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Informele zorg invullen met 

bijstandsgerechtigden kan dat 

?

Project vrijwillige respijtzorg 

Spijkenisse 2010 – 2012

Waarom is gekozen voor dit concept?

• Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten sinds 2007 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers.

• Om de daad bij het woord te voegen heeft de gemeenteraad van 
Spijkenisse in 2008 de nota “Het ondersteunen van mantelzorgers 
2008 – 2012” vastgesteld. Het doel van de nota is omschreven 
als: Mantelzorgers zijn en blijven in staat om mantelzorgtaken op 
zich te kunnen nemen. Dit betekent dat overbelasting van 
mantelzorgers wordt voorkomen en mantelzorgers kunnen blijven 
participeren in de samenleving. 

• Eén van uitgangspunten van het vastgestelde beleid is het 
geleidelijk verder ontwikkelen van diensten tot een aantoonbaar 
doelmatig aanbod, waaronder respijtzorg.
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De voordelen

• 2 beleidsterreinen bij elkaar, WMO en Sociale Zaken;
Start Spijkenisse: 2010 in Katwijk: 2012

• Vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden, ondersteunen mantelzorgers;
Selectie op motivatie, intakegesprekken bij aanvang;

• 2 vliegen in één klap: de mantelzorg krijgt ‘respijtzorg’, 
uitkeringsgerechtigde komt dichter bij de arbeidsmarkt of blijft 
vrijwilligerswerk doen;

• Sluit aan bij participatiewet die per 2015 ingaat: ‘‘Wie kan werken, hoort 
niet afhankelijk zijn van een uitkering’;

• Lokale zorg- en welzijnsorganisaties die vrijwillige respijtzorg 
(dagbesteding en individueel) bieden in samenwerkingsverband;

• Het concept is aan te passen aan lokale situatie. 

• Trainingen en intervisie van uitkeringsgerechtigden kunnen worden 
verzorgd door Movisie en/of ondergetekende. Train de trainer is een optie. 

Effecten

“Wat mede bepalend is voor het succes is om aan de start mensen af 
te durven wijzen als je voelt of ziet dat iemand niet geschikt is als 
respijtzorgvrijwilliger”, coördinator zorgorganisatie Spijkenisse.

“Dit heeft me echt in beweging gebracht en helpt me verder”, 
uitkeringsgerechtigde Katwijk.

“De meeste vrijwilligers blijven vrijwilligers in de respijtzorg”, 
projectleider Spijkenisse.

“Het ontmoeten van deze vrijwilligers en het ontdekken van hun 
talenten raakt me, dit had ik niet verwacht”, manager zorgorganisatie 
Katwijk.
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De praktijk

• Vraaggerichte 
trainingen waarbij 
professionaliteit wordt 
gekoppeld aan 
zelfvertrouwen. 

• Praktijktrainingen ‘op 
locatie’ zijn een vast 
onderdeel van het 
programma.

• Deelnemers 
ondersteunen en leren 
van elkaar, een 
belangrijk thema. 

De praktijk 2

• Theorie als vast onderdeel 
van de training, maar altijd 
in relatie tot de 
werkervaring van de 
vrijwillige respijtzorger.

• Regelmatige 
bijeenkomsten zorgen voor 
continuïteit bij de 
deelnemers.
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De praktijk 3

• Deelnemers voorbereiden 
op de praktijk door inzet 
van externe deskundigheid 
zoals een  EHBO training. 
Doel; Het vergroten van de 
zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen van de 
deelnemer. 

Succesfactoren

M.b.t. uitkeringsgerechtigden:
• Selecteren op motivatie;

• Aanspreken op mogelijkheden, niet op beperkingen;
• Ontwikkeling van competenties binnen het vrijwilligerswerk;

• Intervisie en uitwisseling buiten het vrijwilligerswerk.

Voor de gemeente:
• Mensen blijven vrijwilligerswerk doen om mantelzorgers te 

ondersteunen of stromen door naar betaald werk in de zorg, resultaten 
boven verwachting en doelstelling.

Voor zorg- en welzijnsorganisaties:

• Goede samenwerking op de werkvloer;
• 3 kwart blijft vrijwilligerswerk doen;

• Aandacht voor (EVC)-competenties.
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Tips

Voor de gemeente:
• Stel lokale projectcoördinator aan die proces bewaakt, bijvoorbeeld een 

klantmanager.

• Betrek in een vroeg stadium de toekomstige samenwerkingspartners in 
de planvorming. Zij zijn de schakel met de praktijk en moeten 
uiteindelijk ook  invulling geven aan de plannen.

Voor zorg- en welzijnsorganisaties:
• Maak een bewuste keuze;

• Begin klein;
• ‘Sollicitatiegesprek’ bij aanvang, check motivatie, verwachtingen en 

persoonlijke grenzen;

• Denk na over waar vrijwilligers worden geplaatst;
• Extra aandacht op de werkvloer extra belangrijk, zit hem vaak in ‘kleine 

dingen’ en ‘oog hebben voor’;

• Benader de vrijwilligers niet ‘anders’;

Meer informatie

• WWW.movisie.nl

• ls.training@live.nl


