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 Raadsmemo 

Datum:  25 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Wendy Bent-de Bont, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid 

 

1. Aanleiding 

Op basis van het reeds vastgestelde Wmo-beleidsplan 2013-2017 is in deze notitie onze visie 

omtrent het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid neergelegd. Deze notitie is een oplegger bij de 

twee separate beleidsnotities voor mantelzorgers en vrijwilligers (nog op te leveren) In deze 

separate beleidsnotities zijn onze ambities en de daarbij horende acties en resultaten 

bijeengebracht die wij in de aankomende periode willen behalen. De nieuwe visie uit het Wmo-

beleidsplan ligt ten grondslag aan de beleidsnotities, zijnde dat: de verantwoordelijke burger 

zelf regie voert over zijn leven en dat de gemeente dit stimuleert. “Niet zorgen voor, maar 

zorgen dat” is het motto.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Visie op mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk 

Onze gemeentelijke visie en ambitie voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 

is dat de mantelzorger en vrijwilliger hun inzet blijven geven, waardoor burgers met een 

hulpvraag zowel in de thuissituatie als in de maatschappij mee kunnen blijven doen. 

 

Doel van het beleid 

In het nieuwe mantelzorg- en vrijwilligersbeleid streven we de volgende effecten na: 

- mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich ondersteund. 

- uitval en overbelasting van mantelzorgers wordt voorkomen.  

- er is voldoende vrijwillige inzet voor informele zorg en ondersteuning ook voor burgers met 

een complexe hulpvraag.  

- er is specifieke aandacht voor bijzondere (kwetsbare) mantelzorgers, zoals: allochtone 

mantelzorgers en mantelzorgers van hulpvragers met een verstandelijke beperking of 

psychiatrische beperking, jonge mantelzorgers met baan en gezin, etc. 
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- er is sprake van vitale coalities tussen verschillende organisaties (welzijnsorganisaties, 

vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties, professionele (zorg)organisaties etc).  

- er is sprake van integrale uitvoering als het gaat om de eenvoudige informatie- en 

adviesfunctie. 

 

Aanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Allereerst willen wij meer dan dat we nu weten, welke ondersteuning mantelzorgers en 

vrijwilligers echt nodig hebben, die zij zelf niet kunnen organiseren. Op dit moment wordt een 

vast pakket aan voorzieningen geboden die varieert van informatie en advies tot het aanbieden 

van lotgenotencontacten en cursussen. De afname van deze diensten blijft echter ver achter bij 

de verwachtingen die wij hebben als we kijken naar het enorme aantal mantelzorgers en 

vrijwilligers die wij in onze gemeente Hof rijk zijn. Onze acties zijn er dus op gericht dat het 

nieuwe aanbod beter aansluit bij de behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijkste 

vraag hierbij is: “Wat zorgt („triggert‟) ervoor dat de mantelzorger of vrijwilliger zijn inzet blijft 

geven en wat wil hij of zij daarvoor terug zien?” 

 

Aanbieders van mantelzorgondersteuning  en vrijwilligerswerk 

De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is een gedeelde verantwoordelijkheid. De 

uitvoering ligt bij verschillende organisaties. Wij hebben als gemeente vooral een faciliterende 

en informerende rol, wij brengen partijen bij elkaar en stimuleren verbetering in de onderlinge 

samenwerking en afstemming van diensten en producten.  

 

Wij willen van de aanbieders voor de periode van 2014-2017 een nieuw aanbod krijgen die 

voldoet aan de volgende voorwaarden:  

1. een duidelijke samenhang tussen:  

a. de gesignaleerde behoeften,  

b. de wijze van communiceren (virtueel, telefonisch, spreekuur/huisbezoek) over deze 

behoefte en  

c. het aanbod.  

2. het aanbod voldoet aan het principe: “Niet zorgen voor, maar zorgen dat”.  

3. intensieve samenwerking met verschillende partijen voor een gezamenlijk of afgestemd 

aanbod 

 

Financiële consequenties  

Het nieuwe aanbod blijft binnen het in de begroting opgenomen budget van € 72.537,00 voor 

mantelzorgondersteuning en € 57.958 voor vrijwilligerswerk. In de loop van de periode tot 2017 

is een herschikking van het totale budget mogelijk. Eén en ander zal afhankelijk zijn van 

landelijke en/of lokale ontwikkelingen dan wel de efficiënte en effectieve wijze waarop het 

nieuwe aanbod geboden kan worden. 

3. Conclusie 

Met deze memo heb ik u geïnformeerd over de weg die we verder willen inslaan mbt het 

mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.  


