaties.  

Kijk voor meer informatie op het webdossier:  

www.movisie.nl/interactievebeleidsvoering, 

www.expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast kunt u voor 

vragen over mantelzorgondersteuning contact opnemen met 

Roos Scherpenzeel (030 789 20 65, r.scherpenzeel@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.




