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SAMENSPRAAK

“DE WIJK CENTRAAL”

Samenspraak ISP: De Wijk Centraal op 6 november 2009 van 13.00-17.00 uur
De Zorgzame Sociale Samenleving staat centraal in de WMO, Het ISP al 15 jaar.
Vanuit de Zorgzame Sociale Samenleving komt de vraag op ons af, hoe om te gaan met de psychosociale
aangelegenheden voor de mensen die daarvoor de Ondersteunende Begeleiding (OB) en de Persoonlijke
Verzorging (PV), die per 1 januari 2009 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.
Vanuit het standpunt van het ISP zijn Buurt- en Wijkcentra in de nabije toekomst van groot belang als
ontmoetingsplaats van alle burgers uit de wijk; dit vooral voor de mensen die voor bovenvermelde
voorzieningen niet meer in aanmerking komen.
Veel gemeenten zijn nu bezig met veiligheid en Openbare orde via Wijkcontracten waarin welzijn meer als
technisch probleem wordt gezien.. De WMO wordt hiermee nu nog wel beperkt geïnterpreteerd.
Het schrijven d.d. 23 juli 2009 van staatssecretaris mw. dr. J. Bussemaker aan de wethouders zorg en
welzijn van de Nederlandse gemeenten, gaat meer in op de OB en de PV en de verantwoordelijkheid van de
gemeenten hiervoor.
In genoemde brief wordt het belang van maatschappelijke zorgorganisaties belicht.
Slechts mondjesmaat hebben de gemeenten tot op heden zicht op het belang van de laagdrempelige
burgerinitiatieven en de (zelf)organisaties die in wijk en stad/dorp actief zijn.
De kracht van het (zoveel mogelijk) zelfdoen is in deze tijd bijzonder actueel.
De aandachtspunten op de Samenspraak zijn:
1. eenzaamheid en de 10 sociale kringetjes,
2. burenhulp, aanwenden vanuit niet-professionele hulp.
3. zorgruil (vanuit vrijwilligerswerk)
In de ISP-bode Zomer 2009 met de gelijknamige titel “De Wijk Centraal” vindt u deze thema’s van onze
Samenspraak. zie:http://www.informatiesteunpunt.nl/pdfjes/ispbodezomer2009.pdf
1. de eenzaamheid zie: pag..2 t.w. Eenzaamheid en De 10 kringetjes
2. de wijkinitiatieven: zie: pag 3, 9 en 15
3. de zorgruil zie: pagina 12

Voor het invullen van deze thema’s zal het ISP onderzoek doen naar de invulling van de psychosociale
opvang in de wijken, m.n. in de steden Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, Uithoorn en Amsterdam
oostelijke binnenstad. Dit onderzoek wordt opgenomen in de reader van de Samenspraak.
Op 6 november a.s. zal ook een verslag gemaakt worden van de Samenspraak, dat op de website van het
ISP voor iedereen toegankelijk gepubliceerd zal worden.
De Samenspraak wordt gehouden in het Rosenstock-Huessyhuis in de Hagestraat 10 te Haarlem. Het is o.a.
bedoeld voor beleidsmakers, wijkraden, zelforganisaties, zorgaanbieders, de cliënten zelf etc.
Het programma vindt u weldra op www.informatiesteunpunt.nl
Voor ISP-bestuur

Martien Luijcks, coördinator

Programma SAMENSPRAAK ISP 15 jaar
6 november 2009
Thema: “De Wijk Centraal”
Lokatie: Bibiotheek Rosenstock-Huessyhuis
Hagestraat 10 Haarlem
Zaal open: 12.30 uur
Deelname is gratis.
Maximaal 50 personen, vol is vol
Vooraf aanmelden noodzakelijk.
Dit kan via post of via website www.informatiesteunpunt.nl

Dagvoorzitter: Ton de Vries, voorzitter ISP
13.00 uur Inleiding Sociale Zorgzame Samenleving en het

belang van de Wijk
Ton de Vries
13.15

uur Zorgruil en het vrijwilligerswerk in de Wijk
Zorgruil-promotor Erik Boele.

13.40 uur Innovatie Haarlemse zorg en de Wijk*
Beleidsmedewerker WMO Haarlem Dionne Sillé
14.05 uur Het belang van het buurthuis in de Wijk
Coördinator Huis in de Buurt Oostelijke Binnenstad Amsterdam Peter Paschenegger
deze inleiding verviel wegens afwezigheid t.g.v. ziekte van Peter,
14.30 uur De Wijk aan het woord
Wijkopbouwwerker Kersenboogerd Hoorn Maria van Nuland

14.55-15.25 uur pauze

15.25 uur vrijwilligers en reintegranten samen voor de Sociale Zorgzame Wijk
Paswerk** in de Wijk Joyce Jacobsz
15.50 uur Zorgzame samenleving en ketensamenwerking
Zorgbalans *** manager Welzijn Ingrid Parker

16.15 uur De cliënt en de sociale zorgzame samenleving
Coördinator ISP Martien Luijcks
16.40-17.30 uur afrondend gezamenlijk gezellig samenzijn

*

elke rede duurt ca. 15 minuten, waarna discussie en
vragen gedurende 10 minuten mogelijk zijn, indien wenselijk kunnen
lezingen aansluitend worden gehouden
** Sociale Werkvoorziening Zuid Kennemerland
*** Zorgaanbieder Regio Zuid Kennemerland
Giften van o.a. de RABO-bank maken deze Samenspraak mogelijk

Deelnemers
De Wijk Centraal
15 jaar ISP

Kantoor/spreekuuradressen ISP 1994 tot heden

1. Koningstraat 14 Haarlem
v.a. 3 november1994 hield het ISP Spreekuur in een klein
kantoortje waar toen het Anti Discriminatie Bureau was
gevestigd. Heden een Bloemenzaak
3. Hagestraat 10
Waar het ISP spreekuur en kantoor
hield in samenwerking met de
toenmalige Vriendendienst

5. Nieuwe
Gracht 21
Samen met
het Dak- en
Thuislo-zen
Verbond een
groot kantoor
met spreekuur
in dit pand.

7. Toen naar de
HBS A aan de
Zijlvest 25 A,
waar we vanuit
het kantoor ook
spreekuur hielden

2. Zoetestraat 5 Haarlem
Spreekuur in klein kantoortje bij Stem in de Stad
4. In 1999 verkassing naar een
kantoortje van het Leger des Heils
aan de Riviervismarkt, waar echter
geen cliënten ontvangen konden
worden. De afspraken vonden dus
buiten het kantoor plaats.

6. Ripperdakazerne
gebouw G.
Hier had het ISP
weer een eigen
kantoor met
spreekuur.
i.s.m. het PMO
werd hier de basis
gelegd voor het
Basishuis.

8. Tenslotte
het
Basishuis
aan de
Volharding
straat 2,
waar het
ISP kantoor
en
spreekuur

Een nieuwe benadering van Zorg en Welzijn

Bij welzijnsinstellingen wordt er uitgegaan van de hulpvraag van de cliënt. Deze spiraalvorm is een nieuwe
manier om het sociale netwerk van de cliënt uit te beelden.
De cliënt in zijn sociale netwerk staat centraal (als de spin in het web).
De Zelf-organisaties waaronder het InformatieSteunPunt kunnen hier ook aan meewerken.

De 10 kringetjes, een model van een sociaal netwerk

Wonen in ruil voor helpen
Gratis woonruimte voor studenten – het klinkt alsof een Nigeriaans oplichtersgilde per mail een miljoen
belooft. Toch bestaat het, in Osdorp, Geuzenveld en Slotervaart, Amsterdamse wijken waar de integratie wel
een opkontje kon gebruiken. En dat is precies waar het project Vooruit op insprong. Studenten van de Vrije
Universiteit mogen er gratis wonen, op voorwaarde dat zij zich minimaal tien uur per week dienstbaar maken
aan de overige (allochtone) wijkbewoners, met huiswerkbegeleiding, computerles, taalles en sport.
Het werkt. Veertig studenten wonen er nu naar tevredenheid. ‘Sommigen steken er veel meer tijd in dan
die verplichte tien uur’, zegt projectmanager Liora Eldar. ‘Wanneer ze het vertrouwen hebben gewonnen van
de bewoners, genieten ze van een enorme gastvrijheid’.
Bij de studenten wordt eerst de motivatie gepeild. Wie uit is op gratis wonen, komt er niet in. Wie wordt
toegelaten, wordt eerst bijgepraat: ‘We leren ze dat ze niet van boven naar beneden komen, maar op één
lijn staan met de buurtbewoners. Ze dienen zich aan te passen: geen drank, geen feesten tot diep in de
nacht.’
Problemen hebben zich nog nooit voorgedaan: ‘Eenmaal klaagde een buurman over de toeloop van
studenten in een soort buurthuis. We hebben de ingang van het centrum verlegd, en zijn overlast was
verdwenen’.
Probleempje: na de studie moeten de studenten hun woning weer verlaten. ‘Het moet wel echt een
studentenproject blijven’, vindt Eldar. Maar geen nood: wie zo gehecht is geraakt aan zijn nieuwe buurt,
krijgt van de gemeente hulp bij het zoeken van nieuwe ruimte.
De Volkskrant woensdag 2 september 2009.

Samenspraak InformatieSteunPunt d.d. 6 november 2009
Om een inleiding te geven op deze middag van het InformatieSteunPunt wil ik een aantal punten van
belang voor u op een rijtje zetten.
Het InformatieSteunPunt heeft een klein onderzoekje verricht om de Zorgzame Sociale Samenleving van
dit moment voor u in kaart te brengen.
1. De zorgzame sociale samenleving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in het
kort.
De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoofddoel van deze wet is alle mensen in staat
stellen te participeren in de lokale samenleving, met daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
Het thema brede wijksteunpunten maakt de volgende zes van negen prestatievelden in de WMO.
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met
problemen met opvoeden;
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking of een chronisch psychische probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem;
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het
behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;1
De meeste Gemeenten hebben de WMO op de rails gekregen en de problemen rond de woonvoorzieningen
en de huishoudelijke hulp (Thuiszorg) zijn verholpen.
Problemen rond de WMO zijn:
a. Het Persoons Gebonden Budjet kan via de WMO en via de AWBZ aangevraagd worden. Maar het is
wel een loket.
b. Veel cliënten hebben niet voldoende overzicht over hun eigen administratie m.b.t. de PGB.
c. Cliënten moeten opnieuw geïndiceerd worden via het Centraal Indicatie Orgaan. Velen kunnen dit
alleen doen via professionele hulp.
d. Veel ouderen willen tot de dood thuis blijven wonen. Maar daar is vaak geen zorg op maat voor.
Voor vele burgers is zorg op maat in de thuissituatie tot de dood veel te duur. Misschien te
realiseren in de wijk?
e. De opschoning van de AWBZ en de overheveling van bepaalde taken naar de WMO heeft nadelige
gevolgen voor verschillende doelgroepen.
f. Men is begonnen met de algemene voorlichting voor de totale bevolking. De voorlichting over de
WMO heeft de allochtone doelgroep als geheel onvoldoende bereikt en is laat op gang gekomen.
Het bereik bij de oudere migranten is nog eens extra beperkt. Het zou tevens handig zijn als deze
voorlichting dicht bij huis in de wijkcentra gebeurd.
g. Het NOOM (Netwerk van Organisatie van Oudere Migranten) signaleert binnen de achterban
toenemende problemen bij de toegang tot het zorgsysteem.
h. Het aantal oudere migranten in de WMO-raden zijn op de vingers van een hand te tellen.
i. De kansen die de WMO biedt als participatiewet worden nog onvoldoende herkend en benut. Dit
geld voor meerdere doelgroepen.
j. In de praktijk is het soms beter dat een case-manager er achter de schermen voor zorgt dat de
informatie op de juiste plekken terecht komt. Ideaal zou zijn als de aanvrager erop kan rekenen dat
alles in een keer, via een loket, kan worden geregeld.2
2. De overheid
1

Citaat uit: visie op brede wijksteunpunten Uithoorn, Marius Reijnen, projectleider WWZ
Enkele citaten uit ervaringen oudere migranten met de WMO mw. Drs.Y.M. Heygele
projectontwikkelaar/adviseur
2

Om de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurten en wijken nog meer te bevorderen en verbeteren
kent de provincie Noord-Holland een subsidie regeling wijksteunpunten breed. Een bedrag van maximaal
500.000,00 euro wordt beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van brede wijksteunpunten. Daarbij
worden er een aantal inhoudelijke eisen gesteld. Zo moet een wijksteunpunt onder andere meerdere
doelgroepen bedienen met meerdere functies. Deze notitie spoort met de inhoudelijke eisen van de
Provincie Noord-Holland, zo is ook ambtelijk bevestigd door de Provincie. Indien dit visiedocument mag
worden uitgewerkt in concrete plannen wordt het traject van subsidie aanvraag ingezet.
Het coalitieakkoord 2006-2010. Hierin is aangegeven dat:
- het buurtgericht werken verder versterkt wordt;
- lokaal integratiebeleid wordt geformuleerd waarbij participatie van allochtonen wordt vergroot;
- er naast probleemjongeren ook aandacht besteed moet worden aan jongeren met wie het goed
gaat;
- op buurtniveau het veiligheidsgevoel wordt verbeterd;
- de woonzorgzones verder uitgewerkt worden;
Deze elementen van het akkoord kennen hun effecten op brede wijksteunpunten;
De huidige situatie. Een waardevolle visie staat niet los van hoe het nu is. Per wijk wordt bekeken welke
huisvestingsvraagstukken er nu spelen, welke accommodaties er zijn en hoe de demografische
samenstelling per wijk is.
De overheid heeft ’n sturende rol inzake de overheveling van de Ondersteunende Begeleiding (OB) en de
Persoonlijke Verzorging (PV) naar de gemeenten, en het accentueren van het belang van vrijwilligers in de
zorg.3
3. De Gemeenten en wijkgericht werken.
Veel Gemeenten zijn nu bezig met veiligheid en Openbare orde via wijkcontracten, waarin welzijn als
technisch probleem wordt gezien. De WMO wordt hiermee nu nog wel beperkt geïnterpreteerd.
Gemeenten hebben buurthuizen met opbouwwerkers en wijkraden met wijkraadsleden. Vanuit deze
buurthuizen en wijkraden kunnen problemen worden gesignaleerd en uitgaand van deze problemen van
burgers en de eventuele oplossingen op lange termijn kunnen ideeën ontstaan bij de burgers zelf. De
Gemeente sluit samen met de burgers wijkcontracten om bepaalde ideeën te realiseren. Als de gemeente
positief beslist kan er subsidie ( dit heet VROMsubsidie ( Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) bewonersinitiatieven) worden gegeven aan een bepaald project.
Nog te weinig gaat dit geld naar concrete doelen als het tegengaan van een psychosociaal probleem zoals
b.v. eenzaamheid en het bevorderen van mondigheid van de burger en participatie in de wijk.
Buurthuizen en wijkcentra zouden een essentiële rol kunnen vervullen in het organiseren van projecten
voor burenhulp en zorgruil en een buurthuis met koffie op de hoek.
Buurthuizen en wijkcentra moeten als een duiventil openstaan en laagdrempelig zijn.
1.Als centraal punt om het beleid van de buurt-wijk te bepalen en projecten te organiseren.
2.Burgerinitiatieven stimuleren
3.Zelfhulpprojecten b.v. reïntegratie op de arbeidsmarkt of het stimuleren van vrijwilligerswerk (sociale
activering).
Er zou veel minder eenzaamheid zijn en mensen (b.v. huisvrouwen, allochtonen
ouderen etc.) zouden onderling veel meer contact hebben in de wijk. En men heeft meer oog voor de
sociaal zwakkere in de samenleving en de verschillende doelgroepen zouden meer met elkaar
samenwerken. In de praktijk zal hier nog hard aan gewerkt moeten worden. Niet alle doelgroepen
kunnen makkelijk met elkaar omgaan. Dit geld b.v. voor oudere ouderen en jongeren in de leeftijd van 14
en 18 jaar. Ouderen kennen sneller gevoelens van onveiligheid.
Op dit moment denkt men nog onvoldoende vanuit de wijkcentraal.
Onderwerpen die vanuit de buurten- en wijken maar mondjes maat worden besproken.
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Brieven Staatssecretaris VWS, Jet Bussemaker, d.d. 23 juli 2009 (OB en PV nieuwe Rol) en 27 oktober 2009 (meeer kansen
voor de zorgvrijwiliger)

Maak van de buurt een thuis. Wordt hieraan gewerkt? Niet in alle buurten is de situatie ideaal. De banden
die spontaan tussen mensen ontstaan en groeien ( de informele infrastructuur) vormen een
randvoorwaarde voor het ontwikkelen van de sociale cohesie.
Worden de buurtproblemen bij het buurtspreekuur door een wethouder opgelost?
Er worden feesten georganiseerd in de buurten, hebben deze een goed effect op de sociale cohesie en
leefbaarheid in de buurt, of is hier meer voor nodig?
Een definitie van het begrip brede wijksteunpunten.
Wijksteunpunten in den lande zijn er in vele soorten en maten. In ieder geval bieden ze een steunfunctie
voor ouderen en veelal voor mensen met een functiebeperking. Het idee van wijksteunpunten is in eerste
instantie ontstaan vanuit de wens om deze specifieke doelgroepen te willen bedienen. Door de scheiding
van wonen en zorg, door de extramuralisering en door deconcentratie van intramurale zorg is de functie
van een wijksteunpunt voor ouderen en mensen met een functiebeperking steeds belangrijker geworden.

Algemene opmerkingen die over de definitie van een breed wijksteunpunt gemaakt kunnen worden zijn:

-Een wijksteunpunt met deze functies werkt mee aan een sociale samenhang in de wijk en bevordert
maatschappelijke participatie en integratie.
Daardoor kan de leefbaarheid in de wijk versterkt worden. In de WMO is dit een expliciet genoemd doel.
Een wijksteunpunt volgens deze definitie vergroot de levensbestendigheid van de wijk.
-De definitie betreft een ideaal straatbeeld. Een en ander kan niet in een keer gerealiseerd worden.
Vandaar dat de praktische uitwerking gekozen zal moeten worden voor een gedegen groeimodel waarbij
als het ware modulair functies en activiteiten worden aangepast, nieuw worden ingebracht en verwijderd.
Het wijksteunpunt dient flexibel te zijn in wat er georganiseerd wordt. Maar ook flexibel in bouwtechnisch
opzicht zoals indeling, inrichting en mogelijke opvang.
-Voor het proces om dergelijke wijksteunpunten gerealiseerd te krijgen is lange adem nodig.4
Doke Toussaint Raven
4 november 2009

Bijlagen zijn:
Kijk op de wijk 2. De inleiding
Krantenartikel: Buurthuis `s zomers open.
Artikelen ISP bode. o.a. artikel over Bakkie in de Buurt.
Gemeente Haarlem: subsidie Bewonersinitiatieven (website).
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Citaat uit: Visie op brede wijksteunpunten in Uithoorn, Marius Reijnen projectleider WWZ Uithoorn

Inleiding gemeente Haarlemmermeer Sociale Cohesie en Leefbaarheid
Van leefbaarheid naar sociale binding en ondersteuning
Wil een wijk leefbaar zijn dan is het niet voldoende dat het' er veilig toeven is; het moet er ook schoon en heel
zijn. De woningvoorraad en de openbare ruimte dienen aantrekkelijk vormgegeven te zijn en, 'last but not
least', mensen moeten niet langs elkaar heen leven. Om banden met elkaar aan te gaan en zich verbonden te
voelen met de eigen wijk en met medebewoners (sociale cohesie) is het van belang dat mensen in staat zijn om
elkaar te ontmoeten, met elkaar activiteiten te ondernemen en elkaar te ondersteunen in geval van nood.
Kortom, de wijk moet beschikken over een stevige sociale infrastructuur. Het voor u liggende tweede deel van
Kijk op de Wijk draagt als ondertitel Binding en ondersteuning in Haarlemmermeer. In dit deel maken we
opnieuw gebruik van de in het eerste deel
geconstrueerde wijktypen; het accent verschuift echter van leefbaarheid naar binding en ondersteuning.
De vraagstelling van dit tweede deel luidt: hoe is het gesteld met de sociale infrastructuur in de wijken en
kernen van Haarlemmermeer? Waarom een tweede deel van Kijk op de Wijk?
Zowel bij de ontwikkeling en toetsing van het Wmo-beleid als bij de herijking van het jeugdbeleid is het van
belang om inzicht te hebben in de wijze waarop en de mate waarin mensen bereid en in staat zijn om elkaar te
ondersteunen. Waargenomen verschillen én overeenkomsten in de sociale infrastructuur bieden mogelijkheden
om gedifferentieerd beleid te ontwikkelen: generieke maatregelen bij gesignaleerde overeenkomsten binnen
een wijktype én maatwerk bij verschillen per wijk of kern. Daarnaast biedt het onderzoek de mogelijkheid om
gericht in te spelen op verschillende dimensies van de sociale infrastructuur.
Sociale Infrastructuur nader gedifferentieerd
Met de term 'sociale infrastructuur' bedoelen we: het geheel van voorzieningen en arrangementen die mensen
nodig hebben om hun bestaan naar eigen inzicht in te richten en de samenleving vorm te geven en daaraan
deel te nemen. Sociale infrastructuur is een fundamentele randvoorwaarde voor sociale cohesie, zonder een
goede sociale infrastructuur kan sociale binding niet gedijen.
Sociale infrastructuur kan men indelen in een harde of formele kant en een zachte of informele kant. De formele
sociale infrastructuur bestaat uit alle materiële voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken, zoals
jeugdhonken peuterspeelzalen en dorpshuizen. Om de formele infrastructuur van een wijk te bepalen, hoeft
men slechts na te gaan hoeveel voorzieningen er in de wijk aanwezig zijn.
De informele sociale infrastructuur van een wijk is echter moeilijker inzichtelijk te maken. Het geheel bestaat uit
dynamische verbanden tussen mensen die niet zomaar opgeteld en objectief in kaart gebracht kunnen worden.
Deze banden, die mensen spontaan met elkaar aangaan en zich in het samenleven ontwikkelen, vormen echter
een hele belangrijke randvoorwaarde voor het ontstaan van sociale binding. Methodisch is het niet eenvoudig
om deze dynamiek in beeld te brengen. Dit leidt ertoe dat deze zachtere kant van de sociale infrastructuur in
onderzoeken beleid vaak onderbelicht blijft. Juist daarom richt dit onderzoek zich op de informele sociale
infrastructuur.
De informele sociale infrastructuur in vier dimensies
De informele sociale infrastructuur in de wijken en kernen van Haarlemmermeer hebben we onderzocht aan de
hand van de volgende vier dimensies: binding, beschikbare middelen, waarden en verwachtingen en gedrag.
Deze bepalen namelijk de mate van robuustheid van de informele sociale infrastructuur.
De volgende vragen zijn hierbij leidend geweest:
. Binding: Welke woongeschiedenis heeft men in de wijk of de gemeente en in welke mate is men gehecht aan
de eigen wijk en aan medebewoners?
. Beschikbare middelen: In hoeverre is men in staat om ondersteuning te bieden aan naasten en
medebewoners?
. Waarden en verwachtingen: Welke waarden en normen zijn van invloed op het gedrag in de wijk?
. Gedrag: Op welke manier zetten bewoners zich in voor de gemeenschap en welke concrete
activiteiten ondernemen ze om anderen bij te staan?
Uit: Kijk op de Wijk 2, november 2007
Binding en ondersteuning in de Haarlemmermeer.

Citaten UIT: Brief Datum 27 oktober 2009
Ministerie van Volkgezondheid,Welzijn en Sport
Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Naast en met elkaar.
Brief over de relatie tussen informele en formele zorg
In deze brief geef ik u mijn visie op de relatie tussen de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk) en
de formele zorg. Een goed samenspel tussen informele en formele zorg is noodzakelijk om mensen in staat
te stellen hun autonomie en zelfredzaamheid zo lang mogelijk te bewaren. Die autonomie en
zelfredzaamheid ragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Wederkerigheid en sociale
contacten spelen hierbij een grote rol. Een goed samenspel tussen informele en formele zorg is ook van
belang om mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in staat te stellen" hun" taken goed en met
voldoening te doen.
Een vrijwilliger is iemand die zich vanuit een georganiseerd verband onbetaald en onverplicht inzet voor
anderen. In tegenstelling tot mantelzorg komt deze hulp niet voort uit een bestaande sociale relatie.
Mantelzorg overschrijdt in deze context de normale - gebruikelijke - zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit
aanmerkelijk. Het is zorg waarvoor een aanspraak op AWBZ-zorg bestaat waarvoor een indicatie is
afgegeven. Bij de AWBZ-indicatiestelling
worden aard en omvang van die zorg wel geïndiceerd. Mocht de mantelzorger - eventueel tijdelijk - (een
deel van) deze zorg niet meer kunnen bieden, dan is geen nieuwe indicatie nodig en kan de zorg direct
door een professional worden overgenomen.
Belangrijk is dat, waar dat mogelijk is, mensen anticiperen op situaties en perioden dat ze zorg nodig
hebben en ook (voorzorgs)maatregelen nemen.
Gemeenten zijn op basis van de wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Wmo
verplicht gemeenten om mensen die vanwege een beperking of ziekte niet in staat zijn maatschappelijk te
participeren daarvoor te compenseren. In de wet worden daarbij nadrukkelijk ook mantelzorgers genoemd.
Dit geldt dus voor 100% van de gemeenten. Als het gaat om de wijze waarop gemeenten die
ondersteuning bieden, geldt daarbij dat er -conform de bedoeling van de wmo- ruimte is voor maatwerk en
lokale keuzes, afgestemd op de lokale situatie.
Gemeenten hebben via de Wmo een hele duidelijke regiefunctie bij de ondersteuning van de
mantelzorgers.
Het is naar mijn mening een veel voorkomend misverstand dat mantelzorg, vrijwilligers en professionals
onderling vervangbaar zijn. Natuurlijk kunnen een professionals en in mindere mate vrijwliigers de
'technische,' zorgactiviteiten van mantelzorgers overnemen.
15 % van de mantelzorgers ervaart dat de eigen gezondheid leidt onder het verlenen van zorg.
(respijtzorg, Mezzo: landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg)

Ik vraag de uitvoerders van het project Zorg beter met vrijwilligers de mogelijkheden van de coördinatie
van vrijwilligerswerk in Zorginstellingen te beschrijven.
Ik ondersteun het debat tussen gemeenten, organisaties voor vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning over hun rol op lokaal niveau.
mw. dr. J. Bussemaker

