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1 Inleiding

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen met zoveel moge-

lijk eigen regie. Zij hebben behoefte aan integrale ondersteuning en zorg 

dichtbij door een beperkt aantal bekende mensen. Dit gegeven ligt ten 

grondslag aan de grote stelselherziening van zorg en ondersteuning, waar 

de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2015 

onderdeel van is. Mantelzorgers hebben in die zorg en ondersteuning een 

steeds centralere rol. Zij kennen degene voor wie ze zorgen en bieden die 

zorg vanuit de relatie die ze met de ander hebben. 

In juli 2013 schreef staatssecretaris Van Rijn een beleidsbrief waarin hij 

deze belangrijke ontwikkelingen schetst. Zij zetten mantelzorg en vrijwil-

ligerswerk in een nieuw licht. Daarom, schreef Van Rijn, is het goed om de 

ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers nog eens goed onder te 

loep te nemen. Hij kwam daarbij tot drie speerpunten: versterken, verlich-

ten en verbinden. Het mantelzorgbeleid zou zich moeten richten op het 

versterken van de positie en regie van mantelzorgers en vrijwilligers, het 

verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het beter verbinden van 

informele en formele ondersteuning en zorg. 

De staatssecretaris kondigde in de betreffende beleidsbrief aan dat van-

wege deze ontwikkelingen de basisfuncties, het kader voor gemeenten 

om hun beleid rond mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk vorm 

te geven, medio 2014 herijkt zouden worden.

Na de komst van de Wmo in 2007 hebben het ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en de koepels voor respectievelijk mantelzorg en vrijwilligerswerk, 

Mezzo en Vereniging NOV, in 2009 basisfuncties opgesteld om gemeenten 

te ondersteunen in het vormen van goed beleid voor mantelzorgonder-

steuning en vrijwilligerswerk. Deze functies vallen met de Wmo onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente en zijn in de Wmo uit 2007 vast- 

gelegd in het 4e prestatieveld.

Om verdere ondersteuning te bieden in het werken met deze basis- 

functies, heeft het ministerie van VWS Movisie de opdracht gegeven om 

gemeenten hierin aan de hand te nemen. Dit resulteerde in het project 

Goed voor Elkaar dat van 2009 tot 2013 gelopen heeft. Ruim 85% van de 

gemeenten haakte aan bij dit project en liet zich adviseren over het toe-

passen van de basisfuncties of specifieke onderdelen daarvan.

In dit rapport wordt zowel teruggekeken naar het gebruik van de basis-

functies uit 2009 als vooruitgekeken naar het kader dat gemeenten anno 

2014 nodig hebben voor een goede ondersteuning van mantelzorgers en 

vrijwilligers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie 

van VWS in het voorjaar en de zomer van 2014.
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Voor het uitvoeren van het onderzoek is naar alle gemeentelijke 

beleidsambtenaren met vrijwilligerswerk en mantelzorg in de portefeuille 

een brief gestuurd met een link naar een vragenlijst. Dit heeft geleid tot 

een respons van 56 gemeenten, dat is 14%. Met deze respons is geen 

representatief beeld te geven, maar wel degelijk een indicatie.

De vragenlijst voor de ambtenaren vrijwilligerswerkbeleid bestond uit  

de volgende onderdelen die ook in deze rapportage weer terug te  

vinden zijn:

* Het gebruik van de basisfuncties vrijwilligerswerk uit 2009;

* Het vrijwilligerswerkbeleid anno 2014;

* Een nieuw richtinggevend kader voor vrijwilligerswerk.

De vragenlijst voor de ambtenaren mantelzorgbeleid omvatte de  

volgende onderdelen:

* Het gebruik van de basisfuncties mantelzorg uit 2009;

* Het mantelzorgbeleid anno 2014;

* Een nieuw richtinggevend kader voor mantelzorg.

In deze rapportage lichten we de resultaten van de enquête toe.  

De specifieke antwoordverdelingen op de verschillende vragen zijn  

in de bijlage terug te vinden in de vorm van taartdiagrammen.

2 Wijze van onderzoek
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3.1  Het gebruik van de basisfuncties 
vrijwilligerswerk uit 2009

De basisfuncties vrijwilligerswerk uit 2009 bestaan uit de vijf volgende 

bondige termen, die in de publicatie1 van deze basisfuncties nader  

toegelicht zijn.

* Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen

* Verbinden en makelen

* Versterken

* Verbreiden

* Verankeren.

Vanuit het project Goed voor Elkaar2 hebben 387 gemeenten een nulme-

ting laten uitvoeren. Daarmee konden eventuele hiaten in het vrijwilli-

gerswerkbeleid opgespoord worden. In het vervolg van Goed voor Elkaar 

konden gemeenten die deze nulmeting hebben laten uitvoeren, gebruik 

maken van adviesgesprekken, bijeenkomsten en publicaties om de hiaten 

op te vullen. De grootste intensiteit van deze ondersteuning lag in de 

jaren 2009 tot 2011.

1 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/05/29/ 
basisfuncties-lokale-ondersteuning-vrijwilligerswerk-en-mantelzorg.html 

2 Goed voor Elkaar is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.  
Movisie voerde de regie, de uitvoering lag grotendeels bij de provinciale centra  
voor maatschappelijke ontwikkeling (CMO’s). Goed voor Elkaar had als doel 
gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de basisfuncties.

Anno 2014 geeft iets meer dan de helft van de gemeenten aan destijds 

een nulmeting te hebben laten uitvoeren. Ruim een kwart kon dit niet 

meer achterhalen. Dit is een indicatie dat door personeelsverloop het 

collectieve geheugen binnen gemeenten in de loop der jaren snel minder 

wordt. Overigens geeft 65% van de gemeenten aan de basisfuncties actief 

te hebben toegepast, met of zonder nulmeting.

Per basisfunctie

Terugkijkend naar de basisfuncties van 2009 is aan de gemeenten een 

aantal stellingen voorgelegd, waarin we per basisfunctie bekijken in 

hoeverre gemeenten daaraan voldoen. Zo heeft 71% van de gemeenten 

een visie ontwikkeld op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen inclu-

sief de rol van vrijwilligers daarin. Deze gemeenten hebben hier interac-

tief beleid voor geformuleerd en daar uitvoering aan gegeven. Dit is het 

belangrijkste onderdeel van de basisfunctie Vertalen van maatschappelijke 

ontwikkelingen.

De basisfunctie Verbinden en makelen handelt onder andere over het 

verbinden van verschillende maatschappelijke spelers met elkaar. Bijna 

driekwart van de gemeenten is hier actief mee bezig. In slechts 8% speelt 

dit geen rol. Een andere vorm van makelen of bemiddelen is het verbin-

den van de vraag naar vrijwilligers en het aanbod van mensen die vrijwilli-

gerswerk willen doen. In het overgrote deel van de gemeenten is een plek 

gecreëerd waarin deze verbinding gelegd kan worden. Acht op de tien 

3 Vrijwilligerswerk
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gemeenten geven aan dat er verbinding wordt gelegd tussen vraag en 

aanbod op terreinen die de gemeente van speciaal belang acht.

Bij de basisfunctie Versterken komt het inrichten en onderhouden van 

een infrastructuur voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk aan bod. 

Deze ondersteuningsstructuur blijkt goed geregeld te zijn bij de meeste 

gemeenten. In maar liefst 81% van de responderende gemeenten is een 

effectieve lokale of regionale ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers-

werk aanwezig en is men ook in staat deze te onderhouden. In slechts 4% 

van de gemeenten is dit (nog) niet het geval. 

Het promoten van vrijwilligerswerk en het uiting geven aan waardering 

zijn onderdelen van de basisfunctie Verbreiden. Dit is traditioneel één van 

de functies die gemeenten het eerste oppakken. Van de respondenten 

geeft 84% aan hier actief mee bezig te zijn. Slechts 2% geeft aan dat dit 

niet een functie is die de gemeente oppakt.

Tenslotte is er de basisfunctie Verankeren, die in het project Goed voor 

Elkaar de minst ontwikkelde basisfunctie bleek. Het vastleggen van goede 

voorbeelden en het borgen van de opgedane kennis was in 2009 nog niet 

iets waar gemeenten een gewoonte van maakten. Inmiddels geeft 65% 

van de respondenten aan de borging binnen de gemeente op orde te heb-

ben. Slechts 8% is daar nog niet mee bezig.

Al met al geven gemeenten behoorlijk veel invulling aan de basisfuncties 

uit 2009. Dat geeft aan dat er voor de ondersteuning van het vrijwilligers-

werk waarschijnlijk een solide basis bij de gemeenten aanwezig is.

3.2 Het vrijwilligerswerkbeleid anno 2014

Meer vrijwilligers

In verschillende beleidsnotities van gemeenten over het vrijwilligerswerk 

staat te lezen dat de gemeente streeft naar een grotere inzet van vrijwil-

ligers binnen een bepaalde periode. Onder onze respondenten is dat niet 

anders: maar liefst 92% streeft naar meer vrijwilligers. We hebben in ons 

onderzoek niet doorgevraagd naar het waarom van deze ambitie. Beleids-

nota’s lichten dit nog wel eens toe in termen van ‘het behalen van doel-

stellingen van actief burgerschap’ of ‘iedereen doet mee.’

Vrijwilligers in zorg en welzijn

Gemeenten geven aan een redelijk goed beeld te hebben van de aan-

wezige vrijwilligersorganisaties binnen de gemeentegrenzen. Slechts 

11% van de respondenten ziet door de bomen het bos niet meer en 56% 

heeft het vrijwilligerswerk prima in beeld. Dit is een belangrijk punt nu 

vrijwillige inzet een steeds belangrijker plaats gaat innemen in de zorg 

en ondersteuning van cliënten. Met de decentralisatie van AWBZ-taken 

naar de gemeente en de bezuiniging die daarmee gepaard gaat, moet 

een nieuwe balans gevonden worden tussen inzet van beroepskrachten 

en vrijwilligers. Dat er tussen de zorg die beroepskrachten en vrijwilligers 

leveren een duidelijk onderscheid moet blijven bestaan, beaamt 82% van 

de respondenten. Een tiende van de gemeenten meent dat er eigenlijk 

geen verschil moet zijn in wat beroepskrachten en vrijwilligers doen voor 

kwetsbare burgers.
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Het lijkt er soms op dat als het gaat om vrijwilligers de gemeentelijke 

focus helemaal op de zorgvrijwilliger is gericht. Dat is aan de ene kant 

logisch gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein. 

Aan de andere kant kunnen het verenigingsleven met vrijwilligers in de 

sport, cultuur, politiek, kerken en moskeeën en op scholen een grote 

bijdrage leveren aan het zo gewenste ‘omzien naar elkaar’. Onze respon-

denten denken hier verschillend over. In de onderstaande tabel geven we 

weer waar de focus bij hen ligt.

Stelling: In onze gemeente ligt de primaire focus in beleid op vrijwilligers 

in zorg en ondersteuning. Deze krijgen meer aandacht dan bijvoorbeeld 

vrijwilligers in sport of cultuur.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet oneens 
/ niet eens

Oneens Helemaal 
mee oneens

2% 25% 19% 52% 2%

Ruim een kwart van de respondenten richt zich dus vooral op zorgvrij-

willigers en ruim de helft doet dit niet specifiek. Toch is ruim 60% ervan 

overtuigd dat alleen met grotere inzet van vrijwilligers de langdurige zorg 

betaalbaar kan blijven. Van de respondenten vindt 8% dat onzin en ruim 

één op de drie gemeenten weet het nog niet.

Ruimte voor burgerinitiatieven

De gemeentelijke doelstellingen van actieve burgers en een bloeiende civil 

society zijn uiteraard niet alleen haalbaar met vrijwilligers die onderdeel 

uitmaken van een organisatie. Steeds vaker maken gemeenten de weg vrij 

voor burgers die een initiatief willen ondernemen, zonder ‘last’ te hebben 

van het institutionele kader binnen een organisatie. Ruim acht op de tien 

respondenten ondersteunen deze initiatieven actief. Bij 8% is daar nog 

weinig oog voor.

Steunpunten en decentralisaties

Het is al eerder genoemd: decentralisaties en de vraag naar meer vrijwilli-

ge inzet gaan hand in hand. In de meeste gemeenten is een vrijwilligers-

steunpunt actief. Deze steunpunten, met doorgaans een schat aan kennis 

en ervaring over vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties, 

zouden daarom best een cruciale rol kunnen spelen bij de inzet van vrij-

willigers in de decentralisaties van AWBZ, Jeugdzorg en Participatie. Dit 

beaamt ruim 60% van de respondenten. Eén op de zeven gelooft daar niet 

zo in en een kwart weet het nog niet.

Tegenprestatie

Binnen één van de decentralisaties, die van de Participatiewet, valt het 

woord ‘vrijwilliger’ in een bijzondere context te horen. Gemeenten kunnen 

een zogenaamde ‘tegenprestatie’ gaan vragen voor het ontvangen van 

een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb). Medio 2014 

geeft 65% van de respondenten aan dat dit inderdaad het plan is. Vrijwel 

alle andere gemeenten zijn daar nog niet goed uit.

Deze tegenprestatie kan gezien worden als een verplichte vorm van vrij-

willigerswerk, een tegenstrijdigheid op zichzelf. Vereniging NOV, de belan-

genorganisatie van het vrijwilligerswerk, geeft aan dat dit ook geen vrijwil-

ligerswerk genoemd mag worden. Feit is wel dat daar waar de verplichte 

tegenprestatie verlangd wordt, deze vaak wordt geleverd bij vrijwilligersor-

ganisaties. Deze ‘vrijwilligers’ hebben echter geen recht op een vrijwilligers-

verzekering en kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen.
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Van onze respondenten geeft 42% aan deze tegenprestatie als een vorm 

van vrijwilligerswerk te zien en deze vorm ook mee te nemen in het vrij-

willigerswerkbeleid. Negentien procent kiest daar expliciet niet voor. 

Stelling: Onze gemeente ziet de tegenprestatie als vorm van vrijwilligers-

werk en neemt dit mee in haar vrijwilligerswerkbeleid.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet oneens 
/ niet eens

Oneens Helemaal 
mee oneens

0% 42% 39% 17% 2%

Sport- (en andere verenigingen) en transities in het sociale domein

Wanneer er gesproken wordt over de participatiesamenleving en de transi-

ties in het sociale domein, wordt soms gesuggereerd dat ook de vrijwilligers 

buiten de sectoren zorg en welzijn een bijdrage moeten leveren. Sportver-

enigingen wordt soms gevraagd wat zij kunnen betekenen hierin. Uit onze 

enquête blijkt dat in een kwart van de gemeenten van vrijwilligers in de 

sport een bijdrage gevraagd wordt aan het in de praktijk vormgeven van de 

transities in het sociale domein. Daarnaast vraagt een kwart van de gemeen-

ten die bijdrage nadrukkelijk niet van sportverenigingen. De helft van de 

gemeenten weet het nog niet.

Sommige gemeenten gaan daarin nog verder. In 10% van de gemeenten 

verliest een sportvereniging die weigert kwetsbare burgers toe te laten als 

lid, per direct de steun van de gemeente. Dat vindt 30% van de gemeen-

ten te ver gaan. Een groot deel van de gemeenten is hier nog niet uit en 

zal er in een later stadium een standpunt over moeten innemen.

Veel gemeenten koppelen een subsidierelatie met een vrijwilligersorgani-

satie of vereniging direct aan de voorwaarde om een bijdrage te leveren 

aan beleidsdoelstellingen. Bijna driekwart van de gemeenten vindt dat ze 

organisaties met een subsidierelatie mag bijsturen in hun doelen. Slechts 

17% laat organisaties ongemoeid.

Sociale wijkteams

Veranderingen in het sociale domein gaan gepaard met verandering in 

werkwijze. Veel gemeenten kiezen ervoor om sociale wijkteams in te 

richten om zo zorg en ondersteuning dicht bij de burger te organiseren. 

Gemeenten verschillen van mening of vrijwilligers hierbij een belangrijke 

rol gaan spelen. Van de gemeenten geeft 39% aan dat vrijwilligers binnen 

sociale wijkteams betrokken gaan worden en 23% geeft vrijwilligers geen 

rol in het wijkteam. De komende jaren zal het werken met en in wijkteams 

steeds meer uitkristalliseren en zal blijken welke rol vrijwilligers daarbij 

spelen.

De blik van de gemeente op vrijwilligerswerk

‘Onze gemeente wil werken aan een sterkere samenleving.’ Het is zo’n zin 

die je in menig beleidsstuk kunt tegenkomen. Vaak ziet men daar ook een 

rol voor vrijwilligers bij. Dat is niet anders bij de respondenten in ons on-

derzoek. Maar liefst 92% van de gemeenten wil via vrijwilligerswerk wer-

ken aan die krachtige samenleving. Dat kan leiden tot een instrumentele 

benadering van het vrijwilligerswerk. Want in hoeverre kan je vrijwilligers 

als gemeente eigenlijk inzetten voor het behalen van je beleidsdoelen? 

Ruim de helft van de gemeenten geeft aan dat je als gemeente hierin niet 

moet willen bijsturen, omdat vrijwilligers een eigen intrinsieke motivatie 

hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen. Van de respondenten vindt 

13% dat de gemeente wel mag sturen.
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De functie van beleidsambtenaar vrijwilligerswerk bij de gemeente heeft 

in de afgelopen jaren niet overal een belangrijke status gehad. Mogelijk 

wordt dat anders nu er bij de veranderingen in het sociale domein meer 

van vrijwilligers gevraagd zal worden. In een derde van de gemeenten 

wordt deze functie steeds belangrijker.

3.3  Een nieuw richtinggevend kader voor 
vrijwilligerswerk

Aan de aankondiging van staatssecretaris Van Rijn dat de basisfuncties 

vrijwilligerswerk een herijking nodig hebben, lagen twee aannames ten 

grondslag. Ten eerste dat gemeenten daadwerkelijk iets doen met die 

basisfuncties en ten tweede dat gemeenten behoefte hebben aan een 

nieuwe notitie met aandachtspunten voor gemeentelijk vrijwilligerswerk-

beleid, gebaseerd op de eisen van de nieuwe Wmo.

Stelling: Een richtinggevend kader kan onze gemeente helpen bij het 

invullen van het vrijwilligerswerkbeleid in de Wmo 2015.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet oneens 
/ niet eens

Oneens Helemaal 
mee oneens

21% 55% 17% 7% 0%

De behoefte aan een richtinggevend kader onder gemeenten is groot. Van 

de respondenten kan 76% zo’n kader goed gebruiken bij het vormgeven 

van beleid. Natuurlijk krijgen vrijwilligers in de zorg veel aandacht in de 

herijking van de basisfuncties. De aanleiding was immers de verandering 

in de langdurige zorg met ingang van 2015. Maar gemeenten geven aan 

dat zij in het ondersteunen van het vrijwilligerswerk breder kijken. In het 

vrijwilligerswerkbeleid is de scope breder dan alleen de zorgvrijwilliger, 

geeft 88% van de gemeenten aan. 

Behalve voor de georganiseerde vormen van vrijwilligerswerk is er binnen 

gemeenten steeds meer aandacht voor burgerinitiatieven en manieren om 

deze te stimuleren en ondersteunen. Burgerinitiatieven − of beter: inzet 

van actieve burgers − zijn voor gemeenten veel minder zichtbaar en grijp-

baar. Maar juist deze inzet, waarmee burgers iets doen voor hun buren 

of buurt, is een invulling van de participatiesamenleving die gemeenten 

graag zien. Ruim acht op de tien gemeenten vinden het daarom prettig als 

de nieuwe basisfuncties vrijwilligerswerk ook een kader bieden voor het 

ondersteunen van ongeorganiseerde burgerinitiatieven. “Ga duidelijk in 

op de rol van de gemeente die burgerkracht moet faciliteren”, geeft een 

gemeente aan. “Lokale politiek moet meer luisteren naar de initiatiefne-

mers en regelmatig netwerkbijeenkomsten faciliteren”, zegt een andere 

gemeente.
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Ondersteuningsprogramma

Met een nieuw kader hebben gemeenten een startpunt voor het vormge-

ven van beleid. In 2009 is na het formuleren van de basisfuncties het on-

dersteuningsprogramma Goed voor Elkaar gestart. Met een deelname van 

87% van de gemeenten voldeed dat sterk aan de behoeften van gemeen-

ten. Van de gemeenten in dit onderzoek gaf slechts 8% aan geen behoef-

te te hebben aan een eventueel vanuit het Rijk te starten ondersteunings-

programma. Ruim de helft van de gemeenten is gelijk enthousiast over 

het idee om op deze wijze ondersteund te worden en voor ongeveer een 

derde van de respondenten hangt het af van de aard en inhoud van het 

ondersteuningsprogramma.

Er is in ieder geval een grote behoefte om van andere gemeenten te leren 

over hoe zij het beleid hebben vormgegeven en ingevuld. Van de gemeen-

ten leert 94% graag van elkaar. Dit kan vorm krijgen door het opzetten 

van een dossier met praktijkvoorbeelden en een verzameling van elders 

ontwikkelde beleidsnotities, maar ook via bijeenkomsten of masterclasses. 
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4.1  Het gebruik van de basisfuncties mantelzorg 
uit 2009

De basisfuncties mantelzorg uit 2009 bestaan uit acht bondige termen,  

die in de publicatie3 van deze basisfuncties nader toegelicht zijn.

* Informatie

* Advies en begeleiding

* Emotionele steun

* Educatie

* Praktische hulp

* Respijtzorg

* Financiële tegemoetkoming

* Materiële hulp.

Vanuit het project Goed voor Elkaar dat door staatssecretaris Bussemaker 

is ingezet om gemeenten te stimuleren de basisfuncties in hun beleid op 

te nemen, hebben 387 gemeenten in 2009 en 2010 een nulmeting laten 

uitvoeren. Daarmee konden eventuele hiaten in het mantelzorgbeleid 

opgespoord worden. In het vervolg van Goed voor Elkaar konden gemeen-

ten die deze nulmeting hebben laten uitvoeren gebruik maken van advies-

gesprekken, bijeenkomsten en publicaties om de hiaten op te vullen. De 

grootste intensiteit van deze ondersteuning lag in de jaren 2009 tot 2011.

3 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/05/29/basisfuncties-
lokale-ondersteuning-vrijwilligerswerk-en-mantelzorg.html 

4 Mantelzorg

Anno 2014 is 96% van de gemeenten nog bekend met de basisfuncties 

mantelzorgondersteuning. Zeven op de tien gemeenten geven aan  

actief de basisfuncties gebruikt te hebben en 15% zegt er weinig tot niets 

mee gedaan te hebben. In 11% van de gemeenten kan men dit niet meer 

achterhalen. 

De toepassing van de basisfuncties was divers. De helft van de gemeenten 

heeft de basisfuncties gebruikt voor het opstellen van mantelzorgbeleid. 

Daarnaast werden de basisfuncties regelmatig gebruikt als inspiratiebron 

voor het formuleren van een visie op mantelzorgondersteuning en als 

inspiratie voor de uitvoering van mantelzorgondersteuning, waarbij lokale 

organisaties betrokken zijn.

Met het oog op de herziening van de basisfuncties is aan de respondenten 

voorgelegd of de ‘oude’ basisfuncties voldoen.

* Van de respondenten mist 27% nog een basisfunctie; men noemt 

hierbij vooral de aandacht voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jon-

ge mantelzorgers), aandacht voor de verhouding formele en informe-

le zorg en waardering van mantelzorgers.

* Negen procent van de respondenten wil een basisfunctie weglaten; 

materiële hulp wordt in de praktijk als ingewikkeld ervaren.

* Van de respondenten ziet 38% van de respondenten graag basis- 

functies samengevoegd; de verschillende vormen van hulp kunnen 

samengebracht worden, wordt vaak aangegeven.

* Twaalf procent van de respondenten splitst graag een basisfunctie.
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Al met al vindt 40% van de respondenten dat bij de herijking de basisfunc-

ties mantelzorgondersteuning anders vormgegeven moeten worden. De 

belangrijkste gewenste aanpassing is het meer aansluiten op de verande-

ringen in de manier waarop zorg en ondersteuning worden vormgegeven. 

Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan de samenwerking met en 

tussen mantelzorgers en vrijwilligers.

4.2. Het mantelzorgbeleid anno 2014

Van informele naar formele zorg

Veel gemeenten werken met een gekantelde aanpak. Wanneer een onder-

steuningsvraag ontstaat, wordt eerst gekeken in het netwerk van de cliënt 

welke hulp er informeel geleverd kan worden. Van de respondenten geeft 

80% aan dat eenvoudige hulpvragen eerst in het eigen netwerk opgelost 

moeten worden. Dat betekent een belangrijke rol voor de mantelzorger. 

Soms is de ondersteuning of de duur ervan te zwaar om door de man-

telzorgers geleverd te worden. Vrijwilligers kunnen dan mogelijk onder-

steuning bieden aan deze mantelzorgers. Iets meer dan de helft van de 

gemeenten geeft aan dat beroepskrachten pas mogen worden ingezet 

als vrijwilligers niet meer kunnen zorgdragen voor de ondersteuning van 

de mantelzorgers. Bijna 30% ziet al eerder een rol voor de professional.

Primaire focus gemeenten

In het formuleren van een focus in de mantelzorgondersteuning kunnen 

verschillende keuzes gemaakt worden. Eén van de keuzes is die tussen pre-

ventie van overbelasting en ondersteuning van overbelaste mantelzorgers. 

In deze keuze zijn gemeenten verdeeld. Van de respondenten heeft 30% 

de focus gericht op het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers 

en bijna 40% mikt juist op het voorkomen van overbelasting. De overige 

gemeenten hebben een andere focus of richten zich op beide.

Sociale wijkteams

Omdat veel gemeenten met sociale (wijk)teams gaan werken in de onder-

steuning van cliënten, is relevant in hoeverre mantelzorgondersteuning 

onderdeel uitmaakt van de taken van deze teams.

Stelling: In onze gemeente maakt mantelzorgondersteuning straks een 

integraal onderdeel uit van het sociale wijkteam.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet oneens 
/ niet eens

Oneens Helemaal 
mee oneens

15% 48% 22% 15% 0%

In de wijkteams die in 2014 actief zijn, is nog relatief weinig aandacht 

voor mantelzorgers. De intentie van gemeenten is in ieder geval dat deze 

aandacht een stuk groter wordt. Er zijn ook gemeenten die niet met een 

wijkteam gaan werken of daar nog over twijfelen.

Keukentafelgesprek

Eén van de zaken die in veel wijkteams wordt uitgevoerd, is het ‘keuken-

tafelgesprek’, het intakegesprek bij cliënten thuis om helder te krijgen 

welke ondersteuning er nodig is. Twee derde van de gemeenten geeft aan 

dat mantelzorgers standaard bij dit gesprek betrokken worden. In 9% van 

de gemeenten worden ze niet of niet standaard betrokken.
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Lokaal expertisecentrum mantelzorg

De samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers wordt steeds 

belangrijker. Steunpunten mantelzorg ontwikkelen zich in toenemende 

mate tot lokale expertisecentra mantelzorg. Niet langer richten ze zich  

(alleen) op één-op-één hulp aan mantelzorgers. Ze scholen beroepskrach-

ten in zorg en welzijn, beïnvloeden beleid en werken samen met gemeen-

ten, instellingen en koepels. Deze verandering is soms het gevolg van 

eigen initiatief omdat een steunpunt signaleert dat beroepskrachten en 

gemeenten deze wens hebben. Soms ontstaat een lokaal expertisecentrum 

naar aanleiding van een vraag van de gemeente, die ziet dat hier be-

hoefte aan is. Ruim twee derde van de gemeenten ziet het nut in van een 

lokaal expertisecentrum mantelzorg. In de overige gemeenten vindt men 

het geen gewenste ontwikkeling (13%) of heeft men er geen mening over 

(17%).

Afspraken met zorgverzekeraars over mantelzorgondersteuning

Voor gemeenten worden zorgverzekeraars vanaf 2015 belangrijke ge-

sprekspartners. Zo zijn er bij het ondersteunen van cliënten die vallen 

onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) (verpleging en verzorging thuis) vaak 

mantelzorgers in beeld. Over wie deze mantelzorgers ondersteunt en op 

welke wijze, maakt medio 2014 22% van de gemeenten afspraken met de 

belangrijkste zorgverzekeraars, 34% doet dat niet en bijna de helft weet 

dit niet of doet het nog niet. De verwachting is dat die laatste groep vanaf 

2015 een stuk kleiner wordt.

Persoonsgebonden budget

Er is veel te doen geweest over het al dan niet verdwijnen van het Per-

soonsgebonden budget (Pgb). Veel cliënten en hun mantelzorgers waarde-

ren het Pgb sterk als instrument om op eigen wijze de zorg vorm te geven. 

Gemeenten zijn hierover wat minder positief. Van de respondenten ziet 

35% het Pgb als een belangrijk instrument voor mantelzorgers om samen 

met de cliënt keuzevrijheid te hebben in het inkopen van zorg. Ongeveer 

de helft van de gemeenten is hier niet uitgesproken over en benoemt 

het Pgb niet als belangrijk instrument, maar evenmin als onbelangrijk 

instrument.

Respijtzorg regionaal

De maatregel die het meest wordt ingezet om mantelzorgers te onder-

steunen, is de inzet van respijtzorgvoorzieningen. Sommige van deze 

voorzieningen, zoals een logeerhuis voor verstandelijk gehandicapten of 

opvang van psychiatrische patiënten, vragen een bepaalde schaalgrootte 

of specifieke deskundigheid, die niet elke gemeente kan leveren. 

Bijna de helft van de gemeenten kiest er daarom voor om voor deze 

groepen cliënten en mantelzorgers respijtzorg regionaal te organiseren. In 

bijna een kwart van de gemeenten is respijtzorg voor hen niet regionaal 

georganiseerd.
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4.3  Een nieuw richtinggevend kader voor 
mantelzorgondersteuning

De herziening van de Wmo in 2015 en de veranderingen in de langdurige 

zorg vragen om een herijking van de basisfuncties mantelzorgondersteu-

ning, schreef staatssecretaris Van Rijn in zijn Kamerbrief over mantelzorg 

en langdurige zorg d.d. 20-7-2013. Het grote aantal gemeenten dat met 

de oorspronkelijke basisfuncties werkt, rechtvaardigt deze uitspraak. 

Stelling: Een richtinggevend kader kan onze gemeente helpen bij het 

invullen van mantelzorgondersteuning in de Wmo 2015.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet oneens 
/ niet eens

Oneens Helemaal 
mee oneens

18% 65% 11% 4% 2%

Uit deze cijfers blijkt dat de behoefte aan een richtinggevend kader onder 

gemeenten groot is. Van de respondenten kan 83% dit goed gebruiken bij 

het vormgeven van het beleid. Dat mantelzorg en vrijwilligerswerk op el-

kaar inhaken, is voor gemeenten volstrekt logisch. Meer dan driekwart van 

de gemeenten geeft aan dat er bij de beschrijving van een nieuw kader 

voor mantelzorgondersteuning ook aandacht moet zijn voor vrijwilligers-

werk in zorg en ondersteuning.

Zoals in het onderdeel over vrijwilligerswerk al naar voren kwam, is er niet 

alleen een kader gewenst voor de ondersteuning van de georganiseerde 

vormen van vrijwilligerswerk, maar ook voor bijvoorbeeld burgerinitia-

tieven. Ook op het terrein van de informele zorg zijn verschillende ‘onge-

organiseerde’ burgerinitiatieven te vinden. Bijna 80% van de gemeenten 

heeft behoefte aan een kader waarin beschreven staat hoe deze initiatie-

ven optimaal ondersteund kunnen worden.

Ondersteuningsprogramma

Na het formuleren van de basisfuncties in 2009 is het overgrote deel van 

de gemeenten aan de slag gegaan met de implementatie daarvan via het 

programma Goed voor Elkaar. Waar voor vrijwilligerswerk ruim de helft 

van de gemeenten enthousiast en zonder voorbehoud zou willen aanha-

ken bij een nieuw te starten ondersteuningsprogramma, is de animo voor 

mantelzorg nog een stuk groter. Van de responderende gemeenten maakt 

72% dankbaar gebruik van een eventueel vanuit het Rijk te starten onder-

steuningsprogramma voor de implementatie van het nieuwe kader, wan-

neer dit wordt aangeboden. Slechts 6% geeft aan daar weinig behoefte 

aan te hebben. Bijna de helft van de gemeenten geeft bovendien aan dat 

een nieuw kader precies op tijd komt.

Hoewel elke gemeente stevig inzet op een eigen lokale invulling, blijft het 

leren van elkaar één van de populairste manieren om kennis op te doen. 

Maar liefst 95% van de gemeenten leert graag van andere gemeenten hoe 

deze hun mantelzorgbeleid hebben vormgegeven. Deze gewenste uitwis-

seling is een stevig signaal richting het Rijk als het gaat om de vorm van 

ondersteuning die aan gemeenten aangeboden moet worden om nieuwe 

basisfuncties te implementeren.
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In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste conclusies op een rij. Daar-

naast geven we aanbevelingen aan de Rijksoverheid, in dit geval het 

ministerie van VWS, voor activiteiten die hieruit voortvloeien.

Conclusies

1. Gemeenten gebruiken de basisfuncties uit 2009 veelvuldig. 

Gezien de ontwikkelingen in de Wmo en de langdurige zorg is er 

een groot draagvlak voor een nieuw richtinggevend kader voor 

ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

2. Bij het ontstaan van een ondersteuningsvraag wordt eerst naar 

het eigen netwerk van de cliënt gekeken, waarbij een belangrijke 

rol voor mantelzorgers en vrijwilligers is weggelegd. Gemeenten 

verschillen van inzicht als het gaat om het moment waarop 

beroepskrachten in beeld komen, maar maken wel een duidelijk 

onderscheid tussen de hulp die beroepskrachten en vrijwilligers 

leveren. Een meerderheid geeft aan dat de langdurige zorg en 

ondersteuning alleen met grotere vrijwillige inzet en inzet van 

mantelzorgers betaalbaar kunnen blijven.

3. Gemeenten zien vrijwilligerswerk breder dan alleen het werk van 

vrijwilligers in zorg en ondersteuning. Er is bijvoorbeeld grote 

aandacht voor burgerinitiatieven op alle domeinen. Daarnaast 

leggen steeds meer gemeenten de link tussen het verenigingsleven 

en de Wmo-doelstellingen.

4. Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in het versterken van 

de (lokale) samenleving. Daarin zoekt elke gemeente de balans 

tussen het inzetten of bijsturen van vrijwilligers(organisaties) 

ten bate van het behalen van beleidsdoelstellingen en het laten 

bloeien van het vrijwilligerswerk vanuit de intrinsieke motivatie 

van de vrijwilligers.

5. Het is duidelijk dat vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke 

rol gaan spelen bij het werk van sociale (wijk)teams. Welke 

rol dit is, moet in de meeste gemeenten nog uitkristalliseren. 

Wel is duidelijk dat mantelzorgers betrokken worden bij het 

keukentafelgesprek.

6. Steunpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen een 

belangrijke rol spelen op het informele terrein bij de transities 

in het sociale domein. Veel gemeenten zijn voorstander van 

de transformatie van steunpunten mantelzorg naar lokale 

expertisecentra mantelzorg. Vanuit deze expertisecentra kan 

expertise over mantelzorgondersteuning worden overgedragen 

aan  beroepskrachten en vrijwilligers, bijvoorbeeld de sociale 

wijkteams. 

5 Conclusies en aanbevelingen
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7. Veel gemeenten vragen een tegenprestatie voor het ontvangen 

van een Wwb-uitkering, maar er is nog veel onduidelijkheid 

over de relatie tussen deze tegenprestatie en het ‘reguliere’ 

vrijwilligerswerk.

8. Naast een nieuw kader ter ondersteuning van lokaal 

vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid is er een 

duidelijke behoefte aan verdere ondersteuning via een 

ondersteuningsprogramma vanuit het Rijk. Het belangrijkste 

onderdeel daarvan is het creëren van mogelijkheden om 

gemeenten van elkaar te laten leren en bij elkaar te laten 

meekijken.

Aanbevelingen

1. Ontwikkel een nieuw kader voor gemeenten waarmee 

vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid kan worden vormgegeven 

dat aan de eisen en wensen van de Wmo voldoet en inspeelt op de 

ontwikkelingen in het sociale domein.

2. Geef gemeenten daarnaast handvatten om dit kader in de praktijk 

handen en voeten te geven door middel van praktische tools, 

handreikingen, goede voorbeelden, uitwisselingsmogelijkheden en 

advies op maat.

3. Geef in de productontwikkeling rond de sociale wijkteams extra 

aandacht aan de rol van vrijwilligers en mantelzorgers daarin.
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Grafiek 3.1

Mijn gemeente heeft een nulmeting 
laten uitvoeren en heeft actief gewerkt 
met de basisfuncties vrijwilligerswerk, 
bijvoorbeeld in beleidsvorming

Mijn gemeente heeft een nulmeting 
laten uitvoeren, maar heeft verder 
weinig met de basisfuncties 
vrijwilligerswerk gedaan

Mijn gemeente heeft op geen enkele 
wijze iets gedaan met de basisfuncties 
vrijwilligerswerk

Weet ik niet

Anders, namelijk…

4%4%

25%

48%

19%

Het gebruik van de basisfuncties vrijwilligerswerk uit 2009

Bijlage Vragen en antwoorden

Grafiek 3.2

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

13%

58%

17%

10%
2%

In onze gemeente hebben we een visie ontwikkeld op nieuwe  
maatschappelijke ontwikkelingen inclusief de rol van vrijwilligers daarin en 
is daar interactief beleid voor geformuleerd en uitvoering aan gegeven

Hoofdstuk 3: Het gebruik van de basisfuncties vrijwilligerswerk uit 2009
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Grafiek 3.3

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

17%

54%

21%

8%

In onze gemeente verbinden we de verwachtingen en belangen van verschil-
lende maatschappelijke spelers met elkaar

Grafiek 3.4

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

29%

52%

8%

11%

In onze gemeente verbinden we de vraag naar en aanbod van vrijwilligers 
op terreinen die door de gemeente van speciaal belang worden geacht

Grafiek 3.5

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

29%

52%

15%

2% 2%

In onze gemeente is een effectieve lokale of regionale ondersteuningsstruc-
tuur voor vrijwilligerswerk aanwezig

Grafiek 3.6

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

25%

56%

17%

2%

In onze gemeente is men in staat om een effectieve lokale of regionale 
ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk te onderhouden
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Grafiek 3.7

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

40%

44%

14%

2%

In onze gemeente promoten we het vrijwilligerswerk en geven we uiting aan 
waardering van het vrijwilligerswerk

Grafiek 3.8

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

21%

44%

27%

8%

In onze gemeente borgen we de opgedane kennis en ervaring in het 
vrijwilligerswerk

Grafiek 4.1

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

40%

52%

6%
2%

In onze gemeente streven we naar meer vrijwilligers

Grafiek 4.2

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

11%

33%
50%

6%

In onze gemeente zien we met alle vrijwilligersclubs door de bomen het  
bos niet meer

Hoofdstuk 4: Het vrijwilligerswerkbeleid anno 2014
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Grafiek 4.3

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

2% 8%

8%

59%

23%

Er zou eigenlijk geen verschil moeten zijn tussen de zorg die een beroeps-
kracht en een vrijwilliger leveren aan kwetsbare burgers binnen onze gemeente

Grafiek 4.4

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

2%

25%

19%

52%

2%

In onze gemeente ligt de primaire focus in beleid op vrijwilligers in zorg en 
ondersteuning. Deze krijgen meer aandacht dan bijvoorbeeld vrijwilligers in 
sport of cultuur

Grafiek 4.5

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

7%

51%

34%

6%
2%

Alleen met een grotere inzet van vrijwilligers is de langdurige zorg  
betaalbaar in onze gemeente

Grafiek 4.6

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

15%

69%

8%

8%

In onze gemeente ondersteunen we vrijwilligersorganisaties, maar ook 
ongeorganiseerde burgerinitiatieven
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Grafiek 4.7

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

21%

42%

23%

14%

In onze gemeente is een vrijwilligerssteunpunt actief, dat een cruciale rol 
gaat spelen in de inzet van vrijwilligers in de drie decentralisaties (Awbz, 
Jeugdzorg, Participatie)

Grafiek 4.8

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

4%

61%

33%

2%

Vanuit de Participatiewet vraagt onze gemeente van burgers dat zij een 
tegenprestatie leveren voor het ontvangen van een uitkering

Grafiek 4.9

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

42%

39%

17%

2%

De tegenprestatie ziet onze gemeente als een vorm van vrijwilligerswerk 
die wordt meegenomen in ons vrijwilligerswerkbeleid

Grafiek 4.10

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

26%

48%

24%

2%

Sportverenigingen in onze gemeente moeten met hun vrijwilligers een 
bijdrage gaan leveren aan het in de praktijk vormgeven van de transities in 
het sociale domein
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Grafiek 4.11

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
60%

30%

2% 8%

Wanneer een sportvereniging weigert groepen kwetsbare burgers toe te 
laten als lid, verliest zij per direct de steun van onze gemeente

Grafiek 4.12

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
58%

15%

10%

2% 15%

De gemeente mag verenigingen of organisaties met een subsidierela-
tie bijsturen in hun doelen en ze verplichten een bijdrage te leveren aan 
beleidsdoelstellingen

Grafiek 4.13

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
38%

6%

17%

2%

37%

Sportverenigingen in onze gemeente moeten met hun vrijwilligers een 
bijdrage gaan leveren aan het in de praktijk vormgeven van de transities in 
het sociale domein

Grafiek 4.14

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
62%

6% 2%

30%

Onze gemeente wil via vrijwilligerswerk werken aan een sterkere 
samenleving
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Grafiek 4.15

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

33%

13% 12%

42%

Vrijwilligers hebben hun eigen intrinsieke motivatie om vrijwilligerswerk te 
doen. Daar moet een gemeente niet in willen bijsturen 

Grafiek 4.16

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
54%

11% 2% 8%

25%

De functie van beleidsambtenaar vrijwilligerswerk wordt steeds belangrij-
ker binnen onze gemeente

Grafiek 5.1

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet oneens / niet eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

17%

7%
21%

55%

Een richtinggevend kader kan onze gemeente helpen bij het invullen van 
het vrijwilligerswerkbeleid in de Wmo 2015

Grafiek 5.2
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Helemaal mee oneens

13%
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8%

75%

De nieuwe basisfuncties vrijwilligerswerk moeten alleen gelden voor vrijwil-
ligerswerk in zorg en ondersteuning

Hoofdstuk 5: een nieuw richtinggevend kader voor vrijwilligerswerk
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Grafiek 5.3
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Het is prettig als de basisfuncties vrijwilligerswerk ook een kader bieden 
voor het ondersteunen van ongeorganiseerde burgerinitiatieven

Grafiek 5.4
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4%4% 8%

48%

36%

Onze gemeente maakt dankbaar gebruik van een eventueel vanuit het 
Rijk te starten ondersteuningsprogramma voor implementatie van de 
basisfuncties

Grafiek 5.5
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68%

Ik leer graag van andere gemeenten hoe zij hun vrijwilligerswerkbeleid 
hebben vormgegeven
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Grafiek 6.1

Mijn gemeente heeft actief gebruik 
gemaakt van de basisfuncties 
mantelzorgondersteuning

Mijn gemeente heeft zelf een kader 
geformuleerd voor mantelzorg-
ondersteuning

Mijn gemeente heeft weinig gedaan 
met de basisfuncties mantelzorg-
ondersteuning

Mijn gemeente heeft op geen enkele 
wijze iets gedaan met de basisfuncties 
mantelzorgondersteuning

Weet ik niet

Anders

2%

2%

13%

2%

70%

11%

Het gebruik van de basisfuncties mantelzorg uit 2009

Grafiek 6.2
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Inspiratie voor het opstellen van een visie op mantelzorgondersteuning

Inspiratie voor het opstellen van mantelzorgbeleid

Inspiratie voor de uitvoering van mantelzorgondersteuning in gesprekken 
met lokale organisaties

Hulpmiddel bij het voeren van gesprekken met mantelzorgers en hun 
belangenbehartigers

Anders, namelijk…

9% 9%

41% 41%

50%
%

Op welke wijze zijn de basisfuncties mantelzorgondersteuning gebruikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Hoofdstuk 6: Het gebruik van de basisfuncties mantelzorg uit 2009
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Grafiek 7.1
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Eenvoudige zorgvragen moeten burgers in hun eigen netwerk oplossen

Grafiek 7.2
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Niet oneens / niet eens
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Helemaal mee oneens

2% 6%

26%

46%20%

Professionals worden pas ingezet voor ondersteuning van mantelzorgers 
als vrijwilligers het werk niet kunnen doen 

Grafiek 7.3
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4% 4%

35%

26%

31%

In onze gemeente ligt de focus op het ondersteunen van zwaar belaste 
mantelzorgers (in tegenstelling tot focus op preventie)

Grafiek 7.4

Helemaal mee eens

Mee eens
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15% 15%

22%

48%

In onze gemeente maakt mantelzorgondersteuning straks integraal onder-
deel uit van het sociale wijkteam

Hoofdstuk 7: Het mantelzorgbeleid anno 2014

Het hart van de transformatie  * * *  pagina 26 van 30



Grafiek 7.5
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Mantelzorgers uit onze gemeente worden standaard betrokken bij 
keukentafelgesprekken

Grafiek 7.6
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Helemaal mee oneens

13% 18%

17%

52%

Onze gemeente ziet het nut in van een lokaal expertisecentrum mantel-
zorg, dat professionals en vrijwilligers deskundig maakt in het ondersteu-
nen van en samenwerken met mantelzorgers 

Grafiek 7.7
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44%

Onze gemeente maakt afspraken met (de voor de gemeente belangrijkste) 
zorgverzekeraars over de ondersteuning van mantelzorgers in Zvw-klanten 
(verpleging en verzorging thuis)

Grafiek 7.8
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17%
7%

48%

28%

Onze gemeente ziet het Persoonsgebonden budget (Pgb) als belangrijk 
instrument voor mantelzorgers om samen met de cliënt op eigen wijze de 
zorg vorm te geven
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Grafiek 7.9
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20%
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33%

40%

Onze gemeente biedt zoveel mogelijk voor sommige groepen cliënten en 
mantelzorgers regionaal respijtzorg aan omdat de vraag lokaal te klein is 
en specifieke deskundigheid is vereist (bijvoorbeeld logeerhuis verstandelijk 
gehandicapten, opvang psychiatrische patiënten)

Grafiek 8.1
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Een richtinggevend kader kan onze gemeente helpen bij het invullen van 
mantelzorgondersteuning in de Wmo 2015

Grafiek 8.2
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63%

De nieuwe basisfuncties mantelzorgondersteuning moeten ook gaan over 
vrijwilligerswerk in zorg en ondersteuning

Hoofdstuk 8: Nieuw richtinggevend kader voor mantelzorgondersteuning
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Grafiek 8.3
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Het is prettig als de basisfuncties mantelzorgondersteuning ook een kader 
bieden voor het ondersteunen van ongeorganiseerde burgerinitiatieven op 
het terrein van informele zorg

Grafiek 8.4
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Onze gemeente maakt dankbaar gebruik van een eventueel vanuit het Rijk 
te starten ondersteuningsprogramma voor implementatie van de nieuwe 
basisfuncties, als dat wordt aangeboden

Grafiek 8.5
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30%

De nieuwe basisfuncties mantelzorgondersteuning komen in 2014 precies 
op het juiste moment

Grafiek 8.6
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Ik leer graag van andere gemeenten hoe zij beleid voor mantelzorg- 
ondersteuning hebben vormgegeven
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