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Voorwoord

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) evalueert nu voor de tweede keer de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). De eerste evaluatie had betrekking op de periode 
2007 tot medio 2009, de tweede gaat over 2010 tot en met 2012. In 2014 verschijnt het 
eindrapport van de tweede evaluatie. Daarvoor verschijnt een aantal deelrapporten, 
waarvan dit er één is.
De Wmo geeft gemeenten de opdracht om vrijwillige inzet en initiatieven van burgers 
te stimuleren en om aan te sluiten bij initiatieven die burgers uit zichzelf nemen. In dit 
deelrapport bieden we een kwalitatieve verkenning van dit thema in vijf gemeenten. 
We kijken vooral naar vrijwillige inzet en initiatieven om anderen te ondersteunen. 
We spreken daarom dan ook wel van ‘ondersteuningsinitiatieven’. We verkennen de 
inspanningen van gemeentelijke beleidsmedewerkers, welzijnswerkers en initiatief-
nemers, en proberen na te gaan waar die inspanningen elkaar raken. Is er een verband 
tussen de Wmo en de ondersteuningsinitiatieven van burgers? De studie laat zien wat 
ondersteuningsinitiatieven in de praktijk doen, welke relaties ze hebben met gemeenten 
en zorg- en welzijnsaanbieders, wat ze opbrengen en welke problemen ze ondervinden. 
Ook gaan we in op de condities waaronder ze tot stand komen en werken, zoals de ver-
schillen tussen een stads- en plattelandsomgeving.

Ik wil een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan dit rapport. Ten eerste de 
beleidsmedewerkers, welzijnswerkers en initiatiefnemers die aan de interviews wilden 
deelnemen waarop dit rapport is gebaseerd. Ten tweede de wetenschappelijke commis-
sie en de klankbordcommissie die de Wmo-evaluatie begeleiden. De wetenschappelijke 
commissie, ingesteld door het scp, wordt gevormd door prof. dr. Evelien Tonkens 
(voorzitter), dr. Lia van Doorn, dr. Katrien Luijkx, prof. dr. Trudie Knijn, dr. Gooitske 
Marsman, prof. dr. Mirko Noordegraaf, drs. Theo Roes, prof. dr. Margo Trappenburg, 
en dr. ir. Peter Alders (v ws), later opgevolgd door drs. Frits Gardenbroek (v ws) en 
mr. Marius Oosterom (v ws). De klankbordcommissie, ingesteld door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bestaat uit drs. Hans Simons (voorzitter), dhr. Eric 
van den Burg, dhr. Barth van Eeten, dhr. Eric Hisgen, prof. dr. Kees Knipscheer, drs. Dinie 
van der Linden, drs. José Manshanden, dhr. Ko Scheele, drs. Bob van der Meijden (v ng) 
en dr. ir. Peter Alders (v ws), later opgevolgd door drs. Frits Gardenbroek (v ws) en 
mr. Marius Oosterom (v ws). Ik dank hen hartelijk voor hun constructieve commentaren.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ingevoerd op 1 januari 2007, vormt 
het wettelijk kader voor het maatschappelijke ondersteuningsbeleid van gemeenten 
(Staatsblad 2006). Het doel van de wet is om te zorgen dat alle Nederlanders kunnen 
‘meedoen’ aan de samenleving. Als meedoen niet meer lukt, bijvoorbeeld door lichame-
lijke beperkingen, psychische problemen of psychosociale problemen, moeten mensen 
ondersteuning krijgen (t k 2004/2005). De bedoeling van de wet is om pas professionals 
in te zetten als informele ondersteuning – vanuit de eigen omgeving, of door vrij-
willigers – onvoldoende blijkt. De wetgever ondersteunt gemeenten bij het opstellen 
van een lokale beleidsinvulling, bijvoorbeeld door stimuleringsprogramma’s als Welzijn 
Nieuwe Stijl.
De Wmo geeft gemeenten de opdracht om vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven 
te bevorderen. Tegelijkertijd blijken mensen uit zichzelf ook initiatieven te nemen. 
Het is nog onduidelijk hoe de inspanningen van de overheid (top-down) en van burgers 
(bottom-up) elkaar raken. Hier gaan we in dit onderzoek op in. Dit onderzoek maakt deel 
uit van de tweede Wmo-evaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), waar-
van het eindrapport in 2014 verschijnt (zie bijlage A, te vinden via www.scp.nl bij het 
desbetreffende rapport).

In deel A van dit rapport beschrijven we hoe vijf gemeenten hun beleid op het gebied van 
vrijwillige inzet vormen en wat de rol van welzijnsinstellingen daarbij is. De onderzoeks-
vraag is:

1 Wat doen gemeenten en welzijnsinstellingen om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de 
vorm van bewonersinitiatieven? Welke veranderingen zijn daarin opgetreden door de komst van de 
Wmo?

Vervolgens gaan we na wat burgers zelf (willen) doen (deel B). We benaderen dit thema 
op twee manieren. In de eerste plaats geven we een algemeen beeld, op basis van be-
staand cijfermateriaal. De onderzoeksvraag is:

2 Zijn Nederlanders bereid om informele ondersteuning te verlenen? Doen ze dit in de praktijk ook?

In de tweede plaats gaan we in op één specifieke vorm van vrijwillige inzet: ‘onder-
steuningsinitiatieven’:
– lokale initiatieven;
– die op overwegend vrijwillige basis;
– activiteiten uitvoeren om mensen met een participatiebeperking te ondersteunen;
– die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie;
– en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).
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De reden voor deze focus is dat dit type initiatief goed aansluit bij de geest van de wet. 
Ondersteuning staat immers centraal. Bovendien is er al veel onderzoek gedaan naar 
initiatieven in den brede, maar nog niet specifiek op het gebied van zorg en onder-
steuning. Het traceren van volledig informele groepjes bleek problematisch vanwege het 
ontbreken van websites en registraties. De focus ligt daardoor op initiatieven die wel op 
die manier vindbaar zijn.

We beantwoorden de volgende onderzoeksvragen:

3 Welke ondersteuningsinitiatieven bestaan er en wat beogen ze?
4 Welke relaties hebben initiatieven met andere actoren en hoe beoordelen betrokkenen deze relaties?
5 Wat is er volgens de betrokkenen bereikt met de initiatieven, en tegen welke problemen lopen ze aan?

De overkoepelende vraag is of er een verband valt te leggen tussen de Wmo en de onder-
steuningsinitiatieven die mensen nemen. Is er sprake van een soort ‘trechter’: van de 
Wmo op landelijk niveau, naar lokale invulling door gemeenten, naar uitvoering door 
welzijnsinstellingen en uiteindelijk naar burgerinitiatieven? Of staan deze ‘niveaus’ in de 
praktijk relatief los van elkaar?

Behalve onderzoeksvraag 2 beantwoorden we alle vragen door een kwalitatief, verken-
nend onderzoek in vijf gemeenten. Om een zo breed mogelijk beeld te geven is gekozen 
voor gemeenten van verschillende groottes in verschillende delen van het land. De ge-
meenten zijn redelijk gespreid: twee rurale krimpgemeenten, één in het noorden van 
het land en één in het zuiden, stadsdelen van twee grote steden in het westen van het 
land, één welvarend en de ander minder welvarend, en een middelgrote stad in het mid-
den van het land. In de grotere gemeenten hebben we ervoor gekozen ons te richten op 
een stadsdeel of wijk, om het schaalniveau vergelijkbaar te houden.
De Boer et al. (2013: 18) stellen: ‘Het wemelt in de Nederlandse zorg van de initiatieven 
van burgers, al dan niet geruggesteund door professionals. Maar duidelijk is ook: de 
omvang ervan moet niet worden overdreven’. We kunnen vooral dit laatste beamen. 
Uiteindelijk hebben we in de vijf gemeenten met moeite 23 initiatieven kunnen vinden.
In elke gemeente hebben we face-to-face-interviews gehouden met initiatiefnemers, 
met een beleidsmedewerker die zich met vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven 
bezighoudt en met welzijnsprofessionals die bij particuliere initiatieven betrokken zijn. 
We hebben gesproken met vertegenwoordigers van de 23 initiatieven, met zes beleids-
ambtenaren en tien welzijnsprofessionals.

Lokaal Wmo-beleid

Wat doen gemeenten om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de vorm van 
bewonersinitiatieven? Gemeenten zetten vrijwilligersondersteuning in om omstandig-
heden te creëren die mensen tot vrijwillige inzet uitnodigen. Het gaat bijvoorbeeld om 
bemiddeling tussen vraag en aanbod, de promotie van vrijwillige inzet, de uiting van 
waardering voor vrijwilligers en de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties om te 
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zorgen dat opgedane kennis niet verloren gaat. Dit beleid is al ingezet vóór de Wmo, en is 
doorgezet met latere landelijke beleidsbrieven over vrijwillige inzet.
De gemeentelijke context maakt een groot verschil. Grotere gemeenten hebben gemid-
deld een groter ambtelijk apparaat, wat zich vertaalt in meer gedetailleerde en beter 
beargumenteerde beleidsplannen. Bovendien wordt de ondersteuning van vrijwilligers 
in steden door gedifferentieerde, specifiek voor dat doel opgerichte organisaties uitge-
voerd. In dorpen is er soms maar één contactpersoon die alle relaties beheert. De grote 
gemeenten onderscheiden zich verder van de twee plattelandsgemeenten in de manier 
waarop ze vrijwillige inzet koppelen aan zorg en ondersteuning: in de onderzochte 
steden staat het bevorderen van vrijwillige inzet ten dienste van het generen van meer 
informele hulp. Hier hebben ze ook reden toe: stadsbewoners zijn minder geneigd tot 
vrijwillige inzet en tot informele hulp dan plattelanders (Steenbekkers en Vermeij 2013). 
Het zou echter te kort door de bocht zijn om te concluderen dat steden het stimuleren 
van vrijwillige inzet volledig plaatsen in een ‘zelfredzaamheidsdiscours’ en dat dorpen 
het plaatsen in een ‘gemeenschapsdiscours’. In de praktijk zien we in alle bestudeerde 
gemeenten een mengvorm van argumenten.
Volgens beleidsmedewerkers willen inwoners van hun gemeenten vooral flexibel en 
interessant vrijwilligerswerk doen. Het valt te bezien of al het vrijwilligerswerk dat vol-
gens hen nodig is om aan de zorgbehoefte te voldoen aan deze criteria voldoet.
De Wmo koppelt vrijwillige inzet aan sociale samenhang. Beleidsambtenaren onder-
schrijven het principe van sociale samenhang, maar vinden het te vaag als beleids-
concept. Gemeenten denken bij sociale samenhang aan onderlinge betrokkenheid – in 
sociale netwerken, buurten en de civil society – die moet leiden tot ondersteuning. 
Ze vernauwen het begrip dus niet tot de netwerken rond individuele mensen met een 
beperking die in Wmo-vernieuwingsprogramma’s als Welzijn Nieuwe Stijl en in de litera-
tuur veel aandacht krijgen. Ze zijn hier ook niet toe verplicht. De grotere gemeenten in 
het onderzoek leggen meer dan plattelandsgemeenten relaties tussen sociale samen-
hang, de vrijwillige inzet voor de ondersteuning van mensen met een beperking en het 
activeren van geïsoleerde mensen. De plattelandsgemeenten verwijzen meer naar noties 
als nabuurschap en de inzet van het lokale verenigingsleven.
Beleidsmakers lijken sceptisch over de opdracht van de Wmo om het nemen van nieuwe 
initiatieven te stimuleren. Ze zeggen te merken dat initiatieven waarbij zij het voortouw 
nemen minder succesvol zijn dan bottom-up-initiatieven. Bovendien vinden ze hun 
sturingsmogelijkheden beperkt. Toch zoekt een aantal van hen naar mogelijkheden 
om nieuwe initiatieven te initiëren, vooral in wijken of kernen waar ze niet uit zichzelf 
ontstaan. In meer algemene zin stellen de bestudeerde gemeenten ter stimulering van 
nieuwe initiatieven vaak financiering beschikbaar aan initiatiefnemers voor eenmalige 
activiteiten. Dit is vaak in de vorm van een programma waarbij mensen ideeën kunnen 
indienen voor initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie. De financiering komt 
niet altijd uit het Wmo-budget, maar bijvoorbeeld ook uit gelden van de wijkenaanpak. 
Mensen dienen zelden voorstellen voor ondersteuningsinitiatieven in bij dit soort pro-
gramma’s. Incidenteel stellen gemeenten financiering beschikbaar voor langer lopende 
projecten.
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Welke veranderingen zijn in het gemeentelijk beleid opgetreden door de komst van de 
Wmo? Beleidsmedewerkers geven stellig aan dat er nu meer aandacht is voor vrijwillige 
inzet binnen de zorg en ondersteuning. Tegelijk zijn ze tamelijk sceptisch over de directe 
invloed van de wet. Voor hun gevoel was de motor achter veel veranderingen niet zozeer 
de wet zelf, maar eerder de maatschappelijke cultuuromslag die de landelijke beweging 
die met de wet samenhing teweeg bracht. Gemeenten zaten naar eigen zeggen al in 
het voorgestelde veranderingstraject toen ze de uitgangspunten van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) onder ogen kregen.
Wel zijn veel van de veranderingen die de Wmo en programma’s als Welzijn Nieuwe Stijl 
probeerden te bewerkstelligen te herkennen.1 Ten eerste beschrijven deze gemeenten 
de bevordering van buurtcohesie niet meer als doel op zich; eerder was dat volgens 
hen wel het geval. Nu lijkt het vooral een belangrijk ‘organisatiekader’ te zijn voor de 
onder steuning van kwetsbare burgers. Ten tweede koppelt een aantal gemeenten hun 
beleid om vrijwillige inzet te bevorderen aan hun beleid om mensen met een beper-
king te ondersteunen. Ze proberen om vrijwilligersondersteuning te integreren in het 
Wmo-loket, waar mensen ook voorzieningen kunnen aanvragen. Niet in alle gemeen-
ten betekent dit dat vrijwilligers ook al worden ingezet als onderdeel van een onder-
steuningsarrangement. Ten derde is de afstemming tussen professionals en vrijwilligers 
een aandachtspunt in alle gemeenten. Dit soort veranderingen gaan vaak gepaard met 
bezuinigingen op professionele zorg en subsidies voor verenigingen en initiatieven. Een 
aantal beleidsmedewerkers maakt zich hier zorgen over.

Uitvoering door welzijnswerkers

Wat doen welzijnsinstellingen om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de 
vorm van bewonersinitiatieven? Net als voor gemeentelijke beleids medewerkers is ook 
voor welzijnswerkers sociale samenhang een tamelijk abstract begrip. Het  stimuleren 
van vrijwillige inzet is duidelijk te herkennen. Welzijnsinstellingen laten sinds de 
invoering van de Wmo hun activiteiten zelfstandig door vrijwilligers uitvoeren. 
Het  traditionele buurt- en opbouwwerk raakt daardoor op de achtergrond. Professionals 
ondersteunen vrijwilligers, in plaats van andersom. Misschien worden welzijns-
instellingen inderdaad een soort ‘facilitaire bureaus voor burgerkracht’, zoals De Boer 
en Van der Lans schetsen (2011: 54). Ze begeleiden de maatschappelijke omslag naar 
meer eigen verantwoordelijkheid. Welzijnswerkers bieden vrijwilligers trainingen voor 
coördinerende vaardigheden, voor de omgang met specifieke doelgroepen, of voor de 
signalering van problemen bij die doelgroepen. Voor de stimulering van ontmoeting 
en sociale samenhang geldt dat alle vijf gemeenten proberen om kwetsbare en mindere 
kwetsbare mensen met elkaar in contact te brengen, met het oog op het bewerkstelligen 
van informele hulp. De meeste gemeenten beperken het aantal ontmoetingsplekken en 
geven de overgebleven plekken deze nieuwe focus mee.
In de meer stedelijke gemeenten heeft het welzijnswerk expliciet de taak zich te richten 
op de zwakkeren in de samenleving, iets wat ook tot uiting komt in de projecten die zij 
initiëren. In de twee plattelandsgemeentes speelt dit aandachtspunt veel minder, wel-
licht mede vanwege de grotere sociale controle. Meer in het algemeen is de rol van het 
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welzijnswerk in deze gemeenten een stuk kleiner in de bevordering van sociale samen-
hang en initiatieven.
Welzijnsmedewerkers wijzen op een aantal knelpunten die zij in hun werk ervaren, 
zoals de onduidelijke status van informele zorgverleners en de krapte in professionele 
be geleiding van initiatieven als gevolg van bezuinigingen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat 
het een misvatting is dat meer vrijwillige inzet hun minder werk oplevert. Bovendien 
benadrukken welzijnswerkers van met name de twee grootstedelijke gemeenten de 
noodzaak van voortdurende professionele begeleiding van sommige initiatieven. Naar 
hun mening kan niet alles door vrijwillige inzet worden bewerkstelligd. Professionele 
ondersteuning blijft belangrijk.

Welke veranderingen zijn in de werkzaamheden van welzijnswerkers opgetreden door de 
komst van de Wmo? Een voorbeeld is de genoemde verschuiving in doelgroepen en de 
verandering in werkwijze van de begeleiding en de facilitering van initiatieven. Binnen 
de welzijnssector is er duidelijk een grote verandering gaande: instituties draaien steeds 
minder op professionals en dienen het maatschappelijke veranderingsproces naar meer 
eigen verantwoordelijkheid te begeleiden. Welzijnsinstellingen blijven nog sterk buurt-
gebonden, al functioneren buurthuizen steeds meer als ondersteuningscentra voor 
kwetsbare mensen. Daarnaast zijn welzijnsinstellingen meer dan vroeger een uitvals-
basis voor netwerkvorming in buurten.

Informele ondersteuning: landelijk beeld

Zijn Nederlanders bereid om informele ondersteuning te verlenen? De bereidheid ande-
ren te helpen met bijvoorbeeld het zorgen voor de post of planten tijdens de vakantie, 
boodschappen doen en zelfs huishoudelijk werk zoals schoonmaken is groot. Meer dan 
de helft van de Nederlanders geeft aan dit te willen doen.
Ongeveer vier op de tien Nederlanders is het eens met de stelling dat hulp bij een lang-
durige ziekte of beperking zo veel mogelijk van familie, vrienden of buren moet komen. 
Een grote meerderheid ontvangt graag hulp van familie, vrienden of buren zodra dat 
nodig is. Tegelijkertijd is een overgrote meerderheid (93%) van mening dat iemand die 
langdurige hulp nodig heeft, ook als familie, vrienden of buren voor hem zorgen, daar-
naast recht heeft op professionele hulp.

Verlenen Nederlanders in de praktijk ook informele ondersteuning? Schattingen van het 
aantal vrijwilligers in de zorg lopen uiteen van 450.000 tot 1 à 2 miljoen. Meer dan de 
helft van hen werkt voor vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem en Humanitas. 
Ook in zogenaamde ‘informele groepen’, waarvan ongeveer een op de drie Nederlanders 
lid is, geven de deelnemers elkaar soms praktische steun, bijvoorbeeld bij het verhuizen 
of klusjes, en soms emotionele.
Erg opvallend is dat mensen die wegens gezondheidsproblemen van zichzelf of hun part-
ner minimaal een keer per week hulp krijgen in het huishouden dit overwegend krijgen 
van de thuiszorg (58%), particuliere hulp (23%) of familie, vrienden, buren of kennissen 
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(20%). Vrijwilligers via een organisatie of instellingen (4%) spelen hierin maar een hele 
kleine rol.
Wat betreft de bewonersinitiatieven weten we dat ongeveer 20% van de Nederlanders in 
enquêtes te kennen geeft zich de afgelopen twee jaar op een of andere manier te hebben 
ingezet voor de eigen woonomgeving. De meeste van die initiatieven hebben betrekking 
op het verbeteren van de verkeerssituatie, schoonmaken van de woonomgeving of het 
organiseren van allerlei activiteiten. Als we deze gegevens combineren zien we dat veel 
Nederlanders zich vrijwillig inzetten, zowel in de woonomgeving als in de zorg of onder-
steuning. Bij dat laatste gaat het veel om welzijnverhogende taken. Persoonlijke verzor-
ging en verpleging wordt grotendeels door mantelzorgers en professionals gegeven.

Ondersteuningsinitiatieven

De ondersteuningsinitiatieven in dit onderzoek
Welke ondersteuningsinitiatieven bestaan er en wat beogen ze? De 23 bestudeerde ini-
tiatieven zijn in te delen in vier thema’s:
1 professionele zorg en nabuurschap;
2 individuele dienstverlening door vrijwilligers;
3 samen eten;
4 ruilen van diensten.

Typerend is dat de meeste initiatiefnemers, voordat zij met hun project begonnen, al op 
een of andere manier betrokken waren bij het thema waarop het initiatief zich richt. Zij 
waren dus bekend met de wereld van de professionele zorg of beschikten over kennis en 
vaardigheden die nuttig zijn voor het opstarten van het betreffende bewonersinitiatief.
De mate van complexiteit is een belangrijk onderscheidend criterium. Complexiteit uit 
zich zowel in de professionaliteit van een initiatief als in de mate van institutionalise-
ring. Sommige initiatieven zijn kleinschalig, hebben maar een paar leden of deelnemers, 
nauwelijks budget en doelen die met weinig specialistische kennis te verwezenlijken 
zijn. Maaltijdvoorzieningen en ruilkringen zijn hiervan goede voorbeelden. Andere 
initiatieven zijn vrijwel het tegenovergestelde, vooral op het gebied van professionele 
ondersteuning en nabuurschap. De organisatie van professionele zorg vereist de nodige 
kennis, een strakkere organisatie en in vergelijking met de andere initiatieven gaat er 
veel in om.
Over het algemeen hebben grotere initiatieven (qua leden en begroting) meer met over-
heidsregulering te maken en zijn ze eerder afhankelijk van subsidies dan de kleinere 
initiatieven. Twee derde van de initiatieven krijgt subsidie en vaak is die ook de belang-
rijkste inkomensbron. De meeste initiatieven hebben een rechtsvorm (vereniging of 
stichting) en, naast mogelijk vele honderden deelnemers of gebruikers, zo’n twintig 
actieve leden of bestuurders.
Een andere manier om initiatieven in te delen is naar hun primaire doelgroep. We maken 
een onderscheid tussen initiatieven die zich primair richten op de eigen groep en die 
zich richten op anderen. Deze laatste zijn vaak individuele vrijwilligersdiensten, soms 
specifiek voor mensen met een laag inkomen of een beperking. In initiatieven die zich 
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meer op de leden van de eigen groep richten lijkt wederkerigheid een belangrijke rol te 
spelen. Vroeg of laat verwacht men ook zelf van de georganiseerde diensten gebruik te 
kunnen maken.

Relaties met andere partijen
Welke relaties hebben initiatieven met andere actoren? De mate waarin de verschil-
lende initiatieven in contact staan met andere organisaties en partijen loopt uiteen. 
De relaties tussen initiatieven en andere partijen zijn deels als ondersteunend en deels 
als samenwerkend te omschrijven. Sommige initiatieven geven aan niet te kunnen 
opereren zonder advies en ondersteuning vanuit welzijnsorganisaties of de gemeente. 
Andere initiatieven benadrukken meer hun zelfstandigheid en benaderen gemeente en 
professionele organisaties als partner voor de uitvoering van hun project. Ook deze meer 
zelfstandig opererende initiatieven ontvangen echter soms steun vanuit de gemeente, 
bijvoorbeeld in de vorm van projectfinanciering. Initiatieven wensen beschouwd te 
worden als een serieuze en gelijkwaardige partner, vooral ten opzichte van professionele 
organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
De relaties tussen initiatieven en andere partijen hangen samen met de opvattingen 
die men heeft over verantwoordelijkheidsverhoudingen. Vooral de grotere projecten, 
waarvan de activiteiten direct of indirect gericht zijn op de leden van het initiatief, leg-
gen sterk de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Projecten die zich in de eerste plaats 
richten op anderen willen niet volledig de verantwoordelijkheid op zich nemen. De ont-
wikkelde activiteiten worden vooral gezien als aanvulling op het professionele aanbod. 
Daarnaast komt deze terughoudendheid tot uiting in opmerkingen waarin de mogelijk-
heid tot uitbreiding van zorgtaken van het initiatief aan de orde is.
Beleidsambtenaren lijken het begrip ‘verantwoordelijkheid’ vooral te koppelen aan de 
individuele hulpvragers, die eerst in hun eigen omgeving moeten gaan kijken voordat zij 
bij de gemeente aankloppen. Wanneer het gaat om het expliciet verantwoordelijk stellen 
van vrijwilligers en initiatieven zijn zij een stuk terughoudender. Verder is het opvallend 
dat de beleidsambtenaren van de twee plattelandsgemeentes duidelijke grenzen stellen 
aan wat aan initiatieven kan worden overgelaten, iets wat mogelijk samenhangt met de 
zwaardere thema’s van de projecten van burgers in deze gemeentes.

Hoe beoordelen betrokkenen deze relaties? Over de samenwerking met andere partijen 
zijn initiatieven overwegend tevreden, al ligt dit punt problematischer bij de grotere 
projecten. Samenwerking met andere partijen lijkt beter te gaan wanneer het gaat om 
vormen die al een langere traditie hebben. Bij nieuwe plannen en projecten is er toch 
een zekere terughoudendheid bij zowel professionele organisaties als de gemeente om 
met initiatiefnemers in zee te gaan. Volgens de initiatiefnemers twijfelen professionele 
partijen aan de houdbaarheid en levensvatbaarheid van het initiatief op de lange termijn 
en houden zij daarom de boot af. Ook zouden professionele organisaties initiatieven 
soms beschouwen als concurrenten. Aan de andere kant wordt de aanwezigheid van een 
welwillende contactpersoon binnen een professionele organisatie of de gemeente door 
verschillende initiatiefnemers als zeer belangrijk omschreven.
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Problemen en opbrengsten
Wat is er volgens de betrokken bereikt met de initiatieven? De initiatiefnemers wijzen 
in de eerste plaats op de concrete diensten en activiteiten die georganiseerd worden en 
die door de tijd heen ontwikkeld zijn: de dagbesteding, de maaltijdgroepen, de zomer-
scholen, de uitwisseling van dingen zonder geld, het helpen bij verhuizingen en kleine 
klusjes, de kledingbeurs, enzovoort. Verder wordt gewezen op het toenemend aantal 
mensen dat gebruikmaakt van de ontwikkelde diensten en projecten. Daarnaast zijn 
gezelligheid en sociale contacten weliswaar niet het hoofddoel van de onderzochte 
activiteiten maar wel vaak een belangrijke meerwaarde. De meeste initiatieven bevor-
deren zo het aangaan van sociale contacten en vergroten zo de sociale cohesie. Andere 
opbrengsten die genoemd worden zijn het groeiende vertrouwen in het initiatief onder 
deelnemers en de toename van de organiserende capaciteiten van de groep. Verder 
 noemen initiatiefnemers de wervende werking die zou uitgaan van hun project.
Opvallend is dat de bereidheid om complexe en tijdsintensieve projecten te ontwikkelen 
duidelijk groter is bij die initiatieven die zich in eerste instantie richten op de leden van 
de eigen kring. De ontwikkeling van deze initiatieven is vaak een dagtaak. Uit de ant-
woorden van initiatiefnemers blijkt dat hier een investeringsgedachte een belangrijke 
rol speelt. Men heeft direct of later ook zelf baat bij de activiteiten van het initiatief. 
Het idee van reciprociteit binnen de gemeenschap lijkt dus een belangrijke rol te spelen 
in de tijd en moeite die mensen willen investeren in deze grote en complexe initiatieven. 
Mensen lijken bereid om meer te investeren als ze zelf een belang (denken te) hebben. 
Bovendien blijken de initiatiefnemers vaak al professionele ervaring te hebben op het 
gebied van organisatie en zorg. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten om verdere initia-
tieven te stimuleren.

Tegen welke problemen lopen ze aan? Zorg en ondersteuning is volgens beleids-
medewerkers, welzijnswerkers en initiatiefnemers een lastig thema om vrijwilligers voor 
te vinden. Hierbij denken ze vermoedelijk vooral aan taken als persoonlijke verzorging 
of verpleging. Iemand die zorg en ondersteuning verleent is publiek minder zichtbaar 
dan iemand die zich bijvoorbeeld inzet voor de buurt. Daarnaast zijn bepaalde activi-
teiten op het gebied van persoonlijke verzorging en hulp bij het huishouden minder 
aantrekkelijk. Bovendien, en dat geldt zeker voor de grotere initiatieven, is het domein 
complex en vraagt de ontwikkeling van projecten een lange adem. Professionalisering is 
vaak een vereiste. Daarnaast merkte een aantal respondenten op dat tijdgebrek en inzet 
bij vrijwilligers regelmatig een probleem is. Veel komt op het bordje van het bestuur of 
er zijn te weinig mensen beschikbaar om activiteiten uit te voeren.

De invloed van de Wmo

De overkoepelende vraag is waar de inspanning van gemeenten, welzijnsinstellingen 
en ondersteuningsinitiatieven elkaar raken. We beschouwen het Wmo-beleid om het 
nemen van nieuwe initiatieven te stimuleren als top-down-perspectief. Er vindt een 
vertaalslag plaats van landelijk beleid naar gemeentelijk beleid en uiteindelijk via de 
uitvoering door onder andere welzijnsinstellingen naar eventuele effecten voor burgers. 
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Daar tegenover staat een bottom-up-perspectief, van mensen die uit zichzelf initiatieven 
nemen. Hoe komen beide perspectieven bij elkaar?
Die aansluiting is beperkt. Op een enkel voorbeeld na spelen ondersteuningsinitiatieven 
meestal geen rol in de plaatselijke keten van verschillende vormen van ondersteuning 
die gemeenten aan mensen met een beperking bieden. Op zich is dat niet perse in strijd 
met de Wmo-gedachte. Een ondersteuningsketen kan potentieel ook volledig buiten 
gemeente en professionele instellingen om worden georganiseerd. Dit zijn we in de 
praktijk echter niet tegen gekomen, ook al hebben we bewust gezocht naar gemeenten 
waarin meerdere ondersteuningsinitiatieven naast elkaar bestaan.

Vanuit bottom-up-perspectief hebben we al gezien dat er verschillende zaken zijn die 
mensen weerhouden van het nemen van ondersteuningsinitiatieven. Vanuit top-down-
perspectief is het opvallend dat programma’s waarbij mensen ideeën kunnen indienen 
voor nieuwe initiatieven om in aanmerking te komen voor subsidie in de bestudeerde 
gemeenten eigenlijk geen ondersteuningsinitiatieven opleverden. Het ging eerder om 
leefbaarheidsinitiatieven. In de huidige vorm lijken dergelijke maatregelen dus weinig 
zin te hebben als mechanisme om ondersteuningsinitiatieven op het gebied van zorg en 
ondersteuning te stimuleren.
De vraag of overheidsfinanciering voor initiatieven noodzakelijk is kunnen we op 
verschillende manieren beantwoorden. Enerzijds blijkt dat een daling van het voor-
zieningenniveau mensen kan bewegen om het ‘dan maar zelf te gaan doen’. Ander-
zijds vrezen zowel initiatiefnemers als welzijnswerkers voor negatieve gevolgen van 
eventuele bezuinigingen voor de ontwikkeling van initiatieven. Welzijnsprofessionals 
benadrukken dat verdere bezuinigingen op hun werk de professionele begeleiding van 
bewoners initiatieven in gevaar brengt. En terwijl de meeste gemeenten bezuinigingen 
op welzijnsinstellingen lijken te prefereren boven het korten op verenigingen en initia-
tieven, vrezen ook initiatiefnemers voor de voortgang van hun project.

Initiatiefnemers zeggen weinig te merken van de invloed van de Wmo. Men is bekend 
met de wet en ziet over het algemeen een link tussen de activiteiten en diensten van hun 
initiatief en de thema’s van de wet. Toch geldt voor het merendeel dat de Wmo vooral 
het nieuwe label is voor de subsidiegelden en geen inhoudelijke invloed heeft gehad op 
het ontstaan en de activiteiten van het initiatief. Het is de vraag of dat problematisch is. 
Initiatieven kunnen op die manier dus zelfs van de wet profiteren, zonder het bestaan 
ervan te kennen.
Toch hebben vrijwel alle initiatieven relaties met de gemeente of met welzijns-
instellingen. In tegenstelling tot initiatiefnemers liggen deze relaties voor de laatste 
twee actoren vaak wel duidelijk in het verlengde van de Wmo. We moeten het top-down-
perspectief dus iets bijstellen, en niet alleen kijken naar de invloed van de Wmo als 
 zodanig, maar ook naar die van de gemeente en welzijnsinstellingen in meer algemene 
zin. Een opdracht van de Wmo is om nieuwe initiatieven te stimuleren en om ‘aan te 
sluiten’ bij bestaande initiatieven. Op basis van onze verkenning kunnen we concluderen 
dat het met de huidige werkwijze weliswaar problematisch lijkt om vanuit het gemeen-
telijk beleid het ontstaan van ondersteuningsinitiatieven te sturen, maar dat gemeenten 
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wel een aantal maatregelen kunnen nemen en keuzes maken die de verdere ontwikkeling 
en realisatie van projecten en ideeën bevorderen. Hierbij valt te denken aan financiering, 
accommodatie en advies, en aan hulp bij het uitbreiden van het initiatief naar andere 
wijken of kernen.

Signalen uit de bestudeerde gemeenten

Tenslotte zetten we nog een aantal signalen uit de bestudeerde gemeenten op een 
rij. Ten eerste is de positie van vrijwilligers niet altijd duidelijk. Beleidsmedewerkers 
 worstelen met de vraag wat je wel en niet aan een vrijwilliger kunt overlaten, en wat 
redelijk is om van een vrijwilliger te vragen. Vrijwilligers trekken zelf de grens vaak bij 
persoonlijke verzorging of verpleging.
Ten tweede is de positie van ondersteuningsinitiatieven niet altijd duidelijk. De bestu-
deerde gemeenten maken geen duidelijke keuze voor de stimulering of ondersteuning 
van een bepaald type initiatief. Zetten ze in op complexe initiatieven die deels professio-
nele zorg kunnen vervangen of op eenvoudige initiatieven? Beide typen initiatieven zijn 
kwetsbaar: complexe door de afhankelijkheid van ‘trekkers’ en van externe financiering, 
eenvoudige doordat vrijwilligers zich vaak niet al te intensief willen of kunnen committe-
ren. Gemeenten kunnen inspelen op de specifieke kwetsbaarheden van het type initiatief 
dat ze willen bevorderen, maar doen dat tot nu toe nog weinig.
Ten derde is er vaak onduidelijkheid over de ruimte die initiatieven moeten krijgen, 
vooral bij complexere initiatieven die hun succes nog niet hebben bewezen. Ze ervaren 
terughoudendheid van zowel gemeenten als van professionele welzijns-, zorg- of woon-
voorzieningen. Dit heeft te maken met twijfels over de haalbaarheid en duurzaamheid 
van de gepresenteerde ideeën. Voor aanbieders in het bijzonder heeft het daarbij soms 
nog te maken met concurrentie met hun eigen activiteiten. Er zijn geen eenduidige richt-
lijnen op te stellen voor de ruimte die een initiatief zou moeten hebben. Dit hangt ook 
sterk af van ideologische of paradigmatische voorkeuren. Discussies over dit soort vragen 
lijken nog in de kinderschoenen te staan.
Ten slotte worstelen lokale beleidsmakers met de vraag of ze als gemeente zouden 
moeten optreden of terugtreden. Aan de ene kant geven ze de voorkeur aan bottom-up-
initiatieven en zien ze hun eigen sturingsmogelijkheden als beperkt. Aan de andere kant 
zoeken ze naar nieuwe mogelijkheden om initiatieven te stimuleren in wijken waar men-
sen dit uit zichzelf niet doen. Het terugtreden van de overheid kan mensen stimuleren om 
‘het dan maar zelf te gaan doen’. Dit is een vrij negatieve stimulans. Bovendien, in wijken 
of kernen waar altijd al weinig voorzieningen waren blijken niet zo maar nieuwe initiatie-
ven te worden genomen. Bovendien kan het terugtrekken van subsidies, accommodaties 
of andersoortige ondersteuning ook het einde betekenen voor bestaande initiatieven. De 
vraag naar de terugtredende versus de optredende overheid is uiteindelijk een politieke 
vraag naar de wenselijke bandbreedte van de verzorgingsstaat of –stad.

Noot

1 Zie hoofdstuk 1 voor een overzicht.
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1 Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven in de 
Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ingevoerd op 1 januari 2007, vormt het 
wettelijk kader voor het maatschappelijke ondersteuningsbeleid van gemeenten (Staats-
blad 2006). Gemeenten voeren de Wmo uit en worden geacht om de invulling van de wet 
op lokale omstandigheden af te stemmen. Het doel van de wet is om te zorgen dat alle 
Nederlanders kunnen ‘meedoen’ aan de samenleving. Als iemand niet meer zelf mee 
kan doen, bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen, psychische problemen of door 
psycho sociale problemen1, moet hij of zij daarbij ondersteuning krijgen (t k 2004/2005). 
We beschrijven de context van de wet in kader 1.1.
Allerlei personen of instanties, variërend van huisgenoten tot professionele zorg-
instellingen, kunnen die ondersteuning verlenen. De bedoeling van de wet is om pas 
professionals in te zetten als informele ondersteuning onvoldoende blijkt. Voorbeelden 
van informele ondersteuning die we op veel plekken zien zijn familieleden die hun 
bejaarde moeder verzorgen, kennissen die iemand naar het ziekenhuis rijden, buren 
die helpen met de boodschappen, vrijwilligers die huisbezoeken afleggen bij eenzame 
ouderen, of buurtgenoten die het initiatief nemen om gezamenlijk thuiszorg te gaan 
regelen. Tegenover informele ondersteuning staan professionele ondersteuning en 
door de gemeente ingezette voorzieningen, zoals professionele huishoudelijke hulp, 
collectief vervoer, door de gemeente verstrekte scootmobiels en activiteiten bij welzijns-
instellingen.
De Wmo geeft gemeenten de opdracht om vrijwillige inzet (zie ook kader 1.2) te bevor-
deren: ofwel te stimuleren dat burgers elkaar ondersteunen. Van burgers verwacht de 
wetgever dat zij meer zelf en voor elkaar gaan doen (t k 2004/2005). Kampen et al. (2013) 
omschrijven de Wmo als onderdeel van een ‘activerende verzorgingsstaat’ (zie ook w r r 
2006), waarin de nadruk ligt op ‘affectief burgerschap’. 
In dit rapport beschrijven we hoe vijf gemeenten hun beleid op het gebied van vrijwillige 
inzet vormgeven en wat de rol van welzijnsinstellingen daarbij is (deel A). We bespreken 
dit in algemene zin, en gaan specifiek in op beleid voor vrijwillige inzet voor kwetsbare 
burgers. Vervolgens gaan we na wat burgers zelf (willen) doen, uit zichzelf of gestimu-
leerd door gemeente of welzijnsinstelling. Daarbij zoomen we in op een specifieke vorm 
van vrijwillige inzet, namelijk particuliere initiatieven (zie ook kader 1.4) op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning (deel B).

Dit onderzoek maakt deel uit van de tweede Wmo-evaluatie door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp), waarvan het eindrapport in 2014 verschijnt. De evaluatie bestaat on-
der meer uit kwantitatief onderzoek naar het gemeentelijk Wmo-beleid voor mensen 
met een beperking en naar de ervaringen van aanvragers van Wmo-voorzieningen. 
Een  aantal kwalitatieve deelonderzoeken biedt verdere verdieping van bepaalde thema’s. 
Dit deelrapport verkent de rol van vrijwillige inzet in de ondersteuning van mensen met 
een beperking (bijlage A, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport, bevat 
een overzicht van alle deelonderzoeken).
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Kader 1.1 De context van de Wmo
De Wmo is een samenvoeging van eerdere wetgeving. Enerzijds gaat het om wetten die al 
sinds hun invoering in 1994 door gemeenten werden uitgevoerd: de Welzijnswet en de Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg). Anderzijds gaat het om delen van de tot dan toe op lan-
delijk niveau uitgevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), ingevoerd in 1968.
De parlementaire discussie over de Wmo startte in het voorjaar van 2004 met de zogenaamde 
Contourenbrief (tk 2003/2004). De regering concludeerde destijds: ‘De keuzevrijheid van 
mensen is omarmd maar er is te weinig gedaan om tegelijkertijd de eigen verantwoordelijk-
heid te stimuleren’ (tk 2003/2004: 2). Keuzevrijheid in de zorg was bijvoorbeeld gestimuleerd 
door de introductie van het persoonsgebonden budget in 1995 en (na de Contourenbrief) door 
de privatisering van de zorgverzekering met de Zorgverzekeringswet van 2006. Het Sociaal en 
Cultureel Rapport uit 2012 (Veldheer et al. 2012) laat zien dat eigen verantwoordelijkheid ook 
op andere beleidsterreinen een centraal begrip is, zoals opvoeding, onderwijs, kinderopvang, 
arbeidsmarktre-integratie, pensioenvoorziening voor nabestaanden, volkshuisvesting, veilig-
heid, inburgering, cultuur en de buurtaanpak.
Aan de ene kant staat in de Contourenbrief het behoud van ‘solidariteit van gezonde mensen 
met gehandicapten, zorgbehoevende ouderen en psychiatrische patiënten’ centraal, en aan de 
andere kant de ‘forse overschrijding van het beschikbare geld voor de zorg’ (tk 2003/2004: 1). 
Wat dit laatste betreft wijst de regering vooral op de constante stijging van de uitgaven voor 
de awbz, sinds de invoering in 1968. De combinatie van deze twee elementen (solidariteit en 
overschrijding) zou aan de basis moeten staan van een ‘bestendig, samenhangend en solidair 
stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning’ (tk 2003/2004: 1-2).
Bepaalde thema’s uit de wet raken aan andere wetgeving die de gemeente uitvoert. Wat vrij-
willige inzet en het stimuleren van particuliere initiatieven betreft speelt bijvoorbeeld ook de 
wijkenaanpak in het (Grote) Stedenbeleid een belangrijke rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de rol van welzijnsinstellingen. Een gezamenlijke inspanning van de toenmalige ministers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Wijken en Integratie stond aan de basis 
van het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl (vrom 2008; v ws 2010). In het kader van 
dit programma kregen gemeenten en welzijnsinstellingen de afgelopen jaren verschillende ad-
viezen waarmee ze het welzijnsdeel van hun Wmo-beleid verder zouden kunnen ontwikkelen. 
Dit deel van de Wmo, dat uit de voormalige Welzijnswet voortkwam, kreeg bij de invoering in 
2007 relatief weinig aandacht (De Klerk et al. 2010; tk 2007/2008).
Thema’s als eigen verantwoordelijkheid en solidariteit staan overigens niet alleen in Nederland 
in de belangstelling. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld ook veel aandacht geweest voor 
het Britse Big Society-model van de regering-Cameron (Blond 2010). Na een aantal decennia 
Big Government en Big Market zouden nu burgerverbanden aan de beurt zijn als principe voor 
maatschappelijke organisatie. Verschillende Nederlandse auteurs hebben deze ideeën met de 
Wmo in verband gebracht (Winsemius en Steyaert 2011; Tonkens 2011; Kruiter en Blokker 2011; 
De Boer en Van der Lans 2011).

1.1 Vrijwillige inzet

Bij de invoering van de Wmo realiseerde de regering zich dat relatief veel Nederlanders, 
in vergelijking met inwoners van andere landen, zich vrijwillig inzetten voor anderen. 
De Raad voor openbaar bestuur concludeert dan ook: ‘De vitale samenleving bestaat al’ 
(Raad voor het openbaar bestuur 2012: 59). Desondanks wilde de regering ‘meer dan nu 
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het geval is’ dat mensen zelf oplossingen voor problemen in hun omgeving verzinnen 
(t k 2004/2005: 7).
De Wmo bestaat uit ‘negen beleidsterreinen waarop van de gemeente inspanningen wor-
den verwacht’ (Wmo, art. 1, lid 1, sub g). Deze beleidsterreinen heten ‘prestatievelden’. 
Prestatieveld 4 geeft gemeenten de opdracht om beleid te ontwikkelen voor het ‘onder-
steunen van mantelzorgers en vrijwilligers’.2 Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden 
gecombineerd in één prestatieveld vanwege ‘de overzichtelijkheid van het aantal beleids-
terreinen en het feit dat de overeenkomst gelegen is in de inzet voor de naasten’ (Wmo, 
prestatieveld 4). Gemeenten moeten eerder algemene beleidsmaatregelen ontwikkelen 
dan individuele voorzieningen bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Dit wordt niet 
verder toegelicht. De te verwachten ondersteunende inspanningen hebben een verder gele-
gen doel, namelijk stimulering: ‘het ontwikkelen van omstandigheden die mensen ertoe 
uitnodigen en stimuleren mantelzorg en/of vrijwillige inzet te bieden’.
Gemeenten hoeven zich wat vrijwilligers betreft niet te beperken tot thema’s als zorg 
en ondersteuning (t k 2004/2005). Ook de sportvereniging die subsidie vraagt voor een 
extra activiteit of een dorpsraad die hulp vraagt bij het organiseren van een braderie 
kan om ondersteuning van de gemeente vragen. Desondanks leefde ten tijde van het 
op stellen van het wetsvoorstel bij belangenorganisaties van vrijwilligers de vrees dat in 
de praktijk toch de nadruk op zorgvrijwilligers zou komen te liggen. De ondersteuning 
van andere vormen van vrijwilligerswerk zou zo in de verdrukking kunnen komen. 
Op basis van onderzoek is nog niet te zeggen of deze vrees terecht is.

Kader 1.2 Vrijwillige inzet, mantelzorg en informele zorg
Vrijwillige inzet zoals bedoeld in de Wmo, omvat zowel het traditionele vrijwilligerswerk als 
niet-georganiseerde vrijwillige inzet. Onder traditioneel vrijwilligerswerk verstaat de we-
tenschappelijke literatuur ‘werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald 
wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’ (Dekker 1994: 11). De Wmo neemt 
ook niet-georganiseerde vrijwillige activiteiten mee, en spreekt van vrijwillige inzet. Het gaat 
om: ‘De vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalig bur-
gerinitiatief) als in georganiseerd verband (vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport)’ 
(Wmo, art. 1, lid 1, sub g, onder 4). Vrijwillige inzet is niet beperkt tot inzet in de zorg of onder-
steuning.
De Wmo en de wetenschappelijke literatuur onderscheiden vrijwillige inzet respectievelijk vrij-
willigerswerk van mantelzorg, als het om zorg gerelateerde inzet gaat. Mantelzorg wordt gede-
finieerd als ‘hulp die wordt verleend door huisgenoten, familie, vrienden, kennissen en buren, 
en die voortvloeit uit de aard van de onderlinge relaties; zij wordt niet verleend uit hoofde van 
een beroep of als georganiseerd vrijwilligerswerk’ (De Boer et al. 2009: 11). De Wmo brengt 
mantelzorg en vrijwillige inzet wel bij elkaar in het beleidsthema ‘ondersteunen van mantel-
zorgers en vrijwilligers’ (Metz 2008). Mantelzorg en vrijwillige inzet op het gebied van zorg zijn 
allebei vormen van informele zorg.

Ook prestatieveld 1 is gekoppeld aan vrijwillige inzet. Vanuit dit beleidsterrein moeten 
gemeenten beleid ontwikkelen voor ‘het bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’ (t k 2004/2005: 24). Sociale samenhang 
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ontstaat grotendeels vanuit ‘de inzet van de naaste omgeving, zoals familie, buren, 
vrijwilligers in de buurt of in kerkelijke verbanden of bijvoorbeeld de sportvereniging’. 
Ook in dit verband ligt het dus voor de hand dat gemeenten vrijwillige inzet stimuleren.

Kader 1.3 Sociale samenhang
Onder sociale samenhang wordt meestal verstaan ‘de mate waarin mensen in gedrag en 
beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun 
persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving’ (Schnabel, 
aangehaald in Veldheer et al. 2012). De Wmo geeft geen duidelijke definitie. De gegevens die 
gemeenten jaarlijks moeten opleveren over de manier waarop ze het beleid invullen (zie  
www.artikel9wmo.nl) geven wel een indruk van wat de wetgever bedoelt. Gemeenten moe-
ten laten zien wat ze doen ter bevordering van burgerparticipatie bij lokale activiteiten, eigen 
 initiatieven van burgers, burgerplatforms, netwerkvorming voor specifieke groepen, goede 
buurtinformatie en buurtvoorlichting, (vrijwillige) buurtbemiddeling, (vrijwillig) buurtbeheer 
en buurttoezicht, wijkgedragscodes die bewoners zelf ontwikkelen en buurt- en straat-
contacten. Sociale samenhang lijkt in het kader van de Wmo dus neer te komen op het bevor-
deren van diverse vormen van positieve contacten tussen burgers.

Gemeenten hebben vanuit de Wmo de opdracht om sociale samenhang (zie ook 
 kader 1.3) te stimuleren ‘in dorpen, wijken en buurten’. De niet geëxpliciteerde aanname 
lijkt te zijn dat informele ondersteuning onder meer voortkomt uit de binding van een 
gemeenschap aan een overzichtelijke geografische eenheid. Onderzoek trekt die aan-
name in twijfel (Linders 2010; Jager-Vreugdenhil 2012). Verschillende auteurs (Linders 
2010; Van Marissing en De Meere 2009) en het ministerie van v ws zelf (v ws 2010) pleiten 
ondertussen voor het centraal stellen van de relatie tussen de burger en zijn netwerk, 
waarbij dat netwerk een potentiële bron van informele ondersteuning is. Een sociaal 
netwerk hoeft niet perse geografisch beperkt te zijn. Deze aanbeveling van het ministe-
rie is ook onderdeel van het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl.

1.2 Particuliere initiatieven: één vorm van vrijwillige inzet

De Wmo besteedt onder andere aandacht aan particuliere initiatieven, één vorm van 
vrijwillige inzet. We lichten deze vorm eruit, omdat de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel de term herhaaldelijk noemt, waardoor het een zeker gewicht krijgt. 
Prestatieveld 4 omschrijft het ‘kleinschalig burgerinitiatief’ als een informele, onge-
organiseerde vorm van vrijwillige inzet. Prestatieveld 1 gaat ervan dat de gemeente 
‘aansluit bij initiatieven van de bewoners, of dergelijke initiatieven stimuleert’, als 
 middel om sociale samenhang te bevorderen (t k 2004/2005: 24).
91% van de gemeenten zei in 2010 te werken aan het ‘stimuleren van eigen initiatieven 
van burgers’ (Vonk et al. 2013). Een manier om dat te doen is het organiseren van subsi-
dierondes, waarbij mensen financiering kunnen krijgen voor een initiatief dat ze willen 
starten (Dautzenberg 2009; Tonkens en Verhoeven 2011). Sommige gemeenten hanteren 
daarnaast termen als ‘initiatiefkracht’ in hun Wmo-beleidsplannen om het belang van 
de eigen projecten van burgers te benadrukken (Dautzenberg et al. 2011).
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Kader 1.4 Initiatieven
Er zijn verschillende benamingen voor projecten die mensen uit zichzelf starten, zoals particu-
lier initiatief, burgerinitiatief en bewonersinitiatief. Al deze termen hebben in het kader van dit 
onderzoek hun voor- en nadelen. De term ‘particulier initiatief’ kan verwarring wekken, omdat 
hij lang gereserveerd was voor (vaak verzuilde) organisaties en instituties die een publieke taak 
vervulden. Om deze verenigingen en stichtingen te onderscheiden van initiatieven van particu-
lieren werd soms het onderscheid gemaakt tussen respectievelijk het Particulier Initiatief met 
hoofdletters en particulier initiatieven met kleine letters (Van den Berg en De Goede 2012: 21).
Ook het begrip ‘burgerinitiatief’ (Blom et al. 2011; Hetem en Straatman 2011; Hurenkamp et al. 
2006; Kullberg 2009; Van Xanten et al. 2011; Oude Vrielink en Verhoeven 2011) leidt mogelijk tot 
verwarring. Het duidt namelijk ook op het recht van burgers om via een petitie een onderwerp 
op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. De term bewonersinitiatief is ongeschikt, omdat 
er veel initiatieven zijn die mensen niet nemen als bewoner van een bepaalde straat, buurt of 
dorp. In de Wmo gebruikt men deze verschillende begrippen door elkaar.
Initiatieven staan de laatste tijd volop in de belangstelling van politici, onderzoekers, beleids-
makers en journalisten. Kranten berichten over actieve burgers die op terreinen variërend van 
energie tot groenvoorziening en veiligheid projecten ontwikkelen. Volgens De Boer en Van der 
Lans staan burgers in sommige steden ‘als het ware te trappelen’ om meer initiatief te nemen 
(2011: 54). De Boer en anderen (2013: 11) stellen dat ‘het wemelt van de burgerinitiatieven’. 
De afgelopen jaren verschenen er onderzoeken over bewonersinitiatieven in den brede (Hazeu 
et al. 2005; Hurenkamp et al. 2006; Kullberg 2009), over initiatieven om aanspraak te maken 
op leefbaarheidsbudgetten (Tonkens en Verhoeven 2011), over leefbaarheidsinitiatieven in 
kleine dorpen in krimpgemeenten (Van Xanten et al. 2011), over de relatie tussen initiatief-
nemers, professionals en de overheid (Van der Sluis en Van der Land 2009; Blom et al. 2011; 
Raad voor het openbaar bestuur 2011), en over specifieke thema’s als bewonersbudgetten 
(Engbersen et al. 2010) en veiligheid en misdaadbestrijding (Politieacademie 2007; Beunders et 
al. 2010; Scholte 2008).

Net als bij vrijwillige inzet in algemene zin geldt dat gemeenten zich in hun beleid niet 
hoeven te beperken tot initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning. Toch 
heeft de wetgever het specifiek over ‘particulier initiatief om elkaar te ondersteunen’ 
(t k 2004/2005: 8), zonder daarvan een exacte definitie te geven.

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de Wmo gemeenten de opdracht geeft om 
vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven te bevorderen (top-down perspectief ). De 
gemeente geeft vervolgens de opdracht aan verschillende instanties, zoals welzijnsin-
stellingen, om hiervoor activiteiten te ontwikkelen. Het bottom-up-perspectief houdt 
in dat mensen uit zichzelf ook initiatieven ontplooien. Het is nog onduidelijk hoe 
de inspanningen van de overheid en welzijnsinstellingen (top-down) en van burgers 
(bottom-up) elkaar raken. Dit onderzoek gaat hierop in.
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Deel A Vrijwillige inzet: beleid en uitvoering
Het eerste doel van dit onderzoek is na te gaan hoe gemeenten invulling geven aan de 
opdracht om vrijwillige inzet te stimuleren, ook in verband met de opdracht om sociale 
samenhang te bevorderen. Het gaat ons zowel om het beleid als om de uitvoering, vaak 
door welzijnsinstellingen. Vraag is hoe gemeenten en welzijnsinstellingen omgaan met 
de initiatieven die inwoners van de gemeente zelf nemen. De onderzoeksvraag voor 
deel A, beantwoord in hoofdstuk 2 (beleid) en 3 (uitvoering door welzijnsinstellingen), is 
dan ook:

1 Wat doen gemeenten en welzijnsinstellingen om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de 
vorm van bewonersinitiatieven? Welke veranderingen zijn daarin opgetreden door de komst van de 
Wmo?

Deel B Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven in de praktijk
Het tweede doel is inzicht te krijgen in de vraag of en hoe mensen zich inderdaad vrij-
willig (willen) inzetten voor anderen die moeite hebben om ‘mee te doen’. We benaderen 
dit thema op twee manieren. In de eerste plaats geven we op basis van bestaand cijfer-
materiaal een algemeen beeld van de mate waarin Nederlanders initiatieven nemen en 
informele zorg verlenen of daartoe bereid zijn. De eerste onderzoeksvraag van deel B, 
beantwoord in hoofdstuk 4, is dan ook:

2 Zijn Nederlanders bereid om informele ondersteuning te verlenen? Doen ze dit in de praktijk ook?

Vervolgens gaan we in op een specifieke vorm van vrijwillige inzet, die we hiervoor al 
noemden: ondersteuningsinitiatieven. We bedoelen daarmee lokale initiatiefgroepen 
die op overwegend vrijwillige basis mensen met een participatiebeperking onder-
steunen, en daar als groep de regie over voeren. De reden voor deze focus is dat dit goed 
aansluit bij de geest van de wet. Ondersteuning staat immers centraal. Bovendien is er 
al veel onderzoek gedaan naar initiatieven in den brede maar nog maar weinig op het 
gebied van zorg en ondersteuning. Voorbeelden van ondersteuningsinitiatieven in de 
literatuur zijn vrij beperkt (zie bv. Tonkens en Verhoeven 2011; w r r 2012). Aanleidingen 
voor initiatieven zijn bijvoorbeeld het teruglopende voorzieningenniveau in kleine 
dorpen (Van Xanten et al. 2011) en de verzelfstandiging van gemeenschapshuizen (Hazeu 
et al. 2005). Concrete voorbeelden (Van Aalst et al. 2012) zijn een buurtmarktplaats; 
een burenhulpdienst; een project rondom vrijwillige hulp voor buurtgenoten die niet 
in aanmerking komen voor professionele hulp en voor wie hulp van vrienden, familie 
en buren tekort schiet; een door vrijwilligers ondersteunde dagopvang voor oudere 
dorpsgenoten; en een initiatief dat collectieve afspraken maakt met de professionele 
thuiszorginstantie. Over ondersteuningsinitiatieven hebben we een aantal vragen, die 
respectievelijk in hoofdstuk 5, 6 en 7 aan de orde komen:

3 Welke ondersteuningsinitiatieven bestaan er en wat beogen ze?
4 Welke relaties hebben initiatieven met andere actoren en hoe beoordelen betrokkenen deze relaties?
5 Wat is er volgens de betrokkenen bereikt met de initiatieven en tegen welke problemen lopen ze aan?
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Aan het eind van het rapport brengen we de activiteiten die beleidsambtenaren, wel-
zijnswerkers en burgers rondom initiatieven nemen bij elkaar. De overkoepelende vraag 
is dan of er een verband valt te leggen tussen het gemeentelijk Wmo-beleid en de ini-
tiatieven die mensen zelf nemen. Aangezien gemeenten dergelijke initiatieven zouden 
moeten stimuleren en zouden moeten aansluiten bij bestaande initiatieven, verwachten 
we een relatie. Is er sprake van een soort ‘trechter’: van de Wmo op landelijk niveau, naar 
lokale invulling door gemeenten, naar uitvoering door welzijnsinstellingen en uiteinde-
lijk naar burgerinitiatieven? Of staan deze ‘niveaus’ in de praktijk relatief los van elkaar?

1.4 Onderzoek in vijf gemeenten

Behalve onderzoeksvraag 2 beantwoorden we alle vragen door een kwalitatief, verken-
nend onderzoek in vijf gemeenten.

1.4.1 Selectie van gemeenten en ondersteuningsinitiatieven

We hebben vijf gemeenten geselecteerd met meerdere ondersteuningsinitiatieven. Voor 
de selectie van ondersteuningsinitiatieven hebben we de volgende criteria gehanteerd. 
Het gaat ons om:
– lokale initiatieven;
– die op overwegend vrijwillige basis;
– activiteiten uitvoeren om mensen met een participatiebeperking te ondersteunen;
– die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie;
– en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).

We richten ons op collectieven binnen de grenzen van een gemeente, aangezien dit het 
domein is van de Wmo. Landelijke organisaties als de Zonnebloem zijn lokaal begonnen, 
maar zijn dat niveau nu duidelijk ontgroeid. Wel zijn we nagegaan of er vanuit dit soort 
middenveldorganisaties lokale initiatieven zijn voortgekomen. Lokale afdelingen van 
landelijke organisaties hebben we alleen meegenomen als ze op lokaal niveau andere 
activiteiten ontplooien dan op landelijk niveau. Dit bleek in de onderzochte gemeenten 
alleen voor de Katholieke Bond van Ouderen (k bo) op te gaan.
Het gaat ons om de in de wet geuite verwachting over het ontstaan en functioneren 
van spontane, vrij autonome initiatieven van burgers. Het criterium dat de regie bij de 
ini tiatiefgroep ligt sluit projecten van overheden, professionele instellingen of com-
merciële ondernemingen uit. Een initiatief dat zich bijvoorbeeld ontwikkelt tot een 
professionele welzijnsorganisatie met een professioneel bestuur en management 
laten we buiten beschouwing. Ook vrijwilligersactiviteiten onder leiding van welzijns-
professionals nemen we niet mee. Dit wil niet zeggen dat de initiatieven die we hebben 
geselecteerd geen relatie met de gemeente of welzijnsaanbieders hebben of dat we 
alleen kijken naar groepen waarin helemaal geen publiek geld omgaat.
Als gevolg van onze selectiecriteria zegt dit onderzoek niets over door professionals 
geleide vrijwilligersclubs bij welzijns- of zorginstellingen of over organisaties waar veel 
zorgvrijwilligers actief zijn, zoals de Zonnebloem, Humanitas of de Vrijwillige Thuiszorg.
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Het feit dat dit onderzoek onderdeel is van een evaluatie van de Wmo verklaart de focus 
op het ondersteunen van mensen met een participatiebeperking. De reden om niet te 
kijken naar recreatieve en ontmoetingsgerichte activiteiten is dat er al veel onderzoek 
naar is gedaan, dat in twijfel trekt dat ze leiden tot daadwerkelijke, onderlinge onder-
steuning. Dit wil overigens niet zeggen dat ontmoeting onbelangrijk is. De geselecteerde 
initiatieven hebben wel vaak een element van recreatie of ontmoeting.

Om gemeenten op het spoor te komen waarin meerdere ondersteuningsinitiatieven 
zijn gevestigd zijn we begonnen met een zoektocht door bestaande studies, op internet 
en via koepelorganisaties zoals Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en 
Vrijwilligerszorg. Het traceren van volledig informele groepjes bleek daarbij, vanwege 
het ontbreken van websites en registraties, problematisch. De focus ligt daardoor op 
initiatieven die wel op die manier vindbaar zijn.
Op deze manier hebben we een eerste selectie van gemeenten gemaakt. Om de uiteinde-
lijk keuze behapbaar te houden en toch een zo breed mogelijk beeld te geven hebben we 
uit deze selectie gemeenten gekozen van verschillende groottes in verschillende delen 
van het land. In de Wmo-evaluatie als geheel is afgesproken dat onderzoeksgegevens 
niet naar individuele respondenten of gemeenten te herleiden mogen zijn. Daarom zijn 
de gemeentenamen geanonimiseerd. De gemeenten zijn regionaal gespreid: twee rurale 
krimpgemeenten, een in het noorden van het land (‘Noorddorp’) en een in het zuiden 
(Zuiddorp’), twee grote steden in het westen van het land (‘Weststad’ en ‘Dorpstad’), en 
een middelgrote stad in het midden van het land (‘Middenstad’). In de grotere gemeen-
ten richten we ons op een stadsdeel of wijk om het schaalniveau vergelijkbaar te houden. 
We hebben gekozen voor een meer en een minder welvarend stadsdeel (respectievelijk in 
Weststad en Dorpstad).

Daarna hebben we in deze vijf gemeenten tientallen korte telefonische interviews ge-
houden met vertegenwoordigers van organisaties, zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis, 
de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond, mensen die 
betrokken zijn bij gemeenschapshuizen en buurtplatforms en professionals van zorg-
instellingen. We hebben hen bevraagd over hun activiteiten, over eventuele initiatieven 
die uit hun gelederen zijn voorgekomen en over andere initiatieven binnen de gemeente. 
Vervolgens hebben we een sneeuwbalmethode toegepast door elke beleidsmedewerker, 
welzijnswerker en initiatiefnemer te vragen naar voorbeelden van initiatieven. Ook op 
die manier is het nauwelijks gelukt om voorbeelden te vinden van volledig informele 
groepen. Vooral in kleine dorpen, maar ook in steden, kregen we vaak de reactie dat er 
inderdaad wel regelmatig ondersteuning werd gegeven binnen de buurt, maar dat we dit 
nu niet echt moesten zien als een initiatief. Men vond dit soort burenhulp niet meer dan 
normaal en zag er weinig in om daar een interview aan te wijden. Bij professionals leefde 
daarbij nog de vrees dat het vestigen van de aandacht op dit soort netwerkjes verstorend 
zou kunnen werken. Ze waren bang dat het formalisering in de hand zou werken. Er 
is in feite maar één gemeente waarin we voorbeelden konden vinden van grotendeels 
informele ondersteuning die wel ‘op de kaart’ stonden. Deze waren gekoppeld aan een 
welzijnsactiviteit. Bewoners die elkaar hadden getroffen bij de bewonerslunch in het 
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wijkcentrum zouden elkaar onderling zijn gaan helpen. De bewoners zelf ontkenden dit 
echter grotendeels.
Uiteindelijk zijn vertegenwoordigers van 23 initiatieven bereid gevonden om aan het 
onderzoek deel te nemen (zie tabel 5.3). Het betreft initiatieven op het gebied van profes-
sionele zorg en nabuurschap, de bemiddeling in vrijwilligersdiensten, samen koken en 
eten en het ruilen van goederen en diensten (zie verder hoofdstuk 5).

Een kanttekening: we hebben uit pragmatische overwegingen alleen geprobeerd om 
initiatieven te vinden die op dit moment bestaan en aan de voorgaande criteria voldoen. 
Als we ook initiatieven hadden meegenomen die inmiddels gestopt zijn, hadden we mis-
schien een ander beeld gegeven. Bovendien is het denkbaar dat we in deze gemeenten 
een aantal jaren geleden nog andere initiatieven hadden gevonden die toen binnen onze 
definitie vielen, maar nu niet meer, bijvoorbeeld doordat ze inmiddels geprofessionali-
seerd zijn. Hetzelfde geldt voor de initiatieven die we wel hebben geselecteerd: wellicht 
bestaan die over een aantal jaren niet meer, of vallen ze dan niet meer binnen de gestel-
de criteria. Kortom, het beeld dat we hier presenteren is een momentopname.

1.4.2 Interviews en analyse

Van elke gemeente en van de onderzochte welzijnsinstellingen hebben we relevante 
beleidsdocumenten bestudeerd. Daarnaast hebben we in elke gemeente face-to-
face-interviews gehouden met initiatiefnemers, met een beleidsmedewerker die zich 
met thema’s als sociale samenhang en vrijwillige inzet bezighoudt en met welzijns-
professionals die bij particuliere initiatieven betrokken zijn. We hebben gesproken 
met vertegenwoordigers van 23 initiatieven, met zes beleidsambtenaren en tien wel-
zijnsprofessionals. We hebben de welzijnsaanbieders geselecteerd die zich veel met 
bewonersinitiatieven bezighouden, op basis van de korte telefonische interviews, en op 
basis van de face-to-face-interviews met beleidsmedewerkers en initiatiefnemers.

Alle face-to-face-interviews zijn gehouden met topiclijsten met open vragen, één voor 
elk type respondent (beleidsmedewerker, welzijnsprofessional, initiatiefnemer) (zie bij-
lage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De interviews zijn met 
toestemming van de geïnterviewden opgenomen en letterlijk uitgetypt.3 De transcripten 
zijn gecodeerd met behulp van de software Atlas.ti. De codes zijn grotendeels gebaseerd 
op de thema’s van de topiclijsten. Er zijn aanvullende codes gemaakt voor onderwerpen 
die uit de interviews naar voren kwamen. Op basis hiervan zijn thema’s geformuleerd die 
de basis vormen voor deze publicatie.
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Noten

1 Hieronder verstaat de wetgever ‘mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische 

of anderszins chronische psychische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke 

of zintuiglijke handicap’, waaronder mensen met somatische (fysieke) beperkingen als gevolg van 

ouderdom. Onder een ‘psychosociaal probleem’ verstaat de wetgever in het kader van de Wmo: ‘pro-

blemen die iemand heeft in zijn relatie met anderen, met zijn sociale omgeving’ (t k 2004/2005: 29).

2 Mantelzorg blijft in dit onderzoek buiten beschouwing (zie ook kader 1.2).

3 Bepaalde citaten zijn tekstueel geredigeerd om de leesbaarheid te verhogen, zonder daarbij de 

 inhoud aan te tasten.
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2 Lokaal beleid

Gemeenten kregen met de invoering van de Wmo de opdracht om vrijwillige inzet te 
stimuleren en om mensen te ondersteunen die zich uit zichzelf vrijwillig inzetten. 
Wat doen gemeenten om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de vorm 
van bewonersinitiatieven en welke veranderingen zijn daarin opgetreden door de Wmo 
(onderzoeksvraag 1, vanuit het gemeentelijk perspectief )? Naast het bestuderen van de 
Wmo-beleidsplannen en notities over vrijwillige inzet hebben we ook gesproken met 
beleidsmedewerkers van de gemeenten.
Vrijwillige inzet is een specifiek beleidsthema binnen de Wmo. Daarnaast brengt de 
wet ook sociale samenhang met de inzet van burgers in verband. Daarom gaan we ook 
na hoe deze vijf gemeenten dit zien. We beginnen steeds met vraag hoe ze de beleids-
thema’s – vrijwillige inzet en sociale samenhang – interpreteren. Dit geeft een goede 
basis om te begrijpen waarom ze voor bepaalde maatregelen kiezen.
Daarna wijden we een aparte paragraaf aan het beleid dat deze vijf gemeenten voeren op 
het gebied van particuliere initiatieven. In deel B, waarin we 23 ondersteuningsinitiatie-
ven bestuderen, kunnen we dan nagaan of er een koppeling is tussen wat de gemeente 
doet en de projecten die burgers zelf starten.
Ten slotte hebben we aan de beleidsmedewerkers van deze gemeenten gevraagd wat ze 
zien als de belangrijkste gevolgen van de Wmo voor vrijwillige inzet en sociale samen-
hang. Is er veel veranderd door de invoering van de nieuwe wet of is het beleid vooral een 
voortzetting van wat deze gemeenten al deden?

2.1 Vrijwillige inzet

Wat verstaan gemeenten onder vrijwillige inzet? Verstaan ze er allemaal hetzelfde 
onder? Dat is van belang om te weten te komen waarom ze vrijwillige inzet willen stimu-
leren en hoe ze dit doen.

2.1.1 Interpretatie van vrijwillige inzet

De drie kleinere gemeenten definiëren vrijwillige inzet niet. Daardoor krijgen lezers 
van hun beleidsplannen niet snel een duidelijk beeld van wat ze met hun beleid voor 
ogen hebben. De twee grote gemeenten maken een indeling van vrijwilligerswerk 
die gebaseerd is op de ‘ontvangers’ van de diensten die vrijwilligers leveren. Dorpstad 
onderscheidt bijvoorbeeld:
1 Vrijwilligerswerk gericht op de eigen groep, binnen de vereniging waarvan men lid is. Men haalt 

vooral voldoening uit het samenzijn met leden van de eigen groep;
2 vrijwilligerswerk waarbij diensten aan anderen worden verleend, buiten de eigen kring. [..] Dit 

soort vrijwilligerswerk noemen we ‘zorgzaam vrijwilligerswerk’.

Bij de tweede categorie kunnen we volgens de gemeente denken aan de formele 
inzet van uitkeringsgerechtigden, maatschappelijk stagiairs en vrijwilligers bij 
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 welzijnsinstellingen, maar ook aan informele inzet zoals burenhulp. Weststad voegt nog 
‘incidentele vrijwillige initiatieven’ toe.

2.1.2 Waarom stimuleren?

In tegenstelling tot de kleinere gemeenten noemen de twee grote gemeenten een breed 
scala aan argumenten om vrijwilligerswerk te stimuleren. Deze hebben vrijwel altijd te 
maken met het generen van informele steun. Ook al maken ze het niet expliciet, het gaat 
hier om inzet voor mensen buiten de eigen kring.
De twee gemeenten die een uitgebreide argumentatie geven, noemen een aantal hoofd-
motieven. Ten eerste verwachten ze een preventieve werking van vrijwillige inzet. Als 
mensen zich inzetten voor hun omgeving is de kans kleiner dat anderen in hun netwerk 
een beroep doen op professionele voorzieningen. Voor eenzame mensen is de verwach-
ting dat ook zij minder voorzieningen nodig hebben als ze eenmaal zijn ‘geactiveerd’, 
bijvoorbeeld door zelf vrijwilliger te worden of door deel te nemen aan welzijnsactivi-
teiten. Er zou dan minder professionele zorg nodig zijn. De grote gemeenten koppelen 
deze preventieve werking aan een debat over veranderende verantwoordelijkheids-
verhoudingen. Als de preventieve werking van informele zorg serieus wordt genomen, 
moet ook gezorgd worden dat vrijwilligers niet overbelast raken. Ten tweede geeft een 
aantal gemeenten (ook andere dan de twee die een uitgebreide argumentatie geven) aan 
dat ze verwachten dat vrijwillige hulp bepaalde voordelen heeft boven professionele 
hulp. De hulp kan persoonlijker zijn en vrijwilligers kunnen meer aandacht geven. Dit 
geldt in het bijzonder voor hulp aan mensen in een geïsoleerde positie. Ten derde pro-
beren gemeenten via vrijwilligerswerk bepaalde doelgroepen, zoals mensen met een 
beperking en uitkeringsgerechtigden, te prikkelen tot deelname aan de samenleving.
De gegeven motivaties – nog steeds van de twee grote gemeenten – komen voort uit een 
verwijzing naar landelijk beleid in plaats van uit een lokale behoefte. Weststad schrijft 
bijvoorbeeld: ‘De Wmo wil uitdrukkelijk de burgers stimuleren verantwoordelijkheid te 
nemen voor elkaar en hun (sociale) leefomgeving.’ En Dorpstad:

Een belangrijk doel van de Wmo is burgers meer te laten deelnemen aan de vorming en het on-
derhoud van sociale banden. Zorg voor naasten of voor de directe leefomgeving is niet alleen 
een taak van de overheid maar ook van de samenleving. Daardoor is de inzet van vrijwilligers 
in de zogenaamde civil society van een nog groter belang geworden.

De beleidsmedewerker van Dorpsstad vertelde af te willen van het idee dat de overheid 
projecten vóór vrijwilligers maakt. Dat dit tot een moeizaam veranderingsproces van 
denken en vocabulaire leidt, blijkt wel uit het volgende citaat:

Dus je moet komen tot een soort van st.., nou ja, stelsel, of basis die gebaseerd is óp die hele 
leefwereld van de mensen. Die daarbij, nee niet ‘aansluit’, is verkeerd, want dan ga je van 
boven naar beneden, maar daarop is gestructureerd.

Die nieuwe basis zou moeten zitten in een combinatie van vrijblijvendheid en intrinsie-
ke motivatie. Mensen zullen zich alleen aanmelden als ze niet het gevoel hebben dat ze 
worden ingezet voor een gemeentelijk project, en als ze iets vinden dat leuk, interessant 



lok a al beleid

33  

en uitdagend is. Zo’n constatering past in het tijdsbeeld. Onderzoek laat zien dat vrijwil-
ligerswerk vooral voor jongeren niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Eigenbelang 
speelt een belangrijke rol voor hen: vrijwilligerswerk zou nuttig moeten zijn voor de 
studie of voor werkervaring (Dekker en De Hart 2009: 92).
De betreffende beleidsmedewerker koppelt motivatie ook aan de complexiteit van het 
werk:

Wat we ook weten is dat juist de organisaties die zich bezighouden met héle complexe situaties 
als stervensbegeleiding, buddyzaken, geen probleem hebben met het vinden van vrijwilligers. 
De organisaties die mensen zoeken voor het koffie schenken voor bejaarden wel.

Voor dit soort complex vrijwilligerswerk is volgens hem een professionele houding no-
dig, die veel vrijwilligers kunnen bieden.

Gemeenten geven ook duidelijk aan wat ze niet doen in hun vrijwilligerswerkbeleid. 
Ze vragen het lokale verenigingsleven niet om meer te doen aan informele hulp of hou-
den op met het ondersteunen van werkgroepen, politieke activiteiten en wijkraden.

2.1.3 Hoe stimuleren?

Ook al geven de meeste gemeenten geen duidelijke interpretatie van vrijwillige inzet, 
en geen duidelijke argumenten om deze te stimuleren, ze stimuleren het allemaal. 
We bespreken de manieren waarop vrijwilligersondersteuning wordt ingezet (zie 
kader 2.1) en de verschillen in inzet van brede welzijnsinstellingen.

Kader 2.1 Basisfuncties vrijwilligerswerk
Voor de versterking van de lokale vrijwilligersondersteuning heeft het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (v ws) een aantal ‘basisfuncties’ benoemd die gemeenten 
 zouden moeten ontwikkelen. Het gaat om ‘functies waarvan betrokkenen vinden dat iedere 
burger daarop – in één of andere vorm – zou moeten kunnen rekenen’ (v ws 2009). Het gaat 
om de functies: vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, ver-
sterken, verbreiden en verankeren. Dit houdt het volgende in: gemeenten moeten in staat 
zijn om met hun vrijwilligerswerkbeleid in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, op 
het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, op de opzet van een effectieve ondersteunings-
structuur, op de promotie van vrijwilligerswerk en op het bewaren van opgedane kennis.

Vrijwilligersondersteuners, -centrales en -steunpunten
Vrijwilligersondersteuning is een van de manieren om vrijwillige inzet te stimule-
ren. Middenstad belegt deze taak volledig bij een brede welzijnsinstelling. De andere 
gemeenten richten hiervoor een aparte functie of instantie in: vrijwilligersonder-
steuners, -centrales of -steunpunten (kader 2.2). In deze gemeentes hebben de brede 
welzijnsinstellingen nog aanvullende taken om vrijwilligers te ondersteunen of te 
 stimuleren.



34

vri jw ill ige inze t en onder steuningsinit iatie ven

Kader 2.2 Steunpunten vrijwilligerswerk: beleidsachtergrond
Voorafgaand aan de Wmo stimuleerde het ministerie van v ws gemeenten al om hun be-
leid voor vrijwillige inzet te versterken. In 2005 ontstond de Tijdelijke Stimuleringsregeling 
 Vrijwilligerswerk (tsv). De tsv heeft ‘veel gemeenten ertoe aangezet om vrijwilligersbeleid 
te ontwikkelen’ (Van der Klein en Oudenampsen 2010: 9). Zo kwam er bijvoorbeeld meer 
aandacht voor gemeentelijke steunpunten vrijwilligerswerk, ook wel vrijwilligerscentrales 
genaamd.

Vrijwilligersondersteuners, -centrales of -steunpunten zijn niet gebonden aan vrij-
willigerswerk op een bepaald thema. Natuurlijk begeleiden ze ook zorgvrijwilligers. 
Ook integreert een aantal van de onderzochte gemeenten de vrijwilligersondersteuning 
in het zorgloket, waar inwoners Wmo-voorzieningen kunnen aanvragen. Hier kan vrij-
willigersondersteuning dus ook worden gebruikt om mensen die een aanvraag voor 
voorzieningen willen doen naar vrijwillige inzet toe te leiden. In andere gemeenten 
kunnen mensen bij het loket wel vragen stellen over vrijwilligerswerk, maar worden 
vrijwilligers nog niet ingezet als antwoord op een ondersteuningsvraag.
Vrijwel alle vrijwilligersondersteuners, -centrales en -steunpunten bemiddelen in vraag 
en aanbod. In de grote steden bestaan nog andere partijen op dit gebied, waarvan een 
aantal landelijke dekking hebben. In ieder geval is in alle gemeenten een vacaturebank 
aanwezig. Drie gemeenten noemen dat ze ook bemiddelen in maatschappelijke stages: 
verplichte stages waarbij scholieren zich maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld bij een 
zorginstelling.
De bestudeerde gemeenten zijn meestal actief in de promotie en waardering van 
 vrijwilligerswerk en vrijwilligersondersteuning. De wijze van waardering loopt uiteen 
van een ontbijt met de wethouder tot feesten en kaartjes voor voorstellingen en kor-
tingsbonnen. Deze waardering speelt ook een rol in de promotie.
Noorddorp is de enige gemeente die expliciet verwijst naar het ‘bewaren’ en delen van 
de opgedane kennis. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van 
gebruikte methodieken. Het steunpunt zoekt actief naar verbindingen met lokale spe-
lers, en ondersteunt bij vragen omtrent vrijwilligerswerk. Ook andere gemeenten heb-
ben wel overlegplatforms, maar verwijzen daarbij niet expliciet naar het idee van kennis 
delen en bewaren.

De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is wat gemeenten doen om 
vrijwillige inzet te stimuleren. Het is moeilijk te beoordelen welke ondersteunings-
maatregelen er toe leiden dat meer mensen zich gaan inzetten. Veel maatregelen maken 
het doen van vrijwilligerswerk meer toegankelijk en aantrekkelijk. Zonder verder on-
derzoek is het moeilijk na te gaan welke van deze gemeenten het meest ‘stimulerend’ te 
werk gaat.

Welzijnswerk
De inzet van brede welzijnsinstellingen is een tweede manier om vrijwillige inzet te 
stimuleren. Zoals we al zagen zijn vrijwilligerscentrales en welzijnsinstellingen niet 
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altijd van elkaar te scheiden. Sommige gemeenten maken echter wel een duidelijke afba-
kening tussen deze instanties, zoals in Weststad:

De vrijwilligerscentrale is meer als ondersteuning bedoeld voor vrijwilligers zelf en voor de 
organisaties die met vrijwilligers werken. Al onze welzijnsorganisaties leveren eigenlijk dien-
sten aan ons en dat doen ze met behulp van vrijwilligers.

Voorbeelden van die diensten lopen uiteen van eenzaamheidsbestrijding tot algemeen 
maatschappelijk werk en netwerkvorming in de buurt. In alle gemeenten zien we dat 
welzijnsaanbieders vrijwilligers inzetten bij hun activiteiten.
In de drie grotere gemeenten hebben welzijnsinstellingen traditioneel duidelijk een 
breder takenpakket dan in de kleine (Kwekkeboom et al. 2002). Dit is onder andere 
het gevolg van de opleving van het welzijnswerk in steden door de verankering in het 
stadsvernieuwingsbeleid van de jaren zeventig (Peper 1972; De Boer en Duyvendak 2004; 
Dozy 2008) en het latere grotestedenbeleid (De Boer en Duyvendak 2004). De stedelijke 
leefomgeving brengt andere problemen met zich mee, zoals een groter percentage 
mensen met fysieke of psychische beperkingen. Bovendien zijn het traditionele vereni-
gingsleven en instituties als de kerk er veel minder sterk aanwezig dan op het platteland 
(Steen bekkers en Vermeij 2013). Daardoor bestaat er een sterkere welzijnstraditie die een 
andere taakinvulling met zich meebrengt dan in de kleine gemeenten het geval is. Des-
ondanks speelt welzijn in elke gemeente wel een rol in het vrijwilligersbeleid.

Net als vrijwilligerscentrales ondersteunen ook welzijnsinstellingen vrijwilligers. 
De twee grote gemeenten koppelen deze taak voor welzijnsinstellingen vrij nadrukke-
lijk aan Wmo-doelstellingen gericht op mensen met een beperking. Het stimuleren van 
vrijwilligerswerk komt daar vaak voort uit een activeringsgedachte of uit het idee van 
eenzaamheidsbestrijding, zoals in Weststad:

De primaire opgave voor het welzijnswerk is het voorkomen van isolement en vereenzaming, 
door activiteiten te ontplooien die gericht zijn op: de empowerment en re-activering van 
kwetsbare bewoners; de vrijwillige inzet van actieve bewoners voor hun omgeving; het facili-
teren van activiteiten door en voor bewoners zelf om elkaar te leren kennen en een beroep op 
elkaar te kunnen doen. Vrijwilligerswerk is hier dus een substantieel onderdeel van.

In de formulering die Dorpstad kiest gaat het echt om het stimuleren van vrijwilligers-
werk door mensen met een lichamelijke, psychische of psychosociale beperking:

Sociaal-agogisch werken betekent dat voor hen vrijwilligersplekken moeten worden gezocht. 
De belemmeringen die kwetsbare individuen tegenkomen bij het vinden van vrijwilligerswerk, 
moeten worden weggenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de fysieke toegankelijkheid van 
 accommodaties en onbekendheid of een vrijwilligersfunctie ook echt geschikt is.

Welzijnswerk moet daarnaast bijdragen aan een nieuwe verantwoordelijkheids-
verhouding tussen professionals en vrijwilligers. In Dorpstad luidt het motto: 
‘wat inwoners van Dorpstad zelf aan activiteiten kunnen organiseren, hoeft het 
welzijnswerk niet te doen’. Ook Weststad richt zich op het ‘zelfstandig maken van 
bewoners- en vrijwilligersgroepen in de organisatie van activiteiten’. Een specifieke 
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rol die  welzijnswerkers in relatie tot vrijwillige ondersteuners krijgen is als ‘achter-
vang’: vrijwilligers moeten altijd op professionals kunnen terugvallen. In Zuiddorp 
neemt de welzijnsinstelling samen met andere professionele zorgverleners deel aan 
 casuïstiekoverleg, waar de ondersteuning van professionals aan informele zorgers wordt 
besproken. Het idee van professionele achtervang komt ook terug in de ondersteuning 
van niet-zorgvrijwilligers. In Middenstad zegt de beleidsmedewerker dat het niet zo 
is ‘dat de vrijwilliger de professional ondersteunt, maar andersom, de professional de 
vrijwilliger ondersteunt’. Dat is volgens hem ‘een geweldige trendbreuk’. Dit brengt 
een behoorlijke verandering mee binnen de personele samenstelling van welzijns-
instellingen:

Voorheen was dat een gemêleerd gezelschap van ouderenadviseurs, opbouwwerkers en maat-
schappelijk werkers, dat is allemaal anders geworden, dus dat heeft op heel veel fronten wat 
veranderd. Een van de veranderingen is dat die professionals nu geschoold en getraind worden 
om juist vrijwilligers in te zetten of de informele sector nadrukkelijk te betrekken bij het beant-
woorden van vragen die burgers hebben.

Voor de versterking van netwerken rond kwetsbare individuen blijft de buurt of het dorp 
voor welzijnsinstellingen een belangrijke organisatorische eenheid. De Boer en Van der 
Lans (2011: 57) waarschuwen hiervoor:

Heel concreet zal er bijvoorbeeld de neiging bestaan om de bestaande territoriale indeling van 
het wijkgericht werken als stramien te gaan hanteren, terwijl het juist van het grootste belang 
is, een schaalindeling te vinden die past bij het type problemen dat opgelost moet worden en 
het type vermogens van burgers die je daarvoor wilt benutten.

Hoewel gemeenten sterk bezuinigen op het buurthuiswerk dichten ze dit toch een be-
langrijke rol toe, zoals blijkt uit de interviews en beleidsnotities. Men spreekt dan ook 
wel van het ‘buurthuis van de toekomst’ of het ‘buurthuis nieuwe stijl’. In Weststad 
streeft men naar ‘meer samenhang tussen opbouwwerk, vrijwilligersondersteuning en 
buurthuiswerk: buurthuiswerk is meer gericht op ontmoeting, opbouwwerk is gericht 
op het zelfstandig maken van bewoners- en vrijwilligersgroepen in de organisatie van 
activiteiten’. Ook in Dorpstad krijgen ‘zelfstandige buurthuizen, daar waar nodig, de 
primaire taak om vrijwilligers in de wijk te begeleiden’. Opbouwwerkers, al dan niet 
vanuit de buurthuizen, krijgen de opdracht de vrijwillige inzet in de buurt te bevorderen 
en te faciliteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij de zoektocht naar accommodaties, 
in eerste instantie niet in het buurthuis, en de ondersteuning van bewonersorganisaties 
en andere groepen die zich richten op sociale netwerken en vrijwillige inzet in de buurt. 
Welzijnsinstellingen zouden zelfs vanuit een opdracht door dit soort wijkverenigingen 
moeten worden aangestuurd:

Op basis van wijkambities uit het wijkperspectief moeten voor iedere wijk in Dorpstad afspra-
ken worden gemaakt over de vrijwillige inzet. Hiervoor wordt in de wijken het gesprek gevoerd 
over de manier waarop sociale netwerken en vrijwilligerswerk kunnen worden versterkt. 
Het gaat dan vooral om het beter verbinden van alle initiatieven. Wat nieuwe initiatieven 
betreft valt te denken aan de inzet van vrijwillige buurtconsulenten, burenhulpcentrales, 
sociale media als Facebook en buurtwebsites, digitale communities, enzovoort. In hun 
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 jaarlijkse aanpassing op de wijkprogramma’s geven de professionele welzijnsorganisaties dan 
aan hoe zij op die vrijwillige inzet willen aansluiten. Bijvoorbeeld door afspraken te maken 
met bewoners(groepen) en maatschappelijke organisaties als bewonersorganisaties, sport-
verengingen, kerken en levensbeschouwelijke organisaties. De organisaties moeten in hun 
jaarlijkse voortgangsrapportage over deze samenwerking rapporteren.

Een dergelijk beeld past bij de ‘oplossing’ die De Boer en Van der Lans zien voor de pro-
blemen die zij signaleren binnen de aansturing van het welzijnswerk: ‘[...] de wederzijdse 
wurggreep van welzijnsinstellingen en gemeenten verdwijnt. Welzijnsinstellingen wor-
den van productiebedrijf in opdracht van de overheid facilitair bedrijf in opdracht van 
(collectieven van) burgers’ (2011: 54).

Het beleid voor vrijwillige inzet van de drie grote gemeenten, en vooral van de twee 
grootstedelijke, verschilt dus sterk van dat van de twee plattelandsgemeenten. Ze geven 
een duidelijkere interpretatie van vrijwillige inzet, noemen meer argumenten om deze 
te bevorderen, zetten sterker in op de rol van welzijnsinstellingen en leggen meer de na-
druk op activering van kwetsbare groepen en van mensen die in een isolement verkeren.
Steden hebben ook meer aanleiding om vrijwillige inzet te stimuleren, in de zorg en 
daarbuiten. Dorpsbewoners zetten zich al meer in voor lokale kwesties dan stads-
bewoners, doen vaker vrijwilligerswerk, geven meer hulp aan huisgenoten en verlenen 
meer hulp aan anderen via vrijwilligersorganisaties (Steenbekkers en Vermeij 2013). 
Bovendien kennen steden ook meer kwetsbare groepen dan dorpen.

2.2 Sociale samenhang

De Wmo stelt dat vrijwillige inzet bijdraagt aan sociale samenhang binnen een gemeen-
schap (t k 2004/2005). Gemeenten hebben de taak om sociale samenhang te bevorderen 
in wijken, dorpen en buurten. Hierna gaan we na hoe de vijf gemeenten in dit onderzoek 
deze taak opvatten en welke koppelingen ze maken met vrijwillige inzet. We beginnen 
met de vraag hoe ze sociale samenhang interpreteren, omdat dit inzicht geeft in de vraag 
waarom ze voor bepaalde maatregelen kiezen.

2.2.1 Interpretatie van sociale samenhang

De meeste beleidsmedewerkers die we hebben gesproken vinden sociale samenhang 
een moeilijke term. De beleidsmedewerker van Weststad zegt bijvoorbeeld: ‘Ik vind het 
[ sociale samenhang] nogal lastig te verwoorden. Ik weet niet zo goed wat je daar precies 
mee bedoelt.’ En die uit Zuiddorp: ‘[Sociale samenhang] is een van de lastigste beleids-
thema’s om in te vullen. De andere kun je vrij concreet invullen en iedereen weet ook 
wat daarmee bedoeld wordt. Dat is lastig bij sociale samenhang.’
Verwante termen, zoals sociale cohesie, bieden geen uitkomst voor de beleids-
medewerkers: ‘Ik denk dat dat allemaal synoniemen zijn. Je zou daar heel gedetail-
leerd nog eens taalkundig naar kunnen kijken en dan kom je waarschijnlijk op kleine 
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 variaties.’ Gemeenten komen daarom zelf nog wel eens met een begrip of metafoor, 
zoals ‘ bewonersbetrokkenheid’ of ‘kleefkracht’.
Door deze conceptuele verwarring is het lastig aan te geven of gemeenten sociale 
samenhang een belangrijk onderdeel van hun beleid vinden. Enerzijds geven alle 
gemeenten wel op de een of andere manier aan samenhang te willen stimuleren. Dit is 
ook onontkoombaar, want wettelijk verplicht. Een beleidsthema heet in de Wmo immers 
een prestatieveld, een beleidsveld ‘waarop van de gemeente inspanningen worden ver-
wacht’ (Wmo, art. 1, lid 1, sub g). Bewust terugtreden, om daarmee initiatief te entame-
ren, kan daarbij kennelijk als inspanning worden beschouwd.
Anderzijds hebben we de indruk dat beleidsmedewerkers sociale samenhang niet te veel 
willen benadrukken. Sommige gemeenten wijken uit naar verwante begrippen zoals 
leefbaarheid, of komen met een specificatie: ‘Hoe kan je iemand die in een geïsoleerde 
positie zit deel laten uitmaken van die samenhang?’ Andere gemeenten noemen niet 
meteen een alternatief of toespitsing. Sommige beleidsambtenaren zeggen stellig dat ze 
geen apart beleidsplan over sociale samenhang hebben geschreven. In Noorddorp zelfs 
op een ietwat sarcastische toon: ‘We hebben daar geen grote notities over geschreven. 
Er zijn allerlei mooie woorden in allerlei memo’s, dus een formele omschrijving hebben 
we eigenlijk niet.’ De onderzochte gemeenten onderschrijven dus het principe, maar 
vinden het te vaag als beleidsconcept.

In Welzijn Nieuwe Stijl herkenden we de beweging van het stimuleren van sociale 
samenhang op buurtniveau naar het stimuleren van netwerken rondom individuele 
hulpvragers. Zien we dat in deze gemeenten ook? Een aantal gemeenten noemt sociale 
samenhang inderdaad als iets wat binnen de familie of vriendenkring speelt. ‘Sociale 
samenhang is vaak ook heel erg iets wat zich achter de voordeur afspeelt,’ aldus de be-
leidsmedewerker uit Weststad. Dat wil echter niet zeggen dat de buurtdimensie niet 
meer wordt genoemd. De buurt is in feite een tweede ‘niveau’ waarop sociale samen-
hang gestimuleerd kan worden. Het Weststadse beleidsplan operationaliseert het als 
volgt:

De sociale cohesie, of sociale samenhang, is gebaseerd op het percentage bewoners dat het 
eens is met de volgende vier stellingen: in deze buurt gaan verschillende bevolkingsgroepen op 
een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid 
is, ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen en (na omdraaiing van de scores) de 
mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.

Op een derde, nog meer generiek ‘niveau’ noemen gemeenten sociale samenhang bin-
nen de civil society. Deze notie fungeert als een soort koepelterm waar zowel buurten als 
persoonlijke netwerken onder vallen. Sommige gemeenten gaan helemaal niet in op het 
niveau waarop hun stimuleringsbeleid betrekking heeft. De gemeenten die dit wel doen 
noemen ze alle drie: familie/vriendenkring, buurt en civil society. In de praktijk is de 
beweging van buurtprojecten naar netwerkvorming dus niet zo eenduidig te herkennen.

De bestudeerde gemeenten gaan impliciet uit van een model van ‘sociaal kapitaal’, waar-
in het hebben van banden waarde heeft voor iemands leven. Door sociale  samenhang 
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aan een bepaalde sociale context (netwerk, buurt, civil society) te koppelen, wordt dui-
delijk dat het gaat om verschillende vormen van ‘betrokkenheid’, zoals een ‘gevoel van 
verbondenheid’, ‘de mate van binding die er in de samenleving is’ of ‘(de sterkte van) 
sociale verbanden’.
De literatuur maakt een onderscheid tussen verbindingen binnen groepen en verbin-
dingen tussen groepen (bv. Putnam 2000). Dit laatste is ook te zien in de onderzochte 
gemeenten. Naast de verbindingen die bestaan binnen sociale netwerken betekent 
 cohesie in Weststad ook het leggen van verbindingen met mensen in een sociaal iso-
lement, of tussen mensen uit verschillende etnische groepen. In Middenstad zegt de 
beleidsmedewerker: ‘Het gaat dus om samenhang of samenleven tussen groepen, niet 
alleen maar binnen de groepen, alleen maar binnen de allochtone gemeenschap, maar 
ook tussen groepen.’ Het gaat om ‘het naast elkaar, met elkaar kunnen leven’, ‘goed 
beschouwd gaat het er om dat mensen samenleven, zich iets van elkaar willen aantrek-
ken, elkaar willen ondersteunen, elkaar willen zien’.
Zoals ook uit het laatste citaat blijkt, betekent samenhang naast dit abstracte idee 
van betrokkenheid voor de meeste gemeenten ook ‘iets doen’ voor elkaar. Net als in 
Middenstad benadrukt de beleidsmedewerker van Zuiddorp ‘de zorg voor elkaar, wat 
hier van oudsher al heel erg zit’ en in Noorddorp ‘de mate waarin mensen naar elkaar 
omzien. Dan heb je het al heel snel over informele zorg, maar dan wel in hele brede zin’. 
In  Middenstad noemt de beleidsmedewerker het belang van wederkerigheid:

Wij hebben wel in het kader van het sociale beleidskader en in de aanloop daar naartoe, ook 
wel van die slogans van ‘je kunt hier niet vrijblijvend wonen, dus wonen in Middenstad ver-
plicht. Als je niks van een ander wilt weten dan moet je vooral ergens anders naar toe gaan’. 
Als u wat aan ons vraagt dan vragen we ook wat terug aan u.

Gemeenten vatten sociale samenhang dus op als betrokkenheid van inwoners met elkaar 
binnen de eigen kring en met andere groepen. Het idee is dat onderlinge betrokkenheid 
zou moeten samengaan met onderlinge ondersteuning. In alle bestudeerde gemeenten 
is zo’n redenering op de een of andere manier te herkennen (zie ook kader 2.3).

Kader 2.3 De interpretatie van sociale samenhang in het gemeentelijke Wmo-beleid
Onderzoekers zijn het erover eens dat het lastig is om vast te stellen hoe gemeenten sociale 
samenhang interpreteren. Gemeenten hanteren ‘brede definities’ (Dautzenberg et al. 2011: 
10), en laten ‘gedegen probleemanalyses achterwege’ om ambities vaag en rekbaar te houden 
(Van Marissing en De Meere 2009: 35). Het blijkt moeilijk om duidelijke verbanden te leggen 
tussen uitlatingen van lokale beleidsmakers en uiteenlopende beschrijvingen van het concept 
in de sociologische literatuur (Engelsma 2012). Jager-Vreugdenhil (2012) onderscheidt vier om-
schrijvingen, op basis van een documentenanalyse in 36 gemeenten.
– sociale samenhang als hoogste doel; preventie van sociale uitsluiting en bevordering van 

zelfredzaamheid en participatie als middelen om dit te bereiken;
– samenhang als middel om meer onderlinge zorg te genereren, als gevolg waarvan het 

beroep op professionele zorg zal dalen;
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Kader 2.3 (vervolg)
– sociale samenhang als middel om meer individueel welbevinden te genereren, als gevolg 

waarvan het beroep op professionele zorg zal dalen;
– buurtbetrokkenheid staat centraal, in plaats van sociale samenhang; gezamenlijke inzet 

voor de buurt maakt mensen meer zelfredzaam en leert hen hoe te participeren.
Ook is er een groep gemeenten die überhaupt geen beschrijving van sociale samenhang geeft. 
Ze hebben een ‘smalle’ invulling van de Wmo gekozen, waarbij vooral de nadruk ligt op het 
leveren van ondersteunende voorzieningen aan mensen met beperkingen.

2.2.2 Wel of niet stimuleren?

Vormt de interpretatie van sociale samenhang nu ook een aanleiding voor concrete 
maatregelen? Willen deze gemeenten sociale samenhang überhaupt stimuleren? 
Voor Noorddorp geldt dit zeker wel: men heeft dit beleidsthema tot hét speerpunt van 
het Wmo-beleid gemaakt, aangezien dit beter dan andere beleidsthema’s te relateren is 
aan de uitdagingen die met de krimp van de gemeente samenhangen. Andere gemeen-
ten willen om verschillende redenen juist grenzen stellen aan het stimuleren van sociale 
samenhang. Ten eerste vragen zij zich af of stimuleren wel nodig is. In een van de plat-
telandsgemeenten leeft bijvoorbeeld het idee dat het, gezien het rijke verenigingsleven, 
al vrij goed gesteld is met de cohesie. Andere gemeenten zetten vooral vraagtekens bij de 
manier waarop gestimuleerd moet worden. Ze stimuleren bijvoorbeeld geen recreatieve 
activiteiten meer. Een derde punt is onzekerheid over de vraag of gemeenten wel in staat 
zijn om samenhang te stimuleren, zoals in Zuiddorp:

Wij doen feitelijk in alle twee die kernen hetzelfde als gemeente, dus we bevorderen die ont-
moeting en de recreatie. In één kern komt er dan zoiets fantastisch uit als zo’n zorgcoöperatie, 
die daar zelfs een verpleegunit aan het bouwen is. En in een andere kern zijn het dan die drie 
vrijwilligers van het informatiepunt zorg. Wij kunnen dat als gemeente bijna niet sturen.

Ook al interpreteren gemeenten sociale samenhang als betrokkenheid, er is niet per se 
overeenstemming over de vraag of betrokkenheid gestimuleerd zou moeten worden 
door voor meer ontmoeting te zorgen. De twee plattelandsgemeenten zijn, zoals gezegd, 
terughoudend. De rol van de gemeenten moet beperkt zijn:

Ontmoeting is niet alleen maar dankzij de gemeente, er gebeurt héél veel meer dankzij al die 
geweldige sportverenigingen, mensen die bij scholen betrokken zijn, bij de peuterspeelzaal, bij 
wat voor een verband dan ook, daar ontstaat het. Het ontstaat ook in de lokale supermarkt bij 
wijze van spreken. Daar kom je elkaar tegen en bij de dorpshuizen en bij dorpsbelangen.

Dit wil overigens niet zeggen dat de twee plattelandsgemeenten het niet als overheids-
taak zien om sociale samenhang te stimuleren. Ze geven vooral aan dat het in de dorpen 
minder nodig is.
De beleidsmedewerker uit Dorpstad heeft het idee dat het stimuleren van ont moeting 
het bereiken van de Wmo-doelen voor kwetsbare burgers niet dichterbij brengt. 
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Het  stimuleren van het ‘ontmoeten om het ontmoeten’, zoals hij het omschrijft, moet 
dus tot het verleden behoren.

2.2.3 Waarom (toch) stimuleren?

Uiteindelijk kiezen alle gemeenten toch voor een bepaalde vorm van stimulering. 
Sociale samenhang is een veld waarop gemeenten vanuit de Wmo een prestatie moeten 
leveren. In Zuiddorp gaat het volgens de beleidsmedewerker dan ook niet helemaal van 
ganser harte (‘gedwongen wil ik niet zeggen’). In andere gemeenten hoorden we dit 
soort sentimenten overigens niet. Na enige kanttekeningen te hebben geplaatst gaven 
de geïnterviewden toch altijd redenen om sociale samenhang wel te stimuleren.
Deze hebben vrijwel altijd te maken met een poging om meer onderlinge zorg te gene-
ren binnen lokale gemeenschappen. Hoewel de geformuleerde interpretaties van sociale 
samenhang overeenkwamen met een van de interpretaties die Jager-Vreugdenhil (2012) 
ontdekte – sociale samenhang om meer informele zorg te generen – brachten deze 
gemeenten dit niet expliciet in verband met een poging het beroep op professionele 
zorg te laten dalen. Uit andere delen van de interviews bleek dat dit overigens wel vaak 
een doel was, zoals we zagen bij de bespreking van vrijwillige inzet. We gaan dus van het 
laatste uit.
Pogingen meer informele zorg te bewerkstelligen sluiten goed aan bij het idee van ‘iets 
doen’ voor mensen bij wie je bent betrokken, dat we eerder zagen. In Noorddorp gaat 
het om de versterking van de zelforganisatie van de dorpen, om daarmee de ‘onderlinge 
solidariteit en ondersteuning’ te vergroten. In de andere plattelandsgemeente vindt de 
beleidsmedewerker een belangrijk voordeel van onderlinge steun dat het de ‘anonimiteit 
van het zorgkantoor’ voorkomt. Ook in de stedelijke gemeenten speelt het idee dat het 
belangrijk is dat ‘mensen niet alleen prettig met en naast elkaar wonen, maar zich ook 
verantwoordelijk voelen voor elkaar’.

Deze gemeenten zien een duidelijk verband tussen ontmoeting en ondersteuning. 
Soms zijn beleidsmedewerkers hier heel stellig in: ‘Zonder ontmoeting is er natuurlijk 
geen steun. Je moet elkaar kennen om steun te kunnen verlenen. Om er überhaupt om 
te durven vragen en te durven aanbieden, zo moet ik het zeggen.’ Een andere beleids-
medewerker beaamt dit: ‘Elkaar kennen is een randvoorwaarde om elkaar te kunnen 
ondersteunen.’ Toch stimuleert niet elke gemeente ontmoeting om meer informele 
ondersteuning te bewerkstelligen. Een beleidsmedewerker geeft zelfs aan er nog nooit 
op die manier over na te hebben gedacht.
Andere redenen om ontmoeting te stimuleren zijn isolementsbestrijding en de active-
ring van bepaalde groepen mensen. Het nieuwe type welzijnsaccommodatie dat wordt 
gecreëerd in Dorpstad is:

[...] niet per definitie een plek waar mensen elkaar ontmoeten om het ontmoeten, maar echt 
een plek waar je een stapje verder wordt geholpen. Bijvoorbeeld: uit je isolement en dat je 
mensen leert kénnen. Maar bijvoorbeeld ook dat je mensen leert kennen en dan naar vrijwil-
ligerswerk gaat.
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Weststad stelt juist randvoorwaarden: ontmoeting ‘wordt gestimuleerd, maar alleen om 
het sociaal netwerk te vergroten van mensen die niet zelfredzaam genoeg zijn om iets 
zelfstandig te doen’. De nadruk op isolementsbestrijding en activering zijn we alleen 
in grootstedelijke gemeenten tegengekomen. Uit recent onderzoek van het scp blijkt 
overigens dat isolement niet een typisch stedelijk problemen is. Een vergelijkbaar per-
centage inwoners van dorpen heeft hiermee te kampen (Steenbekkers en Vermeij 2013). 
Verder is het opvallend dat alleen stedelijke gemeenten ontmoeting specifiek aan be-
paalde doelgroepen koppelen, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden, mensen zonder 
sociaal netwerk, dementerenden en mantelzorgers.

2.2.4 Hoe stimuleren?

Als gemeenten besluiten sociale samenhang te stimuleren zetten zij hiervoor verschil-
lende middelen in. De meeste gemeenten zijn bezig met een vernieuwing van hun 
ontmoetingsplekken.1 Meestal houdt dit een beperking van het aantal plekken in en 
een toespitsing op activering van bewoners. Noorddorp is de enige gemeente die de 
afgelopen jaren meer ontmoetingsplekken heeft gecreëerd: sinds 2006, een jaar voor 
de invoering van de Wmo, is er een volledig nieuwe structuur voor opgezet. De vijf 
ontmoetingspunten stonden tot voor kort elk onder het beheer van ‘dorpsconciërges’, 
uitkeringsgerechtigden. Die hadden ‘ook de functie om een soort brug te slaan, oren en 
ogen te zijn namens de gemeente, informatie te verstrekken en door te geleiden naar het 
zorgloket’. Met ingang van 2013 was het de bedoeling dat inwoners zelf die beheerfunctie 
zouden overnemen. Daar zaten zij echter niet op te wachten: volgens de beleids-
medewerker was het ‘ontzettend schrikken’ voor hen. Ook een grote stedelijke gemeente 
wil andersoortige organisaties inzetten:

Wij gaan sportaccommodaties, scholen en zorginstellingen beter benutten als ontmoe-
tingsplaatsen voor de wijk. Als centra voor ontmoeting en ondersteuning in de wijk worden 
ongeveer 40 welzijnsaccommodaties ingezet als er geen alternatieven voorhanden zijn.

Weststad is juist bezig het aantal ontmoetingsplekken te reduceren en om te vormen tot 
een soort ‘activeringscentra’:

In plaats van algemene ontmoetingsactiviteiten gaat het [sociaal cultureel] werk zich richten 
op activerende ondersteuning van kwetsbare Weststeders, het stimuleren van vrijwilligers-
werk, het helpen van elkaar en het ondersteunen van mantelzorgers. Samenwerking tussen 
vrijwilligersorganisaties met kennis en ervaring op dit gebied en welzijnsorganisaties ligt voor 
de hand. De koerswijziging binnen welzijn heeft consequenties voor het aantal buurthuizen en 
voor de ontmoetingsactiviteiten in de stad.

Dit soort ontmoetingsplekken krijgt vaak professionele ondersteuning. In Noorddorp 
is er sprake van uitbreiding van het aantal ondersteuningsuren van de welzijnswerker, 
terwijl er juist bezuinigd wordt op het beheer van de ontmoetingspunten. Professionals 
in ontmoetingspunten hebben in de grote steden duidelijk een activerende functie. 
Dorpstad wijst er zelfs expliciet op dat de inzet van vrijwilligers weliswaar goed is voor 
het faciliteren van ontmoeting, maar dat ‘er [door vrijwilligers] niet wordt gewerkt aan 
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het activeren.’ Daarvoor zijn professionals nodig. De inzet van professionals kan neer-
komen op de nadrukkelijk verankering van het opbouwwerk in de ontmoetingsplekken, 
om mensen die moeilijk meekomen te betrekken. De opdracht aan welzijnsinstellin-
gen in Weststad is te bezien hoe je ‘ook echt de kwetsbare mensen, mensen met een 
 psychiatrische achtergrond in het wijkcentrum krijgt’. Naast de algemene wijkcentra 
hebben welzijnsinstellingen hier ook zogenaamde huiskamers: ‘Ofwel in een verzor-
gingshuis, ofwel in een buurthuis, waar ergens een hoekje is waar die mensen bij elkaar 
komen met begeleiding.’

Kader 2.4 Maatregelen om sociale samenhang te stimuleren
Uit een ander deelonderzoek in deze tweede evaluatie van de Wmo zegt ruim vier op de tien 
gemeenten in 2010 nieuw beleid op het thema sociale samenhang te hebben ontwikkeld (Vonk 
et al. 2013). Wat het nieuwe beleid inhoudt is niet bekend. De meest genoemde maatregelen 
zijn namelijk niet erg veranderd in vergelijking met 2007: ‘bevorderen van burgerparticipatie 
bij lokale activiteiten’ (92%) en ‘stimuleren van eigen initiatieven van burgers’ (91%). Daarna 
volgen ‘bevorderen van buurt- en straatcontactactiviteiten’ (79%) en ‘ondersteunen van bur-
gerplatforms’ (76%). Het minst genoemd is ‘bevorderen dat bewoners zelf wijkgedragscodes 
ontwikkelen’ (25%). Wel zorgden in vergelijking met 2007 minder gemeenten in 2010 ‘voor 
goede buurtinformatie en buurtvoorlichting’, maar deden meer gemeenten aan ‘(vrijwillige) 
buurtbemiddeling’. Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten niet uitkomen met hun Wmo-
budget. Het is denkbaar dat dit aanleiding geeft tot bezuinigingen.

2.3 Particuliere initiatieven

Hiervoor lieten we zien hoe de vijf gemeenten omgaan met het stimuleren van vrijwil-
lige inzet, ook in hun beleid voor sociale samenhang. We gaan nu in op een bepaalde 
vorm van vrijwillige inzet: particuliere initiatieven. We beperken ons hier niet tot de 
‘ondersteuningsinitiatieven’ die we in hoofdstuk 1 introduceerden. Eerst gaan we na hoe 
het algemene beleid van gemeenten voor initiatieven eruit ziet.
Alle bestudeerde gemeenten stimuleren en ondersteunen particuliere initiatieven, 
al verschilt de manier waarop. Het is niet duidelijk aan te geven of hun maatregelen 
voortkomen uit het beleidsthema sociale samenhang of uit het beleidsthema vrijwillige 
inzet. Sterker nog, maatregelen vloeien ook voort uit niet-Wmo-regelgeving, zoals de 
 wijkenaanpak. Voor zover deze gemeenten een koppeling maken met Wmo-beleids-
thema’s beschouwen ze initiatieven als middel om sociale samenhang te bereiken. De 
redenering dat sociale samenhang moet worden bevorderd om daarmee meer initiatie-
ven te genereren zijn we niet tegengekomen.
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2.3.1 Wel of niet stimuleren?

De verhouding van gemeenten tot particuliere initiatieven verschilt per gemeente en per 
initiatief. De beleidsmedewerker van Middenstad zegt bijvoorbeeld:

Zo zijn er her en der allerlei initiatiefjes. Soms heeft de gemeente daar een initiërende rol in, 
soms een ondersteunende rol en soms hebben we er eigenlijk nauwelijks een rol in.

Een enkele gemeente probeert duidelijk inwoners tot het nemen van initiatieven te 
bewegen. De beleidsmedewerker van Noorddorp zegt tegen de kernen: ‘We geven jullie 
het initiatief om met voorstellen te komen op het gebied van leefbaarheid en krimp.’ Als 
de gemeente meer initiatieven wil zien kan ze het volgens haar niet aan de kernen zelf 
overlaten. Wel krijgen de kernen veel vrijheid bij het bepalen van de doelstellingen van 
het initiatief. De beleidsmedewerker uit Weststad zit juist aan het andere eind van het 
spectrum, waar de gemeente zich terughoudend opstelt:

Wat uit zichzelf ontstaat is veel meer levensvatbaar dan de dingen die wij proberen er in te 
krijgen, te stimuleren, waar we bewoners bij de haren bij moeten slepen omdat wij vinden dat 
het zo belangrijk is.

In Middenstad geeft de beleidsmedewerker een vergelijkbaar argument, als hij 
 beredeneert waarop de gemeente zou moeten terugtreden:

We hebben een berg gerealiseerd van allerlei voorzieningen. We staan nu op de top van de 
berg en kijken over ons landschap heen en we hebben wel zo’n beetje bereikt wat we konden 
bereiken. En iedereen laat zich zo’n beetje naar boven duwen of naar boven slepen en is dan 
ontevreden als hij boven aan de top staat. We hebben gezegd: eigenlijk zou je er voor moeten 
zorgen dat die laatste 100 meter zelf gelopen worden of misschien de eerste 100 meter, want de 
tevredenheid van het bereiken van die top neemt daardoor geweldig toe. Mensen voelen zich 
veel meer verantwoordelijk voor wat ze daar boven op die berg zien als ze daar zelf een inspan-
ning voor geleverd hebben.

Deze beleidsmedewerkers lijken het erover eens dat de mogelijkheden van een gemeente 
om op initiatieven te sturen beperkt zijn.

2.3.2 Hoe stimuleren?

Subsidies zijn de voornaamste middelen om als gemeente particuliere initiatieven recht-
streeks te ondersteunen. Het kan om een specifieke subsidie gaan, of om een bijdrage 
die voortkomt uit een brede oproep om eenmalig ideeën voor initiatieven in te dienen. 
Dit laatste komt vaak voort uit leefbaarheidsbudgetten die ook uit regelingen buiten 
de Wmo komen (bv. grotestedenbeleid of plattelandsaanpak). Bij dit soort algemene 
 regelingen is het merendeel van de ingediende initiatieven dan ook gericht op leefbaar-
heid, zoals recreatie, verfraaiing van de wijk of veiligheid. Ze leiden zelden tot nieuwe 
ondersteuningsinitiatieven. Recent onderzoek bevestigt dit (Tonkens en Verhoeven 
2011).
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Als initiatieven incidenteel subsidie ontvangen – dus niet vanuit een algemene regeling 
– dan is dit vaak vanuit de gedachte dat ze een concrete dienst aanbieden, zoals het orga-
niseren van burenhulp. Soms beschouwt een gemeente zo’n dienst dan niet (meer) als 
initiatief, maar als vrijwilligersorganisatie. Weststad financiert een algemene hulpdienst 
in de gemeente, die we hierna als een van de bewonersinitiatieven presenteren, nu als 
vrijwilligersorganisatie. In Dorpstad, daarentegen, zegt de beleidsmedewerker: ‘We vin-
den het leuk dat vrijwilligers iets dóen. En daardoor krijgen ze subsidie. En niet in een 
soort van keten of stelsel van ondersteuning.’ Met dat laatste doelt hij op het gegeven dat 
het niet de bedoeling is om vrijwilligers in een zorgketen ‘in te lijven’.
De bestudeerde gemeenten bieden ook niet-financiële ondersteuning aan initiatieven. 
Hiermee begeven ze zich op hetzelfde vlak als welzijnsinstellingen. De gemeente Zuid-
dorp biedt initiatieven bijvoorbeeld ruimte in gemeenschapshuizen die niet door welzijn 
worden beheerd. In de grote steden kwamen we alleen accommodaties tegen in panden 
die door welzijnsinstellingen worden beheerd. Een andere taak die gemeenten op zich 
kunnen nemen is het faciliteren van de uitbreiding van het initiatief naar andere wijken 
of dorpen. Soms gaat het om een aangrenzende wijk en soms wil de gemeente een ini-
tiatief ‘uitrollen’ over de hele gemeente. Als het om het stimuleren van initiatieven in 
specifieke wijken gaat, dan zijn er nog verschillende keuzes mogelijk. De ene gemeente 
richt zich op wijken met voldoende ‘zelforganiserend vermogen’, en de andere juist op 
wijken waar initiatieven niet uit zichzelf van de grond komen. Ten slotte, Middenstad 
lijkt erkenning van het belang van een initiatief ook als een vorm van ondersteuning te 
zien. Over een bepaald project merkt de beleidsmedewerker op: ‘Die gaan dus geen geld 
krijgen, maar wel een brief van de gemeente waarin we hen erkennen als een belangrijk 
initiatief. Ook dat is ondersteuning.’
Vooral in de grote steden heeft het welzijnswerk een belangrijke rol in de omgang met 
initiatieven. In Weststad gebeurt dit vanuit de hernieuwde ‘fusie’ van het opbouwwerk 
en het sociaalcultureel/buurthuiswerk. Vermoedelijk hangt dit streven samen met de 
poging om de activiteiten in de buurthuizen te verzelfstandigen, waardoor ze als het 
ware initiatieven van bewoners worden. In Dorpstad moeten welzijnswerkers de buurt-
huizen uit en de wijk in:

Wij gaan nu bijvoorbeeld ook aan de gang met een project op basis van de Bronmethodiek. 
Dus we gaan een paar honderd mensen deur aan deur bevragen: ‘Wat vind je nu léuk?’ En op 
basis dáárvan komen er misschien ideeën voor klussendiensten of informele zorg of hoog-
niveau- of laag-niveau-vrijwilligerswerk naar voren. Wij weten dat er niks komt als je het als 
gemeente van tevoren gaat bedenken: de mensen hebben een klussendienst nódig en we han-
gen een lijst op met de vraag ‘wilt u zich hier inschrijven?’

Ook hierin komt weer de buurtbinding naar voren die in Dorpstad sterk centraal staat.

2.4 De invloed van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl

We hebben gezien hoe gemeenten denken over vrijwillige inzet, sociale samenhang 
en initiatieven, en wat ze eraan doen om die te stimuleren. Zien medewerkers hun 
beleid nu als gevolg van de Wmo en van programma’s als Welzijn Nieuwe Stijl? We 
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moeten  voorzichtig met de onderstaande uitspraken omgaan, omdat niet alle beleids-
medewerkers die we hebben geïnterviewd al voor de invoering van de Wmo bij de 
gemeente werkten. Bovendien is het bekend dat geïnterviewden vaak moeite hebben om 
historische situaties correct weer te geven.
Gemeenten signaleren duidelijk de invloed van de Wmo op de hier besproken thema’s. 
Een aantal gemeenten heeft de wet aangegrepen voor een reorganisatie van het lokale 
welzijnswerk. Beleidsmedewerkers relateren de extra nadruk op thema’s als kwetsbaar-
heid en ondersteuning aan de komst van de Wmo. In Dorpstad is door de Wmo de aan-
dacht verschoven van de bevordering van ontmoeting naar het betrekken van mensen 
die minder makkelijk mee kunnen komen. Middenstad noemt het ‘zorgaspect’ dat de 
Wmo toevoegde en Zuiddorp benadrukt de informele zorg.
Tegelijk is het de vraag of het de wet op zich is die tot dit soort veranderingen aanzette. 
De beleidsmedewerker van Middenstad stelt: ‘Daar is niet de Wmo direct de aanleiding 
geweest, maar wel een soort landelijke beweging.’ De Wmo werd een begrip, zoals hij 
mooi toelicht: ‘Voorheen hadden we de Welzijnswet en eigenlijk was er geen hond die 
de Welzijnswet kende. Toen de Wmo kwam begon het eigenlijk te gonzen.’ Veel van de 
activiteiten bestonden eerder ook al, ook vanuit de wijkaanpak, maar de Wmo bracht 
een nieuw momentum.

In hoofdstuk 1 suggereerden we verder dat Welzijn Nieuwe Stijl van invloed zou kun-
nen zijn op de manier waarop gemeenten het beleid voor vrijwilligerswerk en sociale 
samenhang vormgeven. Volgens Welzijn Nieuwe Stijl zou het welzijnswerk zich meer op 
het netwerk van kwetsbare individuen moeten richten dan op de cohesie van de buurt. 
Vrijwilligers kunnen worden ingezet als onderdeel van het ‘arrangement’ voor mensen 
die ondersteuning aanvragen. De afstemming tussen professionals en vrijwilligers 
vormt daarbij een centraal punt.
De beleidsmedewerkers die we hebben gesproken waren meestal van mening dat ze al 
voor de publicatie van Welzijn Nieuwe Stijl in 2010 de daarin voorgestelde werkwijze 
hanteerden. De beleidsmedewerker van Noorddorp zegt: ‘Wij laten ons niet zo heel snel 
door wat modieuze dingen leiden, dus wij hebben het hier nauwelijks Welzijn Nieuwe 
Stijl genoemd.’ De beleidsmedewerker uit Middenstad voegt toe: ‘Het was wel leuk om te 
zien dat daar waar we mee bezig waren, dat dat erg paste bij de gedachte van de Welzijn 
Nieuwe Stijl.’ En in Weststad:

Die verandering hier is door een vrij jong ambitieus bestuur ontstaan dat veel minder had 
met welzijn en dat eigenlijk zonde vond. Ook de manier waarop het werd aangeboden. Dus er 
zat meteen ook een bezuinigingsopgave bij. Dat is eigenlijk de reden waarom we, voordat we 
Welzijn Nieuwe Stijl hadden, hier er al mee bezig zijn gegaan.

Vanuit het gezichtspunt van de beleidsmedewerkers hielp Welzijn Nieuwe Stijl de ge-
meenten weliswaar bij de reorganisatie van het lokale welzijnswerk, maar eerder als een 
landelijke beweging die kracht bijzet dan als eyeopener.

In een enquête onder gemeentelijke beleidsmedewerkers, ook onderdeel van de tweede 
evaluatie van de Wmo, zegt meer dan twee derde van de Nederlandse gemeenten niet 
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uit te komen met het Wmo-budget (Vonk et al. 2013). Ook de vijf gemeenten in dit on-
derzoek vinden het budget ontoereikend. Ze bezuinigen dan ook allemaal, onder meer 
op de thema’s die we hier bespreken. Dat doen ze in de eerste plaats op de professionele 
zorg en het welzijnswerk. Die bezuinigingen leiden tot extra druk op de informele zorg.
Daarbij komt dat in toekomstige wetswijzigingen nog bezuinigingen worden aangekon-
digd, bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp. Een aantal van de geïnterviewde ambte-
naren spreekt hierover zijn zorgen uit: ‘De Wmo wordt gebruikt om bezuinigingen uit te 
leggen, in de zin van meer zelforganiserend vermogen, zelf doen. Nou, dan kan er ook 
wel een deel vanaf. Dat stemt mij ontevreden.’ En in een andere gemeente:

Je merkt gewoon dat vrijwilligers op enig moment zeggen: ja, maar nou wordt het echt te gek. 
Op het moment dat wij dementerenden, of wie dan ook, bij wijze van spreken uit bed moeten 
gaan halen of dat soort handelingen moeten gaan doen, ja daar zijn we geen vrijwilliger voor.

Ten tweede kort een aantal gemeenten op subsidies. Zo hanteert Middenstad lagere 
 budgetten voor burgerinitiatieven en Weststad een financieringsstop voor buurt-
barbecues. In Zuiddorp zegt de beleidsmedewerker juist: ‘Korten op de verenigingen en 
informele zorg durft de politiek niet aan. Dat is politieke zelfmoord.’ Wel is de gemeente 
voor subsidie meer tegenprestaties gaan vragen.
De derde grote bezuinigingspost is het welzijnswerk. Noorddorp heeft het budget voor 
maatschappelijk werk gehalveerd en moet dat nu weer enigszins herstellen, ‘want het 
was te ver afgekalfd’. Zuiddorp wil tot 2015 geleidelijk meer bezuinigingen op de wel-
zijnsinstelling. De beduchtheid om te korten op de subsidies voor het verenigingsleven 
is veel groter:

Professionele organisaties zijn anoniemer, die hebben een kantoor in de nabij gelegen stad. 
Daar zitten professionals, dus dan zeggen we toch al eerder: die kunnen nog wel ergens wat 
overhead schrappen.

Dorpstad en Weststad hebben het aantal buurtcentra sterk teruggebracht. Hiervoor 
zagen we al dat het Weststadse bestuur ‘minder had met welzijn’. In beide grote steden 
gingen de bezuinigingen met ontslagen gepaard.

2.5 Conclusie

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal hoe gemeenten de opdracht invullen om vrij-
willige inzet te stimuleren en om mensen te ondersteunen die zich uit zichzelf inzetten 
voor anderen.

Alle gemeenten stimuleren vrijwillige inzet. Allemaal organiseren ze vrijwilligers-
ondersteuning, waarvan verwacht mag worden dat het vrijwilligerswerk meer 
toegankelijk en aantrekkelijk maakt. Daarbij kiezen de bestudeerde gemeenten voor 
verschillende organisatievormen. Vrijwilligersondersteuning wordt belegd bij één 
persoon in het Wmo-loket, bij een welzijnsinstelling of bij een voor dit doel opgerichte 
organisatie.
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De gemeentelijke context maakt een groot verschil. Grotere gemeenten hebben gemid-
deld een groter ambtelijk apparaat, wat zich vertaalt in meer gedetailleerde en beter 
beargumenteerde beleidsplannen. Ze onderscheiden zich door de manier waarop ze 
vrijwillige inzet koppelen aan zorg en ondersteuning. Ze geven een kader, met een dui-
delijke interpretatie van vrijwillige inzet, en argumenten om deze te bevorderen. Boven-
dien wordt de ondersteuning van vrijwilligers in steden door gedifferentieerde, speciaal 
voor dat doel opgerichte organisaties uitgevoerd. In dorpen is er soms maar één contact-
persoon die alle relaties beheert. Het bevorderen van vrijwillige inzet komt in steden 
ten dienste te staan van het generen van meer informele hulp. Hier hebben ze ook reden 
toe: stadsbewoners zijn minder geneigd tot vrijwillige inzet en tot informele hulp. In de 
twee grote steden lijkt de vrees die bij de invoering van de Wmo werd  uitgesproken door 
belangenbehartigers van vrijwilligersorganisaties – dat de nadruk sterk zou komen lig-
gen op aan zorg en ondersteuning gerelateerd vrijwilligerswerk – dus terecht. Het zou 
echter te kort door de bocht zijn om te concluderen dat steden het stimuleren van vrij-
willige inzet volledig plaatsen in een ‘zelfredzaamheidsdiscours’ en dat dorpen het vol-
ledig plaatsen in een ‘gemeenschapsdiscours’. In de praktijk zien we in alle bestudeerde 
gemeenten een mengvorm van argumenten.
Dit wordt nog versterkt door de rol van welzijnsinstellingen in de twee grote gemeenten. 
In de plattelandsgemeenten is hun rol relatief beperkt. De grootstedelijke welzijnsinstel-
lingen moeten zich van hun gemeenten sterk richten op activering. Binnen de welzijns-
sector is er duidelijk een grote verandering gaande: instituties draaien steeds minder 
op professionals en dienen het maatschappelijke veranderingsproces naar meer eigen 
verantwoordelijkheid te begeleiden. Welzijnsinstellingen werken nog sterk buurt- of 
kerngebonden, al functioneren buurthuizen steeds meer als ondersteuningscentra voor 
kwetsbare mensen. Daarnaast zijn welzijnsinstellingen meer dan vroeger een uitvals-
basis voor netwerkvorming in buurten.
Sommige gemeenten worstelen met ontwikkelingen op het gebied van vrijwillige 
inzet. De groeiende vraag naar flexibel en interessant vrijwilligerswerk is voor beleids-
medewerkers herkenbaar. Een ambtenaar opperde dat het goed zou zijn om te zorgen 
voor motiverend vrijwilligerswerk met een relatief grote mate van vrijblijvendheid. 
De vraag is echter of dit voldoende is voor de grote hoeveelheid vrijwilligers die gemeen-
ten nodig achten. Redden we het met ‘leuk vrijwilligerswerk’ alleen?

We hebben onderzocht hoe gemeenten hun beleid voor sociale samenhang invullen, 
omdat de Wmo dat koppelt aan vrijwillige inzet. Beleidsambtenaren onderschrijven 
het principe van sociale samenhang, maar vinden het te vaag als beleidsconcept. Uit de 
beschrijvingen van beleidsmedewerkers en beleidsnotities blijkt dat gemeenten bij 
 sociale samenhang denken aan onderlinge betrokkenheid – in sociale netwerken, 
 buurten en de civil society – die moet leiden tot ondersteuning. Ze vernauwen het begrip 
dus niet tot de netwerken rond individuele mensen met een beperking die in de Wmo-
vernieuwingsprogramma’s en de literatuur veel aandacht krijgen. Ze zijn hier ook niet 
toe verplicht.
De grotere gemeenten in het onderzoek leggen meer relaties tussen sociale samenhang, 
de ondersteuning van mensen met een beperking en het activeren van geïsoleerde 
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 mensen dan plattelandsgemeenten. In dorpen is nabuurschap volgens beleidsmede-
werkers nog meer vanzelfsprekend. De grote gemeenten grijpen hun beleid voor sociale 
samenhang aan om ook geïsoleerde mensen te betrekken, bijvoorbeeld bij welzijnsac-
tiviteiten. In het algemeen kunnen we stellen dat de stimulerende maatregelen die de 
wetgever van gemeenten verwacht meer aansluit bij de stedelijke context.

Beleidsmakers lijken sceptisch over de opdracht van de Wmo om nieuwe initiatieven te 
stimuleren. Ze zeggen te merken dat initiatieven waarbij zij het voortouw nemen minder 
succesvol zijn dan bottom-up-initiatieven. Bovendien vinden ze hun sturingsmogelijk-
heden beperkt. Wel stellen de bestudeerde gemeenten vaak financiering beschikbaar 
aan initiatiefnemers voor eenmalige activiteiten. Die komt niet altijd uit het Wmo-
budget, maar bijvoorbeeld uit gelden van de wijkenaanpak. De financiering leidt zelden 
tot nieuwe ondersteuningsinitiatieven. Incidenteel stellen ze financiering beschikbaar 
voor reeds langer lopende projecten. Ook bieden gemeenten niet-financiële onder-
steuning, bijvoorbeeld door accommodatie beschikbaar te stellen.

Ten slotte wilden we weten welke veranderingen er door de komst van de Wmo 
zijn opgetreden in de bevordering van vrijwillige inzet binnen deze gemeenten. 
Beleidsmedewerkers geven stellig aan dat er nu meer aandacht is voor vrijwillige inzet 
binnen de zorg en ondersteuning. Tegelijk zijn ze tamelijk sceptisch over de directe in-
vloed van de wet of de latere vernieuwingsprogramma’s. Voor hun gevoel was de motor 
achter veel veranderingen eerder de maatschappelijke cultuuromslag die de landelijke 
beweging die met de wet samenhing teweeg bracht dan de wet zelf. Gemeenten zaten 
naar eigen zeggen al in het voorgestelde veranderingstraject toen ze de uitgangspunten 
van het ministerie van v ws onder ogen kregen (zie ook De Klerk et al. 2010).
Wel zijn veel veranderingen die de Wmo en programma’s als Welzijn Nieuwe Stijl pro-
beerden te bewerkstelligen te herkennen. Ten eerste beschrijven deze gemeenten de 
bevordering van buurtcohesie niet meer als doel op zich. Eerder was dat volgens hen wel 
het geval. Dat wil niet zeggen dat ze niets meer doen in buurten. Integendeel, de buurt 
blijft een belangrijk ‘organisatiekader’ voor de ondersteuning van kwetsbare burgers. 
Ten tweede koppelt een aantal gemeenten beleid voor vrijwillige inzet aan beleid om 
mensen met een beperking te ondersteunen. Ze proberen vrijwilligersondersteuning te 
integreren in het Wmo-loket, waar mensen ook voorzieningen kunnen aanvragen. Niet 
in alle gemeenten betekent dit dat vrijwilligers ook al worden ingezet als onderdeel van 
een ondersteuningsarrangement. Ten derde is de afstemming tussen professionals en 
vrijwilligers een aandachtspunt in alle gemeenten.

Noot

1 Middenstad noemt ontmoeting niet in het beleidsplan. Dit wil niet per se zeggen dat er geen ont-

moetingsplekken zijn gecreëerd. 
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3 Welzijnswerkers

Welzijnsinstellingen zijn direct betrokken bij de uitvoering van het gemeentelijk Wmo-
beleid. Uit de gemeentelijke beleidsdocumenten en de interviews met ambtenaren bleek 
hoe gemeenten welzijnswerkers willen inzetten om de ontwikkeling van particuliere 
initiatieven in algemene zin (dus niet alleen ondersteuningsinitiatieven) te stimuleren 
en als steunpunt te fungeren voor lopende projecten. Bovendien krijgt het welzijnswerk 
vaak een belangrijke taak toebedeeld in de ondersteuning van vrijwilligers.
In dit hoofdstuk staan de opvattingen en bevindingen van de geïnterviewde welzijns-
medewerkers centraal, evenals de gevolgen van de introductie van de Wmo/Welzijn 
Nieuwe Stijl voor hun werkzaamheden. We formuleren een antwoord op de vraag wat 
welzijnsinstellingen doen om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de vorm 
van bewonersinitiatieven, en welke veranderingen daarin zijn opgetreden door de Wmo 
(onderzoeksvraag 1, vanuit het perspectief van welzijnsinstellingen). We staan stil bij 
de visie van welzijnswerkers op de samenwerking met de gemeente en gaan in op de 
invloed van bezuinigingen op het welzijnswerk. We bespreken tevens een aantal aan-
bevelingen van welzijnswerkers aan lokale beleidsmedewerkers. De relaties en eventuele 
contacten met bewonersinitiatieven komen aan bod in hoofdstuk 6.
De bevindingen zijn gebaseerd op zeven interviews met tien professionals van wel-
zijnsinstellingen in de vijf casussteden.1 Welzijnswerk is een zeer breed begrip en kent 
bovendien in elke gemeente een verschillende traditie en taakstelling. Het accent ligt in 
dit hoofdstuk op het welzijnswerk dat gericht is op ouderen en de begeleiding van initia-
tieven. Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen de stedelijke gemeenten, waar 
het welzijnswerk vaak een lange geschiedenis heeft gericht op opbouwwerk en ouderen-
werk, en de twee plattelandsgemeentes, waar de rol van welzijnsinstellingen een stuk 
kleiner was en is.

3.1 Interpretatie sociale samenhang

De vraag naar de interpretatie van het Wmo-beleidsthema sociale samenhang is ook aan 
welzijnswerkers voorgelegd. In hoofdstuk 2 zagen we onder meer hoe verschillend amb-
tenaren dat begrip definieerden. In de beleidspraktijk bleek dit concept nogal vaag en 
abstract te zijn. Dit is ook terug te zien in de reacties van welzijnswerkers, die aangaven 
de beantwoording van de vraag lastig te vinden. Sommige medewerkers omschrijven 
de aanwezigheid van sociale samenhang als iets wat voorafgaat aan het verlenen van 
zorg en ondersteuning. Anderen definiëren het begrip op een manier waarin beide 
componenten, dus het elkaar kennen en de bereidheid om zorg te verlenen, met elkaar 
verbonden zijn. Een derde interpretatie is dat sociale samenhang eerder een doel is dat 
door middel van initiatieven, ook op het gebied van ondersteuning, bereikt kan worden. 
Tegelijk is vaak onduidelijk hoe deze definiëring van invloed is op concrete keuzes of 
projecten. Het versterkt ook een van de conclusies in hoofdstuk 2, namelijk dat sociale 
samenhang nogal een academische term blijft die in de Wmo-praktijk moeilijk werkbaar 
te maken is.
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3.2 Bevordering informele ondersteuning

Volgens de gedachtegang van de Wmo moeten niet alleen individuele burgers tot parti-
cipatie worden aangezet, maar dienen burgers ook hun verantwoordelijkheid te nemen 
voor anderen (t k 2004/2005; Jager-Vreugdenhil 2012: 71-75). In sommige gemeenten zijn 
op initiatief van de gemeente en in samenwerking met de welzijnsorganisaties projecten 
ontwikkeld die bewoners moeten stimuleren om voor elkaar te zorgen. Trainingen moe-
ten vrijwilligers beter op hun taak voorbereiden. Daarnaast krijgen bestaande projecten 
voor informele ondersteuning een nieuwe dimensie, bijvoorbeeld wanneer vrijwilligers 
worden ingezet om meer informatie te krijgen over hulpbehoeften van mensen.
Een voorbeeld van een nieuw project is een burenhulpproject in Dorpstad. Sinds ander-
half jaar worden in de wijken van Dorpstad onder coördinatie van welzijnsprofessionals 
platforms uitgerold, een project waar drie welzijnsorganisaties nauw bij betrokken zijn. 
Het project is direct gekoppeld aan Welzijn Nieuwe Stijl en het uitvoeringsprogramma 
‘De Dorpstadse Participatiemaatschappij’. In totaal zijn er 23 platforms die grotendeels 
samenvallen met de gemeentelijke wijken. Hulpvragers en hulpbieders kunnen zich als 
lid laten registeren. Mensen met een hulpvraag bellen naar een centraal telefoonnum-
mer en de computer koppelt hen na het intikken van de postcode aan een hulpaanbieder 
uit hun wijk. Het gaat in principe om kleine en eenmalige activiteiten, zoals oppassen, 
de hond uitlaten, boodschappen doen of klussen in en rond het huis.
Een belangrijk oogmerk van burenhulpplatforms is de ontwikkeling van nieuwe sociale 
verbanden tussen buurtbewoners. Het gaat er dus niet alleen om dat mensen praktische 
hulp aanbieden, maar expliciet ook om versterking van de onderlinge sociale contacten. 
Die moeten dan ook buiten het platform om in stand blijven. Daarnaast moet het plat-
form ook een rol gaan spelen bij de vroegtijdige signalering van problemen, zoals blijkt 
uit een handleiding van de betrokken welzijnsinstelling: ‘Een ander belangrijk aspect 
van het werk van het platform is dat de deelnemers bij mensen in hun buurt achter 
de voordeur komen’. In het interview benadrukt een welzijnswerker die bij dit project 
betrokken is dit aspect: ‘Voor mij zijn eigenlijk de vrijwilligers die achter die voordeur 
komen heel belangrijke ogen en oren, om daarmee verder weer aan de slag te kunnen.’
Signalering is een thema dat meerdere welzijnswerkers aansnijden. Dit is natuurlijk geen 
nieuwe vorm van informele ondersteuning, maar wel van vrijwillige inzet in een zorg-
context. Klusjesmannen kunnen fungeren als ‘ogen en oren van de wijk’; een vrijwilliger 
die boodschappen doet voor een oude mevrouw kan meteen zien hoe haar huishouden 
erbij staat en een verjaarsbezoek aan een senior kan worden aangegrepen om zijn of 
haar zorgbehoefte in kaart te brengen.
Een voorbeeld zijn de verjaardagsvisites bij ouderen die het ouderenwerk in Dorps-
stad coördineert. Sinds februari 2012 krijgen vrijwilligers een vragenlijst mee die bij dit 
bezoek wordt doorgenomen. Bezoeken van vrijwilligers bij ouderen in hun kroonjaren 
vonden al jarenlang plaats. De antwoorden die de ouderen geven bieden echter de 
mogelijkheid om hun situatie in kaart te brengen. De vrijwilligers krijgen zo ook een 
signalerende functie toebedeeld. Met de introductie van de vragenlijst sluit de welzijns-
instelling aan bij de wens van de gemeente om meer informatie te krijgen over kwets-
bare ouderen. De wijkverpleegster kan dit niet ondervangen, omdat die immers pas in 
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huis komt wanneer er al een zorgvraag is. Ook in Middenstad hebben welzijnswerkers 
van de gemeente de opdracht gekregen zich te richten ‘op de individuele bewoner tot 
achter de voordeur’. Tegelijkertijd merken de welzijnswerkers op dat dit niet altijd mee-
valt: ‘Hoe kom je binnen?’, of ‘Het is een fort’. In Noorddorp zoekt men eveneens naar 
manieren en legitimaties om ‘om het hoekje te loeren’. In Dorpstad moeten de huis-
bezoeken dit soort processen vergemakkelijken en indien nodig de doorschakeling naar 
professionele hulp stimuleren.
Vrijwilligers worden in dergelijke projecten ook voorbereid op de veranderde werkwijze 
van de gemeente in het ondersteuningsaanbod. De welzijnswerkers in Noorddorp 
bijvoorbeeld instrueren hun vrijwilligers bij hun huisbezoeken. In de contacten met 
ouderen dienen zij, overeenkomstig de gemeentelijke insteek, meer vraag- in plaats van 
aanbodgericht te werken. ‘Dus niet binnenstappen met een map onder de arm, vol met 
informatie over alles wat beschikbaar en mogelijk is, maar eerst kijken naar de vraag.’
Sommige welzijnsinstellingen verzorgen trainingen die vrijwilligers voorbereiden op 
de omgang met een bepaalde doelgroep. Welzijn Zuiddorp stelt in zijn brochure dat zijn 
werkzaamheden gericht zijn op het versterken van de informele zorg. Vrijwilligers en 
mantelzorgers kunnen cursussen en workshops volgen en met hun vragen terecht bij 
steunpunten. Het Weststadse welzijnswerk gaat samen met de instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg (g gz) cursussen organiseren over omgaan met lastige klanten, demen-
te bejaarden of mensen met een psychische aandoening. Vrijwilligers moeten immers 
over dit soort zaken, veel meer dan voorheen, geïnstrueerd en geschoold worden:

Ik moet veel meer zeggen: luister eens, als jij een lastige klant hebt dan gil je niet door je bus 
‘houd je mond!’ Als je een lastige klant hebt zeg je niet ‘ik help je niet meer met uitstappen’. 
Dus mensen moeten geschoold worden en ik moet veel meer aansturen dan ik dacht te moeten.

In Zuiddorp is de verwachting dat taken die nu nog door een professional worden uit-
gevoerd, binnenkort overgelaten moeten worden aan vrijwilligers. Dit geldt ook voor 
coördinerende taken. Volgens de welzijnswerker hoeft dat in principe geen probleem te 
zijn, omdat dit vroeger ook prima zou zijn gegaan. Toen er meer geld kwam, hebben pro-
fessionele krachten de coördinatie overgenomen, maar de kwaliteit ligt daarmee volgens 
haar niet per se hoger. Tegelijk spreekt zij haar twijfels uit of er wel mensen te vinden zijn 
die deze taken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen. In de praktijk blijkt im-
mers maar al te vaak dat juist voor dit soort werkzaamheden lastig vrijwilligers te krijgen 
zijn.
Ook in Noorddorp moet het welzijnswerk, in opdracht van de gemeente, bewoners 
voorbereiden op extra taken. Een voorbeeld is de gang van zaken rond de zogenaamde 
steunpunten of ontmoetingspunten die in 2006 in de vijf grootste dorpen zijn ingesteld. 
Tot voor kort coördineerde een beheerscommissie bestaande uit vrijwilligers bij elk 
ontmoetingspunt de praktische gang van zaken, terwijl een betaalde dorpsconciërge als 
dagelijks aanspreekpunt gold en de nodige klusjes verrichtte. Een overkoepelende stich-
ting coördineerde het project. Om verschillende redenen, waaronder interne proble-
men, ontevredenheid over het functioneren van de dorpsconciërges en bezuinigingen 
vanuit de gemeente, is deze constructie per 1 januari 2013 opgeheven. In het persbericht 
verwees de gemeente naar Welzijn Nieuwe Stijl en refereerde zij aan de beschikbare 
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‘ burgerkracht’. In het kader daarvan was ‘het tijd voor de volgende stap’. De bedoeling 
is dat de beheerscommissies als vrijwilligers zelf de taken van de dorpsconciërge gaan 
uitvoeren. De welzijnswerker vervangt de rol van de stichting en krijgt extra uren om dit 
proces te begeleiden.

3.3 Veranderde doelgroep en rol

In 2011 gaf in een grootschalig trendonderzoek van Movisie 71% van de welzijnsorganisa-
ties aan dat hun aanbod sinds de introductie van de Wmo enigszins tot sterk veranderd 
is. Deze perceptie van een andere aanpak en werkwijze onder welzijnsprofessionals is 
niet verwonderlijk. De grondgedachte van de Wmo – dat een burger in eerste instantie 
zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar participatie – impliceert dat de wel-
zijnsprofessional een wezenlijk andere taak krijgt dan voorheen (Kwekkeboom 2010: 
93). Het primaire doel van zijn werkzaamheden dient gericht te zijn op het ondersteunen 
van mensen ‘bij het nemen en houden van eigen verantwoordelijkheid en bij het (leren) 
mobiliseren van informele steun’ (Kwekkeboom 2010). Het welzijnswerk moet bijdragen 
aan de zelfstandige participatie van burgers in de samenleving.
Verder kunnen gemeenten welzijnswerkers vragen te bemiddelen bij de koppeling van 
vrijwilligers aan mensen die ondersteuning behoeven (Kwekkeboom en Vreugdenhil 
2009: 26). Drie jaar na de introductie van de Wmo kreeg deze gerichtheid op de zelf-
redzaamheid van burgers nog eens extra nadruk in het programma Welzijn Nieuwe Stijl 
(2010), dat zich specifiek richtte op gemeenten en welzijnsorganisaties als uitvoerende 
instanties. De gemeente kan het welzijnswerk inzetten om de participatie van burgers te 
bevorderen om zo bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Wmo.

3.3.1 Andere doelgroep

Een belangrijke wijziging die volgens welzijnswerkers de afgelopen jaren heeft plaats-
gevonden is de verschuiving van de doelgroep waarbij hun activiteiten zich in eerste 
instantie richten op de probleemgevallen. De focus ligt op individuen en gezinnen die in 
de problemen zitten. Het oude groepswerkachtige opbouwwerk is volgens hen verdwe-
nen, iets wat ook al door verschillende beleidsambtenaren werd genoemd. Dat moeten 
mensen gewoon zelf organiseren. In plaats daarvan richt men zich veel meer op mensen 
en gezinnen die te kampen hebben met psychische problematiek of schulden. Deze ver-
schuiving is volgens hem mede gerelateerd aan de zwaardere eisen die gesteld worden 
om voor professionele zorg in aanmerking te komen. Mensen die voorheen in aanmer-
king kwamen voor een plaats in het verzorgingstehuis moeten nu thuis zorg krijgen en 
ook binnen de psychiatrie verschuift de focus naar de zwaardere gevallen.
De welzijnswerker in Dorpstad benadrukt eveneens de ondersteunende en verzorgende 
kant als een belangrijke taakstelling. Zeer duidelijk ervaart zij dat bijvoorbeeld in het 
kinderwerk. Gezellig ‘knutselen om het knutselen’ is er niet meer bij. Het gaat om de 
vraag hoeveel probleemkinderen er deelnemen aan dit soort activiteiten.
Zeer direct krijgen welzijnswerkers te maken met een zwaardere doelgroep wanneer 
de gemeente hen inzet bij het Wmo-loket. Dit is het geval in Noorddorp. De gemeente 
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benadert de welzijnsinstelling wanneer er een hulpvraag is die niet door iemand uit de 
directe omgeving van de cliënt is op te lossen. De welzijnsinstelling krijgt dan de vraag 
voorgelegd om een vrijwilliger te leveren. Die komt uit het vrijwilligersbestand van de 
welzijnsinstelling of uit een vrijwilligersorganisatie zoals de Zonnebloem of het Rode 
Kruis. In Zuiddorp is er juist voor gekozen om voor bemiddeling tussen vraag en aanbod 
niet het welzijnswerk in te schakelen, maar een aparte medewerker aan te stellen bij het 
gemeentehuis.

3.3.2 Andere rol

Diverse welzijnsinstellingen hebben in de afgelopen jaren nieuwe taken ontwikkeld. 
Zo organiseren ze praktische hulp in de vorm van maaltijden, klussendiensten, thuis-
administratie, schuldhulpverlening en boodschappendiensten. De uitvoering van 
dergelijke diensten vindt over het algemeen plaats door vrijwilligers, terwijl een profes-
sionele welzijnswerker het geheel coördineert. Verder gaat het om de ondersteuning van 
actieve burgers in bewonersorganisaties en burgerinitiatieven, in algemene zin. Ook de 
ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers behoort tot het takenpakket.
Met deze nieuwe taken is het traditionele buurt- en opbouwwerk op de achtergrond 
geraakt. De organisatie van sociaalculturele activiteiten, zoals een zomerexcursie of een 
middagje bloemschikken of knutselen zit er niet meer in. Dat moeten buurt bewoners 
zelf organiseren. Eventueel kan een welzijnswerker dit begeleiden, maar in ieder geval 
kan dit niet meer vanuit het welzijnswerk worden geïnitieerd. In de begeleiding van 
nieuwe projecten moet de focus liggen op zo snel mogelijk weer loslaten. Vrijwilligers 
mogen niet afhankelijk worden van de welzijnswerkers. De begeleiding moet erop 
gericht zijn dat het initiatief zo snel mogelijk op vrijwilligers draait. ‘Dus dat verandert 
en daar speel je natuurlijk meer op in. Je hebt zoiets van ja, vrijwilligers mogen niet 
afhankelijk van ons worden’.
In vier van de vijf gemeenten wordt dit punt aangehaald.2 Volgens de welzijnswerker in 
Middenstad gaat het erom de talenten van burgers aan te spreken, hen aan te sporen 
om mee te doen aan initiatieven in de wijk. Daarnaast is het hele traject gericht op de 
verzelfstandiging van initiatieven. ‘Vanaf het begin wordt nagegaan hoe je projecten 
kun inbedden in de samenleving.’ Een zelfde opmerking maakt de welzijnswerker in 
Weststad. Groepen moeten meer zelf gaan doen, waarbij de rol van de welzijnswerker is 
gereduceerd tot ondersteuner: ‘Dat is ook de grote ommezwaai ten opzichte van hoe het 
in het verleden werkte.’
Tegelijk blijkt dergelijke ondersteuning in de praktijk nog steeds de nodige tijd te kosten. 
Wanneer mensen met een idee of initiatief komen, blijft de welzijnswerker een belang-
rijke rol spelen om te zorgen dat het initiatief ook echt van de grond komt. Begeleidende 
taken die welzijnswerkers aanhalen zijn de ondersteuning van initiatieven in de opstart-
fase en het faciliteren met accommodatie en benodigdheden. Zo geven welzijnswerkers 
praktische adviezen over de organisatie van activiteiten en informatie over de mogelijk-
heden en adviseren zij over de werving van sponsors. Een van de welzijnsmedewerkers 
sprak over ‘voordoen’ en ‘het ontwikkelen van capaciteiten van mensen’. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat de betreffende groep vaardigheden opdoet die het ‘zelfredzame 
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vermogen’ vergroten. Wanneer een project eenmaal loopt blijven welzijnswerkers echter 
vaak een rol spelen. Soms door accommodaties of materieel te bieden, maar ook door 
het ‘enthousiasmeren’ van mensen, het ‘zorgen dat mensen binnen blijven komen’ en 
vooral ook het oplossen van ruzies en het zorgen voor binding. Welzijnswerkers bena-
drukken dat het van belang blijft om mensen te motiveren. Soms worden activiteiten 
georganiseerd waar weinig belangstelling voor is. ‘Vaak zijn ouderen dan weer teleur-
gesteld, vanuit de vraag: “moeten we hier nou mee door blijven gaan?”‘ In dat soort 
 situaties kunnen welzijnswerkers de initiatiefnemers stimuleren om projecten toch in 
stand te houden.
Verder wordt in de interviews de verbindende rol van het welzijnswerk genoemd. Wel-
zijnswerkers kunnen onbekenden met elkaar in contact brengen om een idee verder uit 
te werken of om praktische informatie uit te wisselen. Daarnaast kunnen zij initiatief-
nemers met andere partijen in contact brengen. Deze verbindende rol komt ook naar 
voren bij de participatie van mensen met een beperking in andere groepen. In Weststad 
bijvoorbeeld wijzen welzijnswerkers deelnemers aan g gz-groepen op de activiteiten die 
andere groepen organiseren en de mogelijkheden daar eveneens aan deel te nemen.
De mate van ondersteuning loopt uiteen per initiatief, van zeer weinig tot intensief. Een 
welzijnswerker uit Weststad benadrukt dat deze begeleidende taak, ondanks het hoge 
opleidingsniveau van sommige vrijwilligers, toch van belang blijft: ‘Zij denken dat je los 
kan laten, maar je blijft mensen voortdurend in hun kracht zetten. Voortdurend. Dat is 
niet een stoppend proces.’
Uit het interview met de Middenstadse welzijnswerker komt een andere insteek naar 
voren wanneer hij benadrukt dat initiatieven vanaf het begin af aan zich zouden moeten 
richten op hun eigen kracht en inbedding in de samenleving. De rode draad van de bege-
leiding vanuit welzijn moet in feite juist het loslaten van projecten zijn. Daarin kunnen 
de welzijnswerkers ver gaan. Zo kreeg een initiatief dat aansluiting zocht bij de vrijwil-
ligerscentrale van de welzijnsstichting omdat zij zelf regelmatig te kampen hadden met 
een tekort aan vrijwilligers tot nu toe nul op het rekest: ‘Wij proberen toch tot het maxi-
male dat soort stichtingen of groepen zelfredzaam te houden, dat ze hun eigen broek op 
kunnen houden. Dat is een van de redenen waarom we niet zo actief happen.’

Hoofdstuk 6, waarin de relaties tussen gemeente, professionele partijen en initiatieven 
centraal staan, zal op dit punt nog verder ingaan.

3.4 Relatie met de gemeente

Welzijnsinstellingen zijn onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het wel-
zijnsbeleid van de gemeente. In sommige gemeenten krijgt deze relatie vorm via een 
contractrelatie, waarbij de gemeente opdrachten aanbesteedt. Andere gemeenten wer-
ken voornamelijk vanuit een subsidierelatie. Hoe deze relatie precies invulling krijgt, 
verschilt per gemeente. In de ene gemeente is er slechts één welzijnsinstelling actief 
die bovendien een grote vrijheid zegt te ervaren in de uitvoering van taken. Het andere 
uiterste wordt gevormd door welzijnswerkers die een sterke gemeentelijke regulering 
ervaren en bovendien moeten concurreren met andere instellingen.
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Een voorbeeld van de eerste is de welzijnsinstelling in Middenstad. Zij is ook de directe 
partner van de gemeente, die een vraag of probleem formuleert waarvoor zij vervolgens 
een oplossing aandraagt. De gemeente subsidieert de uitvoering. Volgens de gemeen-
teambtenaar zitten beide partijen op één lijn, wat de samenwerking ten goede komt. 
Terwijl voorgangers van de gefuseerde organisatie bij bezuinigingen regelmatig de 
barricades beklommen, begrijpt het nieuwe Middenstad Welzijn volgens de ambtenaar 
dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Bovendien voorkomt samenwerking met één 
instelling dat te veel kleine organisaties versnipperd en verkokerd gaan werken, zoals 
voorheen gebeurde. De Middenstadse welzijnsmedewerker geeft dan ook aan weinig last 
te hebben van aanbestedingsprocedures en de daaraan verbonden concurrentie tussen 
instellingen.
In andere gemeenten geven de welzijnswerkers aan dat hun professionele ‘bewe-
gingsvrijheid’ veel minder groot is. In Weststad stellen zowel beleidsambtenaren als 
welzijnswerkers dat de greep van de gemeente op de welzijnsinstellingen de afgelopen 
jaren is vergroot. Zo formuleert de gemeente opdrachten waarbij de rol van welzijns-
professionals beperkt blijft tot de uitvoering. Ook worden de uitkomsten en resultaten 
nauw gemonitord. Daarnaast verwijzen de welzijnswerkers naar de toegenomen con-
currentie tussen instellingen als gevolg van de aanbestedingsprocedures.
Dat laatste is een punt dat ook in de drie andere gemeenten wordt genoemd. Enerzijds 
leiden deze procedures tot grotere concurrentie tussen welzijnsaanbieders, anderzijds 
kunnen ze niet voorkomen dat verschillende organisaties en partijen onafhankelijk van 
elkaar met overeenkomstige projecten bezig zijn. Sommige welzijnswerkers geven aan 
dat een betere afstemming wenselijk is. Dit geldt met name voor de grotere steden waar 
veel organisaties actief zijn en dubbel aanbod niet uitzonderlijk is: ‘Wij hebben heel vaak 
doublures want [een andere welzijnsorganisatie] ziet dan iets en organiseert dat dan ook. 
En dan vindt het op dezelfde dag op dezelfde tijd plaats. Dat is ons een doorn in het oog.’
Naast het voorkómen van doublures leiden uitwisseling en afstemming waarschijnlijk 
ook tot meer efficiëntie. Nu komt het volgens een welzijnswerker voor dat de ene organi-
satie nadenkt over problemen waarvoor een andere instelling al een oplossing heeft.
De manier waarop de relatie tussen gemeente en welzijnsinstellingen concreet wordt 
ingevuld, varieert dus. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop welzijnswerkers deze rela-
ties evalueren. In het kader daarvan is in de interviews tevens gevraagd naar aanbeve-
lingen voor beleidsmakers in hun contacten met welzijnsinstellingen. Een aantal malen 
kwam de strikte verantwoording naar voren die de gemeente van welzijnswerkers ver-
wacht. Alle activiteiten moeten gemeten en gerapporteerd worden, terwijl de effecten 
en resultaten binnen het welzijnswerk lang niet altijd direct meetbaar zijn:

Het is moeilijk om dat in beeld te krijgen. In deze wijk besteden we nogal aandacht aan 
rouwverwerking. Bij ouderen is dat natuurlijk altijd aan de orde, dat mensen overlijden: 
verliesverwerking, rond gezondheid, scheiding, maar vooral overlijden. De insteek is toch dat 
ouderen weer de kracht hebben om het leven op te pakken en weer nieuwe aansluiting te vin-
den in wat er om ze heen gebeurt. Het meten daarvan is natuurlijk heel lastig.

Andere aanbevelingen hebben veel meer betrekking op de rol van de gemeente en 
 welzijnsinstellingen in de bevordering van informele zorg.
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Het eerste advies heeft betrekking op de invulling van de regiefunctie. In twee gemeen-
ten zijn hier opmerkingen over gemaakt. De welzijnswerker in Noorddorp merkt op dat 
het van belang is dat zowel raadsleden als beleidsmedewerkers actief bij bewonersini-
tiatieven betrokken zijn en blijven. Dus niet alleen dingen bij burgers neerleggen, ‘over 
de muur gooien’, maar zelf ook meewerken en meedenken. Ook de welzijnswerkers in 
Dorpstad benadrukken dit belang van een actieve betrokkenheid. Ambtenaren moeten 
weten wat er speelt in de wijk en vooral ook beseffen ‘dat de plannen die zij daar beden-
ken in de praktijk niet zo makkelijk zijn uit te voeren’.
Dergelijke uitspraken sluiten aan bij het trendrapport 2012 van Movisie. Wanneer het 
gaat om afstemming en samenwerking geven welzijnswerkers in diverse gemeenten 
enerzijds aan dat de gemeente de afgelopen jaren sterker de rol van regisseur is gaan 
innemen. Anderzijds komt uit de enquête naar voren dat men niet altijd tevreden is over 
de wijze waarop de gemeente de regie voert (Winsemius et al. 2012: 31-32). De invulling 
van de regierol is voor verbetering vatbaar, vooral in beleidvoering op hoofdlijnen en 
anticipatie op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast willen de professionele organisa-
ties eerder bij het beleidsproces betrokken worden.
Een ander punt is de afbakening van verantwoordelijkheden in het activeren van sociale 
netwerken voor informele zorg. Een betrokken buur of mantelzorger is niet hetzelfde 
als een vrijwilliger die verbonden is aan een vrijwilligersorganisatie. Een mantelzorger 
mag in principe alles, van insuline toedienen tot een stoma verschonen. Mag een vrij-
williger die wordt ingezet om de mantelzorger te ontlasten dit overnemen? Hier moet 
de gemeente duidelijke regels voor opstellen. Hetzelfde geldt voor de verantwoordelijk-
heden van mensen die informele zorg verlenen buiten een vrijwilligersorganisatie om. 
Vrijwilligers uit een organisatie kennen de vrijwilligersverzekering. Het is echter ondui-
delijk wie de verantwoordelijkheid draagt wanneer de buurvrouw of iemand anders uit 
de buurt door welzijnswerkers gevraagd wordt iets te doen en het gaat mis.
Hieraan gerelateerd is het vaststellen van de randvoorwaarden voor informele zorg. De 
welzijnswerker in Noorddorp refereert aan vergoedingen. Vervoer naar een ziekenhuis, 
bijvoorbeeld, kost, ook al wordt dat door een vrijwilliger gedaan in plaats van door de 
regiotaxi, nog steeds geld vanwege het verbruik van benzine en andere onkosten. Voor 
mensen met een minimumloon zijn deze vergoedingen moeilijk op te hoesten. Voor 
de sportclub krijg je wel een bijdrage van de gemeente, maar voor dit soort dingen niet 
meer. ‘Er wordt vaak te gemakkelijk gedacht “oh, een vrijwilliger is gratis”. Dat is niet zo’.
Ten slotte wijzen welzijnswerkers op het continue belang van ondersteunende profes-
sionals bij de realisatie van initiatieven. De welzijnswerker uit Dorpstad stelt dat het niet 
mogelijk is om alles simpelweg af te wentelen op wijkbewoners. Professionals zijn vaak 
van belang om initiatieven überhaupt van de grond te krijgen. Vrijwilligers zouden het 
bovendien fijn vinden als een professional verantwoordelijk blijft en andere leden van 
de groep kan aanspreken op hun gedrag. Zoals ook in hoofdstuk 2 is opgemerkt, heb-
ben zich de afgelopen jaren bij welzijnsinstellingen grote reorganisaties voorgedaan die 
gepaard gingen met omvangrijke ontslagrondes vanwege gemeentelijke bezuinigingen. 
In Noorddorp is het budget gehalveerd en in Zuiddorp met 20% verminderd. In diverse 
interviews wordt gerefereerd aan ontslagen collega’s, sluiting van panden en groot-
schalige fusies. Extra gemeentelijke bezuinigingen in de sociale sector zouden het einde 
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betekenen van dit soort kaders die nodig zijn voor de begeleiding en ondersteuning van 
vrijwillige inzet, aldus een van de welzijnswerkers in Dorpstad. Investeringen blijven 
dan ook noodzakelijk.

3.5 Conclusie

In de interviews wijzen welzijnswerkers op de veranderingen die zich de afgelopen jaren 
in hun werkzaamheden hebben voorgedaan, zoals de verschuiving in doelgroepen en 
meer werken aan de begeleiding en facilitering van initiatieven. Welzijnsinstellingen 
lijken zich inderdaad te ontwikkelen tot een ‘facilitair bedrijf voor burgerkracht’, zoals 
De Boer en Van der Lans (2011: 54) schetsen. Zo bereiden welzijnswerkers vrijwilligers 
voor op de uitvoering van meer coördinerende taken. Daarnaast worden vrijwilligers in 
sommige gemeenten door welzijnswerkers getraind om signalerende huisbezoeken af te 
leggen of om te gaan met bepaalde doelgroepen.
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de ruimte die welzijnsinstellingen van hun 
gemeente krijgen om hun eigen activiteiten te ontplooien. Bepaalde welzijnswerkers 
zien de rol van de gemeente als te sterk, bijvoorbeeld in de zin van te strikte verantwoor-
dingseisen. Anderen vinden dat de gemeente juist te veel op afstand blijft, en problemen 
‘over de schutting gooit’.
De uitgangspunten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl zijn in de voorgaande thema’s 
terug te vinden, al zijn er wel verschillen in speerpunten aan te wijzen tussen de 
gemeenten. In de meer stedelijke gemeenten heeft het welzijnswerk expliciet de taak 
zich te richten op de zwakkeren in de samenleving, iets wat ook tot uiting komt in de 
geïnitieerde projecten. Tegelijk merken de welzijnswerkers op dat dit niet altijd mak-
kelijk is. In de twee plattelandsgemeentes speelt dit aandachtspunt, wellicht mede 
vanwege de grotere sociale controle, veel minder. Meer in het algemeen is de rol van het 
welzijnswerk in deze gemeenten een stuk kleiner in de bevordering van sociale samen-
hang en initiatieven.
Verschillende punten die de welzijnswerkers aansneden kwamen ook al naar voren in de 
interviews met beleidsmakers en in de gemeentelijke documenten. Ook voor welzijns-
werkers blijkt sociale samenhang een tamelijk abstract begrip te zijn. Tegelijk laten de 
gesprekken met welzijnswerkers zien welke concrete projecten ontwikkeld worden en 
welke activiteiten zij ondernemen om bevordering van informele zorg en ontwikkeling 
van initiatieven te bereiken. Daarnaast wijzen welzijnsmedewerkers op knelpunten zoals 
de onduidelijke status van informele zorgverleners en de krapte in professionele bege-
leiding van initiatieven door bezuinigingen. Meer initiatieven van inwoners betekenen 
volgens hen zeker geen afname van hun taken en werkzaamheden. Welzijnswerkers van 
met name de twee grootstedelijke gemeenten benadrukken de noodzaak van voort-
durende professionele begeleiding van sommige initiatieven. Naar hun mening kan 
niet alles door vrijwillige inzet worden bewerkstelligd. Professionele ondersteuning 
blijft belangrijk. Dit vormt een interessant contrast met het gemeentelijke perspectief 
van hoofdstuk 2: daar bleken vooral de beleidsmedewerkers van de twee plattelands-
gemeenten grenzen te stellen aan wat je van vrijwilligers kunt vragen.
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In het volgende deel verleggen we het perspectief van het creëren en uitvoeren van het 
lokale Wmo-beleid naar een concrete case: ondersteuningsinitiatieven.

Noten

1 Aan een aantal interviews namen twee welzijnswerkers deel.

2 In de vijfde gemeente (Noorddorp) was er volgens de respondent tot een aantal jaar geleden 

 nauwelijks opbouwwerk aanwezig. 





deel b
Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven 
in de praktijk
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4 Vrijwillige inzet: landelijk beeld

In deel A zagen we hoe vijf gemeenten invulling geven aan de opdracht om vrijwillige 
inzet te stimuleren en hoe deze invulling zich vertaalt in een opdracht voor welzijns-
instellingen om vrijwilligers te helpen. In deel B bekijken we of en hoe mensen zich 
vrijwillig (willen) inzetten voor anderen.
In dit hoofdstuk presenteren we een landelijk beeld aan de hand van cijfers en secun-
daire bronnen. In de resterende drie hoofdstukken focussen we op een vrij specifieke 
vorm van vrijwillige inzet voor anderen: de ondersteuningsinitiatieven die we in vijf 
Nederlandse gemeenten hebben gevonden. We geven een beeld van de 23 initiatieven 
(hoofdstuk 5), gaan in op hun relaties en de afbakening van verantwoordelijkheden met 
de gemeente en welzijnsinstellingen (hoofdstuk 6) en op de succes- en faalfactoren van 
ondersteuningsinitiatieven (hoofdstuk 7). We eindigen dit deel en deze publicatie met 
een conclusie, waarin we de vraag beantwoorden waar de inspanningen van gemeenten, 
welzijnsinstellingen en initiatieven elkaar raken.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of Nederlanders bereid zijn om informele onder-
steuning te verlenen, en of ze dit in de praktijk ook doen (onderzoeksvraag 2).
Zoals we in hoofdstuk 1 zagen sluit ‘informeel’ vanuit de zorg gezien vrijwilligerswerk 
in, terwijl er in de literatuur over vrijwillige inzet vaak een scherp onderscheid wordt 
gemaakt tussen (georganiseerd) vrijwilligerswerk en informele hulp. In het eerste geval 
is informeel niet-professioneel of onbetaald, in het tweede geval ongeorganiseerd. In dit 
hoofdstuk bedoelen we met ‘informeel’ iets dat in georganiseerd of ongeorganiseerd 
verband plaatsvindt en dat niet-professioneel of onbetaald is. Daarnaast speelt ook nog 
dat informele ondersteuning veel breder is dan informele zorg. Voor de buurman bood-
schappen doen kan als een vorm van informele ondersteuning worden gezien, maar is 
geen informele zorg. Net zoals we gekozen hebben voor een ruime interpretatie van het 
begrip ‘informeel’ kiezen we ook voor het bredere begrip ‘ondersteuning’.
We schetsen een aantal ontwikkelingen in de informele ondersteuning. Zijn Nederlan-
ders elkaar de afgelopen jaren meer of minder gaan ondersteunen? Wie geven er vooral 
informele hulp? Daarnaast kijken we naar de bereidheid van bewoners een initiatief op 
te starten om hun woonomgeving te verbeteren. Eigenlijk zijn we vooral geïnteresseerd 
in bewonersinitiatieven op het gebied van informele ondersteuning, maar informatie 
hierover is schaars. Cijfers over informele ondersteuning door vrijwilligers, vrienden of 
buren en bewonersinitiatieven in de woonomgeving zijn echter wel beschikbaar. Deze 
cijfers zeggen allemaal net iets anders en geen van alle meten ze rechtstreeks datgene 
waar we vooral geïnteresseerd in zijn: bewonersinitiatieven op het gebied van informele 
ondersteuning. Via deze twee aanvliegroutes, namelijk die van ‘ondersteuning’ en ‘ini-
tiatieven’, proberen we indirect toch enig zicht te krijgen op de mogelijkheid dat onder-
steuningsinitiatieven ontstaan.
Eerst kijken we aan de hand van enquêtegegevens naar de opvattingen van Nederlanders 
over informele ondersteuning en hun bereidheid die zelf te geven. Vervolgens gaan we, 
onder meer op basis van registratie- en tijdbestedingsgegevens in op de  daadwerkelijke 
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ondersteuning op individueel niveau of in verenigingsverband. Ten slotte zal een 
indruk worden gegeven in welke mate Nederlanders zich samen, bijvoorbeeld via een 
 bewonersinitiatief, inspannen voor hun woonomgeving.

4.1 Informele ondersteuning

4.1.1 Opvattingen

Hoe denken Nederlanders over informele ondersteuning (tabel 4.1)?

Tabel 4.1

Opvattingen over informele ondersteuning, bevolking van 16 jaar en ouder, 2010/11 (in procenten)a

 helemaal 
mee eens mee eens

niet mee 
eens, niet 
mee oneens

mee 
oneens

helemaal 
mee 
oneens

Als mensen vanwege een langdurige ziekte 
of beperking hulp nodig hebben moeten 
zij deze hulp zoveel mogelijk van familie, 
 vrienden of buren krijgen. 7 34 20 34 5

Mensen die langdurige hulp nodig  hebben, 
hebben recht op professionele hulp, ook 
als familie, vrienden of buren voor hen 
 kunnen zorgen. 40 53 5 3 0

Kinderen hebben de plicht om voor hun 
ouders te zorgen als deze hulp nodig  hebben. 9 34 15 35 7

Buren hebben de plicht om voor hun buren 
te zorgen als die hulp nodig hebben. 2 18 14 54 13

Als ik zelf hulp nodig heb, zou ik graag hulp 
willen van familie, vrienden of buren. 16 58 12 13 2

a Gewogen resultaten; cijfers tellen met de categorie ‘weet niet’ op tot 100% (n = 2936).

Bron: scp (c v ’10/’11)

Ongeveer de helft van de Nederlanders (47%) is het eens met de stelling dat mensen die 
vanwege een langdurige ziekte of beperking hulp nodig hebben deze zoveel mogelijk van 
familie, vrienden of buren moeten krijgen. Hetzelfde geldt voor de stelling dat kinderen 
de plicht hebben voor hun ouders te zorgen. Anderzijds is ook een overgrote meerder-
heid (93%) van mening dat mensen die langdurige hulp nodig hebben recht hebben op 
professionele hulp. Ook de constatering dat in vergelijking met het aantal voorstanders 
ruim drie keer zoveel mensen het oneens zijn met de stelling dat buren verplicht zijn 
voor elkaar te zorgen past hierbij. Maar een grote meerderheid ontvangt, indien nodig, 
niettemin graag hulp van familie, vrienden of buren.
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Tabel 4.2

Opvattingen over informele ondersteuning, naar achtergrondkenmerken, bevolking van 16 jaar en 

ouder, 2010/11 (in procenten (helemaal) mee eens en procentpunten afwijking)a

hulp van 
 familie, 
vrienden of 
burenb

kinderen 
zorgen 
voor 
oudersc

buren 
 zorgen 
voor 
burend

graag hulp 
van familie, 
vrienden of 
burene

bevolkingspercentage-
afwijkingen hiervan: 41 44 20 74
sekse man +5 +7 +4 +2

vrouw -5 -7 -4 -2
*f * * *

leeftijd 18-34 jaar +8 +12 -5 +10
35-64 jaar -4 -4 +0 -1
≥ 65 jaar -0 -12 +7 -12

* * * *
opleidingsniveau laag +6 -1 +4 -2

midden -1 -0 -2 -0
hoog -6 +2 -2 +3

*
huishoudensinkomen laagste 20% +6 +2 +2 +1

middelste 60% -3 -1 +0 -1
hoogste 20% -2 +3 -3 +1

stedelijkheid gemeente (zeer) sterk stedelijk +1 +2 -2 +1
matig of weinig stedelijk +0 -1 +0 -1
niet-stedelijk -3 -5 +6 -3

* *

a Gewogen resultaten (n = 2936).
b Als mensen vanwege een langdurige ziekte of beperking hulp nodig hebben moeten zij deze hulp 

zoveel mogelijk van familie, vrienden of buren krijgen.
c Kinderen hebben de plicht om voor hun ouders te zorgen als deze hulp nodig hebben.
d Buren hebben de plicht om voor buren te zorgen als die hulp nodig hebben.
e Als ik zelf hulp nodig heb, zou ik graag hulp willen van familie, vrienden of buren.
f * = significante invloed.

Bron: scp (c v ’10/’11)

Tekenend is dat, terwijl vrouwen degenen zijn die vaak informele ondersteuning ver-
lenen (zie tabel 4.5), mannen vaker vinden dat familie, vrienden en buren voor elkaar 
moeten zorgen. Frappant is ook dat jongeren aanzienlijk vaker dan ouderen vinden 
dat kinderen de plicht hebben om voor hun ouders te zorgen. Met andere woorden, 
jongeren voelen meer dan ouderen (zelf ) de plicht om voor hun ouders te zorgen en ze 
geven ook vaker te kennen indien nodig graag informele ondersteuning te ontvangen. 
Ouderen zijn het op hun beurt vaker eens met de stelling dat buren de plicht hebben 



66

vri jw ill ige inze t en onder steuningsinit iatie ven

voor elkaar te zorgen. Hoewel inwoners van niet-stedelijke gemeenten minder vinden 
dat kinderen voor hun ouders moeten zorgen zijn ze wel vaker van mening dat buren de 
plicht hebben voor elkaar te zorgen: noaberschap.
Het beeld is dus enigszins ambigu. Enerzijds ondersteunen veel mensen de stelling dat 
mensen die hulp nodig hebben dit zoveel mogelijk moeten zoeken bij familie, vrienden 
en buren. Dit principe ligt ook ten grondslag aan de Wmo. Anderzijds is een overgrote 
meerderheid van mening dat mensen die langdurig hulp nodig hebben daarnaast ook 
recht hebben op professionele hulp. Dit wordt bevestigd in ander onderzoek waaruit 
blijkt dat steun voor de verzorgingsstaat goed kan samengaan met steun voor meer eigen 
verantwoordelijkheid (Den Ridder en Dekker 2012). Een recent onderzoek uit 2012 beves-
tigt dat, hoewel meer Nederlanders instemmen met de verwachting van de overheid dat 
mensen meer voor elkaar gaan zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking 
heeft, tegelijkertijd een meerderheid vindt dat de financiering van huishoudelijke hulp 
voor zieken en gehandicapten een taak is voor de overheid (scp, Enquête Eigen Verant-
woordelijkheid (ee v) 2012). Jager-Vreugdenhil (2012) stelt in haar proefschrift dat mensen 
eigen verantwoordelijkheid vaak opvatten als de verantwoordelijkheid nemen om pro-
fessionele hulp in te schakelen alvorens het eigen netwerk te belasten.
Als het over ondersteuning in het algemeen gaat en over zorgverlening in het bijzonder 
zijn Nederlanders terughoudend om de verantwoordelijkheid te verschuiven van de 
staat naar de familie of het individu. Nog geen 10% van de bevolking vindt het wense-
lijk dat ouderen meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen verzorging (Dekker en 
Den  Ridder 2011: 29). Slechts een op de zeven Nederlanders ziet graag dat ouderen en hun 
familie samen veel meer zelf verantwoordelijk worden voor de zorg voor ouderen.

Tabel 4.3

Voorkeuren voor de zorg voor ouderen,a naar opleidingsniveau, bevolking van 18 jaar en ouder, 2011 

(in procenten)

opleidingsniveau

allen laag midden hoog

1 De overheid garandeert voorzieningen voor hulpbehoevende 
ouderen. Wanneer de kosten stijgen heft zij extra belasting. 34 36 32 33

2 De overheid is verantwoordelijk voor hulpbehoevende 
ouderen, maar probeert de kosten te beperken door een 
beroep te doen op vrijwillige ondersteuning van familie, 
buurt enz. 48 40 53 50

3 Ouderen en hun familie zijn veel meer zelf verantwoordelijk. 
Er is alleen steun uit collectieve middelen voor wie dat echt 
zelf niet kan betalen en geen beroep kan doen op familie. 14 14 13 15

4 Geen voorkeur/ ik weet het niet. 5 10 2 2

a Welke van de volgende drie mogelijkheden heeft het meest uw voorkeur als het gaat om de zorg 
voor ouderen? De percentages tellen vanwege de afronding niet altijd op tot 100.

Bron: Dekker en Den Ridder (2011: 33) (n = 544)
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4.1.2 Bereidheid tot en verlenen van informele ondersteuning

Hoe staat het met de bereidheid zelf hulp te verlenen aan familie, buren en vrienden of 
dit zelfs daadwerkelijk te doen?

Tabel 4.4

Participatie in en bereidheid tot informele ondersteuning, bevolking van 16 jaar en ouder, 2010/11  

(in procenten)a

 beslist  
niet doen

waar-
schijnlijk 
niet doen

waar-
schijnlijk 
wel doen

beslist  
wel doen doet dit al

Voor de post of de planten zorgen als een 
bekende uit uw buurt met vakantie is. 2 2 17 45 35

Af en toe boodschappen doen voor een 
bekende uit de buurt als hij /zij hulp 
nodig heeft. 3 2 22 60 13

Vaak de boodschappen doen voor een 
bekende uit de buurt als hij /zij hulp 
nodig heeft. 6 14 32 45 4

Een bekende uit uw buurt helpen bij 
 huis houdelijk werk zoals schoonmaken 
 wanneer hij of zij hulp nodig heeft. 19 22 31 26 2

a Gewogen resultaten; percentages tellen met de categorie ‘weet niet’ op tot 100 (n = 2936).

Bron: scp (c v ’10/’11)

Bijna iedereen is op zijn minst bereid voor de post of de planten te zorgen of af en toe 
boodschappen te doen voor een bekende uit de buurt tijdens de vakantie. Respectievelijk 
ongeveer een op de drie en een op de acht Nederlanders doet dit ook. Zodra de informele 
ondersteuning echter een intensiever karakter krijgt, dat wil zeggen ‘vaak’ in plaats van 
‘af en toe’, is men aanzienlijk minder snel bereid te helpen. Respectievelijk slechts 4 en 
2% van de bevolking geeft aan dit daadwerkelijk te doen. Het zijn vooral vrouwen en 
mensen van de middelste leeftijdscategorie die informele ondersteuning verlenen of 
bereid zijn dit te doen (tabel 4.5).
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Tabel 4.5

Participatie in en bereidheid tot informele ondersteuning, naar achtergrondkenmerken, bevolking 

van 16 jaar en ouder (in procenten en procentpunten afwijking)a

participatie (= doen)
participatiebereidheid  
(= willen doen)

post en 
 plantenb

boodschappen
(af en toe)c

boodschappen 
(vaak)d schoonmakene

bevolkings-
percentage
afwijkingen 
hiervan: 35 13 76 57
sekse man -6 -4 -2 -5

vrouw +6 +4 +2 +5
*f * * *

leeftijd 18-34 jaar -12 -5 -5 +2
35-64 jaar +6 +2 +5 +6
≥ 65 jaar +1 +1 -6 -20

* * * *
opleidings-
niveau

laag -5 +0 -5 -3
midden +0 +0 +0 +3
hoog +6 -1 +5 -2

* *
huishoudens-
inkomen

laagste 20% -6 +1 -7 -5
middelste 60% +1 +0 +0 +2
hoogste 20% +3 -1 +4 -1

* *
stedelijkheid 
gemeente

(zeer) sterk stedelijk -1 +1 -0 -1
matig of weinig stedelijk +2 +1 -0 +1
niet-stedelijk -5 -4 +1 -0

a Gewogen resultaten (n = 2936).
b Zorgt voor de post of de planten als een bekende uit de buurt met vakantie is.
c Doet af en toe boodschappen voor een bekende uit de buurt als hij of zij hulp nodig heeft.
d Zal (waarschijnlijk) wel vaak boodschappen willen doen voor een bekende uit de buurt als hij of zij 

hulp nodig heeft.
e Zal (waarschijnlijk) wel een bekende willen helpen bij huishoudelijk werk zoals schoonmaken 

wanneer hij of zij hulp nodig heeft.
f * = significante invloed.

Bron: scp (c v ’10/’11)
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Hoeveel mensen verlenen daadwerkelijk op jaarbasis een of andere vorm van informele 
ondersteuning? Als we ons in eerste instantie beperken tot vrijwilligerswerk in georga-
niseerd verband dan zijn volgens Scholten et al. (2011: 4, overgenomen door Van Aalst et 
al. 2012: 10) in totaal ongeveer 450.000 vrijwilligers in Nederland werkzaam in de zorg. 
Deze vrijwilligers werken bij de volgende organisaties:
– vrijwilligersorganisaties, zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis en Humanitas 

(250.000);
– verzorgings- en verpleeghuizen (100.000);
– gehandicaptenorganisaties (50.000);
– ziekenhuizen (20.000);
– g gz-instellingen, mee-organisaties en gezondheidsprojecten (30.000).

De genoemde aantallen zijn exclusief het aantal mensen dat mantelzorg verleent 
( ongeveer 3,5 miljoen mensen volgens Scholten et al. 2011: 4) en exclusief het onbe-
kende aantal mensen dat niet vanuit een georganiseerd verband maar bijvoorbeeld in 
de vorm van burenhulp of een informeel bewonersinitiatief, ondersteuning verleent. 
Als Nederlanders in een enquête gevraagd wordt of ze de afgelopen twaalf maanden wel 
eens vrijwilligerswerk hebben gedaan op het gebied van verzorging of verpleging komen 
we al snel op 1 à 2 miljoen mensen. Het verschil kan ontstaan omdat vrijwilligerswerk 
via kleine en lokale organisaties, bijvoorbeeld buurtgroepen of kerken, niet in de cijfers 
van Van Aalst et al. (2012: 10) zijn meegenomen en dat mensen in enquêtes aangeven 
vrijwilligerswerk in zorg en ondersteuning te verrichten terwijl er eigenlijk sprake is van 
mantelzorg (De Boer en De Klerk 2013: 30-31).
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) kan ook iets wor-
den gezegd over mogelijke ontwikkelingen. Ongeveer een op de drie Nederlanders geeft 
buiten organisaties om onbetaalde hulp aan zieken, buren, familie, vrienden of beken-
den. Dit percentage is licht gestegen van 31% in 1997 tot 35% in 2004. Over de periode 
1991-2007 is het aandeel volwassenen dat geregeld onbetaalde hulp geeft aan zieken en 
gehandicapten gestegen van 12% naar 15% (Van der Houwen 2010: 32).

Een andere ontwikkeling die van belang kan zijn is dat veel Nederlanders zich tegen-
woordig verenigen buiten grote en formele organisaties om (Van den Berg et al. 2011).1 
Over precieze cijfers beschikken we niet maar volgens een ruwe schatting zijn tot onge-
veer een op de drie Nederlanders mogelijk lid van een ‘informele groep’ (tabel 4.6). Dit 
is interessant omdat bij ongeveer een kwart van dit soort informele groepen de deel-
nemers elkaar regelmatig praktische hulp geven, bijvoorbeeld bij verhuizen of klussen 
(tabel 4.6). In tabel 4.6 worden alleen de drie soorten informele groepen apart vermeld 
(sportgroep, hobbygroep en ‘andere groep’) waarvan meer dan 100 mensen in de betref-
fende enquête te kennen gaven lid te zijn.
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Tabel 4.6

Lidmaatschap informele groepen, bevolking van 16 jaar en ouder, 2011 (in procenten)a

lidb

wekelijkse 
 bijeenkomstenc

samen  
etend

emotionele 
steune

praktische 
hulpf

politieke 
discussiesg

goed 
doelh

sportgroep 17 79 28 28 25 35 7
hobbygroep 12 39 19 27 25 34 9
andere groep 9 31 41 45 19 40 5

totaal 37 50 32 34 24 39 10

a Gewogen gegevens (110 > n < 590).
b Naast formele organisaties zoals vakbonden en sportverenigingen, kent ons land ook veel 

groepjes die op eigen initiatief buiten organisaties om allerlei activiteiten ondernemen, elkaar 
helpen of onderwerpen bespreken. Er volgt nu een aantal voorbeelden van dergelijke informele 
groepen. Kunt u telkens aangeven of u hieraan meedoet?

c De informele groep komt minimaal wekelijks bij elkaar.
d De groep gaat vaak of regelmatig samen bij elkaar op bezoek, met elkaar uit eten, enzovoort.
e Leden van de groep praten vaak of regelmatig over elkaars problemen en geven elkaar emotionele 

steun.
f Leden van de groep geven elkaar vaak of regelmatig praktische hulp, bijvoorbeeld bij verhuizen of 

klussen.
g Leden van de groep praten vaak of regelmatig met elkaar over maatschappelijke en politieke 

onderwerpen.
h Leden van de groep helpen of doen vaak of regelmatig iets voor de plaatselijke gemeenschap of 

een goed doel.

Bron: scp (tbo’11)

Informele groepen zijn dus mogelijk wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. 
Hoewel ze zelden zijn opgericht met als primair doel het verlenen van ondersteuning 
geven de leden van ongeveer een op de drie informele groepen elkaar emotionele steun. 
De deelnemers van een op de vier informele groepen geven elkaar regelmatig praktische 
hulp, bijvoorbeeld bij verhuizen of klussen. Vaak rapporteren dezelfde respondenten dat 
ze naast de hoofdactiviteit ook andere zaken samen doen binnen hun informele groep. 
Van de leden die te kennen geven dat binnen hun informele groep minstens een van de 
vijf in tabel 4.6 genoemde ‘secundaire activiteiten’ plaatsvindt rapporteert ongeveer 
twee derde meer dan een zo’n activiteit en een derde zelfs drie of meer van de vijf ge-
noemde activiteiten.

Van wie krijgen mensen die hulp nodig hebben overwegend steun? Op basis van gege-
vens uit 2009 (scp, WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2009) kunnen we hier iets over 
zeggen. In totaal gaven 5182 (van de 78.071) respondenten, ongeveer 7% dus, te kennen 
dat zij (of hun partner) wegens gezondheidsproblemen momenteel minimaal een keer 
per week hulp krijgen in het huishouden, bij persoonlijke verzorging of verpleegkundige 
hulp. Vervolgens is hun gevraagd van wie ze die hulp kregen, waarbij meerdere antwoor-
den mogelijk waren:
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– familie, vrienden, buren of kennissen (1046 respondenten, ofwel 20% van alle hulpbe-
hoevende huishoudens);

– thuiszorg (3002, 58%);
– vrijwilliger via een instelling of organisatie (202, 4%);
– particuliere hulp (1184, 23%).

Verreweg de meeste respondenten (95%) hebben slechts één antwoord aangekruist. 
Meer dan de helft van alle Nederlanders die minimaal een keer per week hulp ontvangt 
in het huishouden krijgt deze hulp van de thuiszorg. Daarnaast is particuliere hulp en 
hulp van familie, vrienden, buren of kennissen ook belangrijk. Hulp van vrijwilligers 
via een instelling of organisatie vormt daarentegen maar een erg klein gedeelte (4%) van 
het totale aanbod. In deze categorie vallen in principe ook de ondersteuningsinitiatie-
ven waar we in deze publicatie geïnteresseerd in zijn. Met andere woorden: intensieve 
zorg verlening (minimaal een keer per week hulp in het huishouden) wordt in Nederland 
vrijwel exclusief geleverd door de thuiszorg, particuliere hulp en familie, vrienden, buren 
of kennissen. Vrijwillige inzet door onbekenden en burgerinitiatieven op het gebied van 
de zorg spelen hier nauwelijks een rol.

Kijkend naar zorgvrijwilligers in georganiseerd verband, van de kleine half miljoen werkt 
ruim de helft voor organisaties als de Zonnebloem of Humanitas. Deze vrijwilligers hou-
den zich vooral bezig met welzijn verhogende vormen van ondersteuning, zoals een dagje 
uit voor mensen met een handicap of contact met mensen met psychosociale problemen. 
Taken als verzorging en verpleging vallen over het algemeen buiten hun activiteiten.
Op basis van een voorloper van het zojuist genoemde onderzoek (scp, Woningbehoefte 
onderzoek (w bo) 2002) kunnen we niet alleen iets zeggen over eventuele ontwikkelingen 
door de tijd heen, maar kan er ook een onderscheid worden gemaakt tussen hulp in het 
huishouden, persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, en verpleeg kundige 
hulp (tabel 4.7).

Tabel 4.7

Hulp bij het huishouden, naar soort hulp en hulpgever, bevolking van 18 jaar en ouder, 2002  

(in procenten)a 

minimaal 1 keer per week hulp nodig bij familie thuiszorg vrijwilligers particuliere hulp

het huishoudenb 27 45 4 26
de persoonlijke verzorgingc 22 66 5 2
de verplegingd 3 64 10 6
totaale 24 49 5 21

a Gewogen gegevens; aangezien er ook een categorie ‘geen van deze’ is, tellen de rijen niet op tot 
100%.

b Zoals stofzuigen, strijken en koken (n = 4042).
c Zoals wassen en aankleden (n = 711).
d n = 323.
e n = 5076.

Bron: cbs (wbo’02)
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Ook in 2002 is maar een erg klein gedeelte van alle ondersteuning geleverd door vrij-
willigers (5%) en was de thuiszorg de belangrijkste leverancier. Zodra de ondersteuning 
een wat zwaarder karakter krijgt in de vorm van persoonlijke verzorging of verple-
ging neemt het aandeel dat de familie hierin levert af ten gunste van de thuiszorg. 
Opmerkelijk is dat vrijwilligers relatief vaker ondersteuning verlenen in de verpleging 
dan in het huishouden.
Ten slotte, de (beleefde) sociale cohesie van de buurt is mogelijk (afhankelijk van de 
vraag waarmee sociale cohesie wordt gemeten) belangrijk voor het soort hulp dat men 
krijgt. Naarmate bewoners eerder het gevoel hebben dat mensen elkaar goed kennen in 
de buurt krijgt men vaker huishoudelijke hulp van familie, vrienden, buren of kennissen 
en doet men minder vaak een beroep op de thuiszorg. Echter, als sociale cohesie wordt 
gemeten via de vraag ‘ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid’ vinden we 
geen verband.

De cijfers tot nu toe zijn gebaseerd op wat mensen in enquêtes zeggen dat ze doen. Met 
tijdsbestedingsgegevens (respondenten houden dagboekjes bij) is iets preciezer te zien 
hoeveel tijd Nederlanders besteden aan (informele) ondersteuning.

In tabel 4.8 is er tussen 2005 en 2006 vanwege een wijziging van de onderzoeksopzet 
sprake van een trendbreuk. Niettemin is het totale beeld erg constant en besteden 
Nederlanders gemiddeld zo’n uur per week aan informele ondersteuning. Dat is nu zo, 
maar was bijvoorbeeld 30 jaar geleden niet anders. Het meest opvallend is dat ouderen 
relatief veel tijd steken in informele ondersteuning en dat sinds 2006 ook meer zijn gaan 
doen. Dit bevestigt dat het beeld van de hulpbehoevende, eenzame oudere slechts een 
kant van het verhaal is; de andere kant is dat ze vitaal, betrokken en gezond genoeg om 
voor veel anderen een bron van informele ondersteuning te zijn.
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Tabel 4.8

Informele ondersteuning,a naar achtergrondkenmerken, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-2011  

(in uren per week)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2011

bevolking ≥12 jaar 0,8 0,7 1,0 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0
sekse

man 0,7 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6 0,9 1,0
vrouw 0,8 0,8 0,9 1.0 0,9 0,9 0,9 1.0 1,0

leeftijd
12-19 jaar 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,2
20-34 jaar 0,6 0,7 0,9 0,4 0,7 0,4 0,3 0,7 0,8
35-49 jaar 0,9 0,9 1,1 0,8 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5
50-64 jaar 1,1 1.0 1,4 1,9 1,6 1,1 1,5 1,6 1,5
≥ 65 jaar 0,6 0,8 1,1 1,2 1,2 1,4 1,1 1,1 1,9b

huishoudensamenstelling
thuiswonend kind 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 0,4
alleenstaand zonder 
kind(eren) (≤ 40 jaar) - 1,0 0,9 0,3 0,8 0,5 0,1 0,8 0,3
paar zonder kind(eren)  
(≤ 40 jaar) 1,0 0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,3 1,0 2,2
ouder, jongste kind 0-3 jaar - 0,7 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
ouder, jongste kind 4-11 jaar - 0,9 1,4 1,0 1,3 0,7 0,7 0,5 0,4
ouder, jongste kind 12-17 jaar - 0,8 1,2 0,8 1,3 1,5 0,7 1,2 0,4
alleenstaand zonder 
kind(eren) (> 40 jaar) 1,2 1,1 1,3 2,1 1,2 1,1 1,7 1,4 1,3
paar zonder kind(eren)  
(> 40 jaar) 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,8

opleidingsniveau
laag 0,7 0,7 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2
midden 0,8 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 1,1 1,1
hoog 1,0 0,7 0,9 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8

arbeidsmarktpositie
studerend, schoolgaand 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,2c

werkend 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8
huishouding 1,0 1,0 1,2 1,3 1,7 1,7 1,3 1,1 3,1
werkloos, arbeidsongeschikt 2,0 1,1 2,6 2,4 2,2 1,0 2,1 1,4 1,0
gepensioneerd 0,8 1,0 1,4 1,6 1,2 1,5 1,3 1,9 2,0

a Zoals hulp bij reparaties, oppassen voor kinderen of mentale steun aan een vriend geven.
b Significant meer in 2011 dan in 2006.
c Significant minder in 2011 dan in 2006.

Bron: scp (tbo’75-’05, tbo’06); scp/cbs (tbo’11) gewogen gegevens
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4.2 Bewonersinitiatieven en informele ondersteuning

Er is een kort overzicht gegeven hoe men in Nederland elkaar informeel onder steuning 
verleent. We bekijken in deze paragraaf hoe Nederlanders zich, bijvoorbeeld via een 
bewonersinitiatief, inzetten voor hun woonomgeving. Deze initiatieven gaan niet 
over informele ondersteuning maar ze vertellen ons wel iets over ‘initiatieven’ op zich. 
De gegevens laten zien hoe vaak en hoe mensen zich inspannen voor hun woonomge-
ving. Voor dat laatste is het Sociaal en Cultureel Rapport van 2012 (Vermeij et al. 2012) 
een bron. We bespreken aan de hand van twee recente onderzoeken, namelijk Cultu-
rele Veranderingen 2012 en 2013 (c v ’12 en ’13) en Burgerparticipatie 2012 (bp’12), wat 
bewonersinitiatieven kunnen betekenen voor informele ondersteuning. In landelijke 
enquêtes geeft doorgaans een op de tien en een op de vier Nederlanders te kennen zich 
de afgelopen twee jaar op een of andere manier te hebben ingezet voor respectieve-
lijk een kwestie van (inter)nationaal belang of voor een kwestie die speelt in de eigen 
woonomgeving (tabel 4.9). In sterk stedelijke gebieden zet men zich relatief vaak in voor 
internationale kwesties.

Tabel 4.9

Inspanningen voor de eigen leefomgeving, naar stedelijkheid, bevolking van 16 jaar en ouder, 

2012/2013 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet 
 stedelijk totaal

Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens 
samen met anderen actief ingespannen 
voor een kwestie van nationaal belang of 
voor een kwestie met betrekking tot een 
 wereldprobleem als vrede of armoede?a 14 10 10 11 9 11

En heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel 
eens samen met anderen actief ingespannen 
voor een kwestie van gemeentelijk belang, 
voor een bepaalde groep in de gemeente of 
voor uw buurt?b 23 22 22 25 26 24

a (n = 2794).
b (n = 2795).

Bron: scp (c v ’12 en ’13)

De overige informatie die we tot onze beschikking hebben is beperkt, niet landelijk 
dekkend, en heeft helaas niet rechtstreeks betrekking op initiatieven op het gebied van 
informele ondersteuning. Het zal dus bij een ruwe schets moeten blijven.
Het eerste onderzoek gaat over burgerparticipatie bij maatschappelijke ontwikkelingen 
in Nederland (Van Houwelingen et al. 2013). Daarin is aan 112 inwoners in vijf gemeen-
ten telefonisch een aantal vragen gesteld over de Wmo. Ongeveer de helft is bekend 
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met de Wmo en 10% is er zelf mee in aanraking gekomen. In vrijwel alle gevallen wordt 
benadrukt dat mensen met een beperking (uiteraard) van harte welkom zijn bij de acti-
viteiten van vrijwilligers of verenigingen, ook al wordt met hen niet altijd apart rekening 
 gehouden. Incidenteel worden er ook een paar voorbeelden gegeven. Zo wordt met klei-
ne aanpassingen, zoals een verlaagd trottoir, een doventolk of een invalidentoilet of lift, 
de deelname van mensen met een beperking mogelijk gemaakt. In het algemeen betrekt 
men weliswaar niet actief mensen met een beperking bij de activiteiten, maar zegt men 
bereid te zijn hen waar mogelijk tegemoet te komen.
Buiten het verenigingsleven en vrijwilligerswerk om wordt rekening houden met en 
ondersteuning van mensen met een beperking vaak gezien als iets wat goede buren, 
clubleden en dorpsgenoten vanzelfsprekend voor elkaar doen. Een zieke krijgt van de 
buurtvereniging een bloemetje, een clublid dat niet alleen naar het ziekenhuis durft 
te reizen wordt door andere clubleden gereden en ‘als iemand een been breekt zorg je 
ervoor dat hij boodschappen krijgt’. Hoewel men dus zeker niet op voorhand probeert 
om mensen met een beperking lid te maken van de vereniging of vrijwilligerswerk te 
laten doen zegt men doorgaans bereid te zijn de nodige aanpassingen te verrichten en 
ondersteuning te verlenen zodat iedereen zo goed mogelijk kan participeren. In de tele-
fonische interviews wordt hier lovend over gesproken:

Vind ik heel mooi, ze [de gehandicapten] zijn zelfstandig, kunnen hun steentje bijdragen en 
zitten niet verstopt in een hoekje maar doen volop mee.

Overigens was het aantal voorbeelden van daadwerkelijke aanpassingen en onder-
steuningen op de vingers van één hand te tellen.
Aan de inwoners van de vijf onderzochte gemeenten is ook gevraagd of ze zich de afgelo-
pen jaren hebben ingespannen voor hun eigen woonomgeving.

Tabel 4.10

Inspanningen voor de eigen leefomgeving, bevolking van vijf gemeenten, 18 jaar en ouder, 2012  

(in procenten)

Berkelland Emmen Peel en Maas
Schouwen-
Duiveland Zeist

Heeft zich de afgelopen 2 jaar wel eens 
ingespannen voor de eigen directe 
woonomgeving?a 21 18 19 16 25
→ was daarbij ook zelf de initiatorb 37 46 37 29 26

a (n = 2715).
b (n = 536).

Bron: scp (bp’12) gewogen gegevens

Bijna een op de zes tot een op de vier inwoners van deze vijf gemeenten heeft dit gedaan, 
erg vergelijkbaar dus met de uitkomst van de landelijke enquête (tabel 4.9). Een kwart tot 
bijna de helft was zelf de initiator. De zaken waarvoor men zich heeft ingespannen zijn 
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erg divers, maar hebben vaak betrekking op de veiligheid in de buurt, het tegengaan van 
overlast, onderhoud van de groenvoorzieningen, het verenigingsleven, protesten tegen 
plannen van de gemeente of het organiseren van feesten, evenementen en andere vor-
men van recreatie. Initiatieven op het gebied van zorg of ondersteuning zijn daarentegen 
zeldzaam.

Een ander onderzoek (zie tabel 4.11) is gehouden onder een kleine 8000 inwoners van 
15 jaar en ouder uit dorpen en buitengebieden met minder dan 3000 inwoners. Over het 
algemeen geven de respondenten te kennen dat de inwoners van het eigen dorp onder-
nemend zijn en de nodige initiatieven nemen. Slechts 6% is het (helemaal) niet eens met 
de bewering dat dorpsbewoners zelf initiatieven nemen om het dorp beter te maken. 
Slechts 7% kan zich niet vinden in de stelling dat dorpsbewoners veel organiseren voor 
het dorp. Eenzelfde percentage kent niemand in het dorp die ze om hulp voor een klusje 
zouden kunnen vragen. Meer dan de helft van de bewoners heeft zich het afgelopen jaar 
voor het dorp ingezet.

Tabel 4.11

Participatie in de woonomgeving voor diverse kwesties,a bevolking van 15 jaar en ouder in dorpen en 

buitengebieden met minder dan 3000 inwoners, 2012 (in procenten)b

Hebben bij uw weten inwoners uit uw dorp, buurt  
of wijk zich de afgelopen jaren wel eens ingespannen voor… dorpen en buitengebieden

behoud van historische gebouwen 8
een net en schoon dorp 20
een veilige verkeerssituatie 19
een plek of activiteiten waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten 9
een plek of activiteiten waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten 10
natuur of landschap 11
een wandel- of fietspad 7
behoud of oprichten van een winkel 8
behoud of oprichten van een school 8
kunst 4
opzetten of behoud van een buslijn of vervoersdienst 6
een nieuw of beter gemeenschapshuis 6
verminderen of voorkomen van overlast in het buitengebied 5
het organiseren van activiteiten in het buitengebied 5
het organiseren van activiteiten in het dorp 18
vergroten van mogelijkheden voor lokale ondernemers 4
de bouw van nieuwe woningen 6
het voorkomen dat woningen worden gesloopt 3
anders 10

a Wilt u aangeven voor welke doelen u zich de afgelopen 12 maanden zelf inzette, al is het maar door 
het zetten van een handtekening. 

b Gewogen gegevens; n = 7657.

Bron: scp (svp’12)
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Er is dus vooral gevraagd naar activiteiten die niet rechtstreeks met ondersteuning te 
maken hebben. Zoals uit tabel 4.11 blijkt spannen sommige bewoners zich ook in voor 
aan ondersteuning gerelateerde zaken zoals plekken waar ouderen en jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten of het behoud van een buslijn of vervoersdienst.

4.3 Conclusie

We hebben op basis van landelijke cijfers een indruk gegeven van de opvattingen over 
de bereidheid tot en de daadwerkelijke verlening van informele hulp. Gegevens over 
ondersteuningsinitiatieven hebben we helaas niet of nauwelijks. Wel weten we het een 
en ander over informele ondersteuning en bewonersinitiatieven in de woonomgeving. 
Op basis daarvan kunnen we het volgende antwoord geven op de vraag of Nederlanders 
bereid zijn om informele ondersteuning te verlenen en of ze dit in de praktijk ook doen 
(onderzoeksvraag 2).
Voor Nederlanders sluiten informele en professionele ondersteuning elkaar niet uit. 
Ongeveer evenveel mensen zijn het eens en oneens met de stelling dat iemand vanwege 
een langdurige ziekte of beperking hulp zoveel mogelijk van familie, vrienden of buren 
moet krijgen. Een grote meerderheid ontvangt graag hulp van familie, vrienden of buren 
zodra dat nodig is. Tegelijkertijd is een overgrote meerderheid van mening dat iemand 
die langdurige hulp nodig heeft recht heeft op professionele hulp, ook als familie, vrien-
den of buren voor hem zorgen.
De bereidheid anderen te helpen met bijvoorbeeld zorgen voor de post of planten tijdens 
de vakantie, boodschappen doen en zelfs schoonmaken is groot. In alle gevallen zegt 
meer dan de helft dit te willen doen. Het percentage mensen dat dit soort hulp echt ver-
leent ligt aanzienlijk lager.
Schattingen van het aantal vrijwilligers dat werkzaam is in de zorg lopen uiteen van 
450.000 tot 2 miljoen. Meer dan de helft van de vrijwilligers in georganiseerd verband 
werkt voor vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem en Humanitas. Ook in infor-
mele groepen, waarvan ongeveer een op de drie Nederlanders lid lijkt te zijn, geven men-
sen elkaar soms praktische steun, bijvoorbeeld bij verhuizing of klusjes, en verlenen ze 
elkaar soms emotionele steun.
Mensen die wegens gezondheidsproblemen van zichzelf of hun partner minimaal een 
keer per week hulp hebben in het huishouden, krijgen deze hulp overwegend van de 
thuiszorg (58%), particuliere hulp (23%) of mantelzorgers (20%). Vrijwilligers vanuit orga-
nisaties of instellingen (4%) spelen hierin maar een hele kleine rol.
Over bewonersinitiatieven weten we dat ongeveer 20% van de bevolking te kennen geeft 
zich de afgelopen twee jaar op een of andere manier te hebben ingezet voor de eigen 
woonomgeving. De meeste van die initiatieven hebben betrekking op het verbeteren 
van de verkeersituatie, schoonmaken van de woonomgeving of het organiseren van 
allerlei activiteiten. Als we deze gegevens combineren zien we dat veel burgers zich 
vrijwillig inzetten, zowel voor de woonomgeving als voor zorg of ondersteuning. Bij 
dat laatste gaat het veel om welzijnsverhogende taken. Hulp bij het huishouden, per-
soonlijke verzorging en verpleging blijven grotendeels in handen van mantelzorgers en 
 professionals.
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Noot

1 Auteurs omschrijven informele groepen als volgt (p. 10): Informele groepen berusten op affectieve 

relaties, geestverwantschap, gedeelde kenmerken, interesses of belangen. Ze drijven op de bevre-

diging van persoonlijke en emotionele behoeften (sociaal contact, ontspanning, zekerheid, zorg, 

belangstelling, waardering, solidariteit). Mensen kiezen er vrijwillig voor en de leden beslissen ook 

zelf over de wijze van functioneren van de groep. Informele groepen worden meestal gedragen door 

face-to-facerelaties en ze zijn relatief klein. De persoonlijke banden tussen de leden zijn belangrijk, 

leiderschap draagt een informeel karakter (wordt niet via bureaucratische procedures of standaar-

den omschreven of toebedeeld) en kan wisselen naar gelang de omstandigheden.
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5 De ondersteuningsinitiatieven

In deel A is beschreven hoe vijf gemeenten en welzijnsprofessionals sociale samenhang 
en vrijwillige inzet bevorderen. In dit deel bekijken we de bewonersinitiatieven op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning. We behandelen de vraag welke onder-
steuningsinitiatieven er bestaan en wat ze beogen (onderzoeksvraag 3).
We gaan in op de doelen en motieven van betrokken initiatiefnemers en beschrijven de 
ontstaansgeschiedenis, organisatie en financiering van de initiatieven. Tot slot geven we 
een typologie van de mate van complexiteit van initiatieven. Deze typologie fungeert als 
handvat voor de thema’s in hoofdstuk 6 en 7: de relatie van initiatieven met andere par-
tijen (waaronder gemeenten en welzijnsprofessionals) en de opbrengsten en problemen 
die initiatiefnemers zowel intern als ten opzichte van andere spelers formuleren.
Zoals we in hoofdstuk 1 schreven, gaat het ons om:
– lokale initiatieven;
– die op overwegend vrijwillige basis;
– activiteiten uitvoeren om mensen met een participatiebeperking te ondersteunen;
– die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie;
– en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).

We hebben interviews gehouden met 23 initiatiefnemers in de vijf gemeenten. Het aan-
tal initiatieven dat we in de gemeenten gevonden hebben is beperkt. Vooral de criteria 
‘ondersteuning verlenen’ en ‘vrijwillig’ sluiten elkaar in de praktijk vaak uit, zeker als 
het over intensieve of langdurige vormen van ondersteuning gaat. In dat geval komt al 
snel (door de overheid gefinancierde) professionele steun, particuliere hulp of hulp van 
 familie om de hoek kijken. Dit is ook gebleken in hoofdstuk 4 (tabel 4.7).
De leeftijd van de initiatieven verschilt nogal. Het oudste initiatief is meer dan een halve 
eeuw oud terwijl het jongste ten tijde van het interview net een paar weken liep. Onge-
veer een op de drie initiatieven stamt van voor 2000 en hetzelfde geldt voor de periode 
2000-2010 en de periode van 2010 en later. Veel van de door ons bekeken initiatieven zijn 
dus slechts een paar jaar oud.

5.1 Typen initiatieven

Zoals tabel 5.1 laat zien houden de bestudeerde initiatieven zich met verschillende 
thema’s bezig.
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Tabel 5.1

Thema’s van ondersteuningsinitiatieven, 2012 (aantal initiatievena)

ontmoeting/recreatie/bezoek 11
collectief inkopen/organiseren prof. zorg 8
samen eten 7
klussendienst 6
nieuwe woonarrangementen 6
vervoersdienst 5
boodschappendienst 4
ruildienst 4
burenhulp 3
huishoudelijke hulp 2
schuldhulpverlening 1
telefooncirkel 1
geestelijke gezondheid 1

a Sommige initiatieven werken aan meerdere thema's. Vandaar dat het totaal niet optelt tot 23.

Bron: Interviews (n=23)

Voor bijna de helft van de initiatieven zijn sociale contacten in de vorm van bezoek, 
 recreatie en ontmoetingen een belangrijk onderdeel. Ongeveer bij een kwart tot een 
derde wordt professionele zorg ingekocht of anderszins georganiseerd, samen gekookt 
of nieuwe woonarrangementen of een klussendienst aangeboden. Verder bieden ini-
tiatieven vaak meer dan een vorm van ondersteuning. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld 
samen eten en een beroep doen op een klussendienst.
Hoewel initiatieven zich dus vaak met meerdere zaken bezig houden hebben ze ook 
allemaal een ‘kernactiviteit’. Grofweg zien we vier categorieën:
1 professionele zorg en nabuurschap;
2 individuele dienstverlening door vrijwilligers;
3 samen eten;
4 uitwisseling van diensten.

Aan de hand van deze indeling beschrijven we de 23 onderzochte initiatieven.

5.1.1 Professionele zorg en nabuurschap

Acht initiatieven organiseren professionele zorg, meestal thuiszorg maar ook dag-
besteding voor kinderen met een handicap of dementerende ouderen. Alle acht zijn 
relatief recent, dat wil zeggen de afgelopen tien jaar ontstaan. Ze bestrijken een breed 
scala aan doelgroepen zoals gehandicapte kinderen, dementen en ouderen. Bij het 
merendeel vormen initiatiefnemers een coöperatie of stichting en bundelen zij het 
zorggeld van enkele bewoners voor de inkoop van kleinschalige zorg op maat. Daar-
naast zijn er initiatieven die niet direct zelf professionele zorg inkopen maar een soort 
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makelaarsfunctie  vervullen waarbij men afspraken maakt met de zorgaanbieder over de 
voorwaarden waaraan de geleverde zorg moet voldoen.
De zorg wordt geleverd door professionals en aangevuld door deelnemers aan het 
bewonersinitiatief die bijvoorbeeld als vrijwilliger werkzaam zijn op een steunpunt dat 
dagbesteding aanbiedt. Leden van een zorginitiatief kunnen daar ook terecht met hun 
zorgvragen, voor kleine klusjes zoals tuinonderhoud of voor het lenen van een scoot-
mobiel, rolstoel of rollator.
De initiatiefnemers proberen steeds zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten 
van vrijwilligers in de buurt en nabuurschap te bevorderen. Indien er voor het leveren 
van de professionele zorg ook een locatie nodig is helpt de gemeente of woningbouw-
corporatie doorgaans met het regelen daarvan. Op de locatie zelf is soms ook een zorg-
steunpunt aanwezig met een coördinator.
Voor de oprichting van dergelijke initiatieven bestaan verschillende aanleidingen. 
De meeste initiatiefnemers geven aan binnen hun eigen familie te maken te hebben 
met een gehandicapt kind of een dementerende ouder. Andere initiatiefnemers waren 
ontevreden over het zorgaanbod in de buurt. Ze hadden bijvoorbeeld problemen met de 
thuiszorg en wisselende zorgverleners:

Wat ik altijd een van de hoofdzaken vond: ik ergerde me gruwelijk aan het feit dat mensen 
die ziek waren steeds een andere zuster kregen. De ene week kwam er een die deed dit, en dan 
kwam er een daar. En elke dag anderen. Toen heb ik gezegd: dat wil ik niet.

Een respondent merkte op dat er in de reguliere zorg te veel aan de strijkstok blijft 
hangen. Je krijgt volgens haar meer waar voor je geld krijgt als je als collectief de zorg 
inkoopt:

Dat was ook in de tijd dat er nog wel wat verhalen naar buiten kwamen over zorgaanbieders 
die in prachtige kantoren zetelen, met heel veel overhead. Wij willen toch eigenlijk al dat geld 
uit het persoonsgebonden budget1 besteden aan de zorg voor onze kinderen en dat dat niet in 
die overhead en in die mooie gebouwen gaat zitten. Dus wij zeiden: ‘Dat kunnen we ook wel 
zelf op poten zetten.’

Ook de dreigende opheffing van bepaalde voorzieningen, zoals een dagbesteding, kon 
een aanleiding zijn voor actie:

Een van de opmerkingen van de zorgaanbieders was: ‘Jullie dorp is te klein, er zijn te weinig 
zorgvragers.’ Ja, dank je de koekoek: er zijn te weinig zorgvragers, ook omdat jullie ze steeds 
weghalen uit het dorp. Dus wij hebben toen als dilemma geformuleerd: de zorgaanbieders 
zijn zelf mede oorzaak van het feit dat er te weinig klanten zijn. Maar laten we het positief 
oppakken: wij zouden iets moeten gaan organiseren in het dorp om te bereiken dat mensen 
langer in het dorp kunnen blijven wonen, want dat is wat ze willen. Om die vicieuze cirkel te 
doorbreken, dat was aanvankelijk de bedoeling. En wij hebben als middel genomen: wij willen 
dit doen door aanvullend diensten en zorg te verlenen.

Als reactie dus op verdwijnende of als inadequaat ervaren zorgvoorzieningen besluiten 
mensen om de potjes met zorggeld (vaak een aw bz-pgb) bij elkaar te leggen en daarmee 
zelf (thuis)zorg in te kopen. Het resultaat is dat de dagbesteding blijft bestaan of dat via 
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een overeenkomst met een thuiszorgorganisatie wordt geregeld dat mensen steeds door 
dezelfde persoon worden verzorgd.

5.1.2 Individuele dienstverlening door vrijwilligers vanuit een initiatief

Bij de tweede categorie gaat het niet om grote diensten of projecten, maar om hulp bij 
kleine klusjes, vervoer of hulp aan mensen met geldproblemen. Tien projecten beho-
ren tot deze categorie. Veel ervan bestaan al behoorlijk lang. Ze zijn ontstaan toen er 
behoefte was aan een bepaald soort ondersteuning, bijvoorbeeld kinderen naar school 
brengen bij ziekte van een van de ouders, of met de bedoeling bestaande onderlinge 
hulpverbanden verder te organiseren zodat ze ook voor mensen buiten het directe net-
werk toegankelijk zijn:

Ja, die behoefte dat…, marktonderzoek, als je dat zo wilt, hebben we nooit zo intensief gedaan. 
Maar af en toe werd er wel eens iets gezegd: ‘Maar die klussendienst, bij de ene doet de buur-
man dat.’ Hier zijn de burencontacten natuurlijk heel intensief, en dan de buurman deed dit en 
dat, maar sommigen vielen wel eens buiten de boot. Verrek, waarom zouden we het dan niet 
organiseren?

Nou dat is dus ontstaan vanuit het idee dat heel veel op je af komt, dus niet alleen het dagelijks 
nieuws, maar ook dat je denkt ‘ja, wat moet ik met bepaalde maatschappelijke problemen?’ 
En dat hoeft niet altijd heel schokkend te zijn, maar ook bijvoorbeeld klusjes of mensen die 
in de problemen zitten. Of mensen hebben iets nodig. Toen is het idee ontstaan om een soort 
mailcontact op te starten.

Een klussen- of hulpdienst bestaat doorgaans uit enkele tientallen vrijwilligers die op 
afroep beschikbaar zijn voor zaken als boodschappen doen, personenvervoer, formu-
lieren invullen, oppassen, voorlezen en (kleine) reparaties. Vrijwilligers hebben soms 
specialisaties zoals ‘vervoer’ of ‘gezelschap’. Een van de hulpdiensten heeft bijvoorbeeld 
30 chauffeurs in dienst (die daarvoor een onkostenvergoeding krijgen). Een ander ini-
tiatief heeft naast tien chauffeurs een aantal vakmensen voor klusjes en vrijwilligers 
voor boodschappen. Een klussendienst wordt soms ook ingezet voor meer algemene 
steunverlening, zoals voetpaden sneeuwvrij houden.
Bij een paar initiatieven bemannen vrijwilligers een meldpunt voor koppeling van hulp-
vrager en hulpverlener. De hulpdiensten richten zich over het algemeen op een bepaald 
gebied dat soms weer is opgedeeld in wijken met eigen wijkcoördinatoren. Ze lijken in 
dit opzicht op gemeentelijke vrijwilligerscentrales (zie hoofdstuk 2) die vaak ook een 
databank met vrijwilligers hebben en een meldpunt. Een van de hulpdiensten, met 
ongeveer 40 leden, krijgt naar schatting zo’n 1000 hulpaanvragen per jaar. Met andere 
woorden, ongeveer een keer per twee weken wordt een vrijwilliger ingeschakeld voor 
een dienst van een paar uur.
Twee initiatieven geven vanuit een christelijke grondslag hulp aan vluchtelingen en 
mensen met veel schulden. Deze arme gezinnen krijgen bijvoorbeeld een ‘schuldhulp-
maatje’ toegewezen dat helpt bij de financiële administratie en een stappenplan om uit 
de schulden te komen. Dit soort initiatieven is geïnitieerd vanuit de kerken. Sommige 
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ondersteuningsinitiatieven zijn opgericht door en worden nog steeds gecoördineerd 
vanuit kerkelijke instanties zoals de diaconie.

5.1.3 Samen eten

Een derde soort bewonersinitiatief dat de laatste jaren sterk in opkomst is zijn de 
maaltijdgroepen. Zij spelen in op het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, de 
moeilijkheden waarin sommige mensen door de financiële crisis zijn geraakt en de 
eenzaamheid die wordt ervaren.2 Het essay Burgerkracht (De Boer en Van der Lans 2011), 
geschreven in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, voorspelt dat 
het onvermijdelijk is dat burgers taken van de overheid gaan overnemen. Een maaltijd-
voorziening verschaft alleenstaanden (vaak zijn dit ouderen) of oudere echtparen een 
betaalbare en gezonde maaltijd die soms ook samen, doorgaans in de keuken van een 
wijk- of ontmoetingscentrum, wordt klaargemaakt:

Het project is ontstaan omdat er mensen in dit buurthuis aangaven dat ze behoefte hadden 
aan maaltijden die ze niet konden krijgen in het restaurant hiernaast. Dat waren ook de men-
sen die hier in de bar goedkoop of soms zonder te betalen thee of koffie krijgen, en die dan een 
gevulde koek eten. Dan wisten we eigenlijk dat dat het wel was op zo’n dag. Dan kregen ze er 
van ons wat slagroom bij. En eigenlijk heb je het idee: hij ziet er niet goed uit, hij rookt te veel, 
hij voelt zich niet lekker.

Resto VanHarte (geen onderwerp van deze studie) biedt dergelijke maaltijdvoorzienin-
gen al op tientallen plekken in Nederland aan en dit concept wordt gekopieerd door een 
van de onderzochte initiatieven. Bij de andere twee initiatieven koken de deelnemers 
ook samen.
In een geval worden deelnemers die slecht ter been zijn door vrijwilligers opgehaald en 
weer thuisgebracht. Een andere vrijwillige maaltijdvoorziening kan elke week bij een 
lokale supermarkt gratis ter waarde van 35 euro boodschappen doen. De initiatieven zijn 
allemaal kleinschalig en op de buurt of het dorp georiënteerd en indien nodig wordt er 
maatwerk geleverd:

We kunnen niet één ding koken. Er zijn mensen met verschillende wensen maar ook met ver-
schillende lichamelijk toestanden. Sommige mensen hebben geen gebit, of een meneer heeft 
kanker in zijn mond dus die kan alleen maar soep eten. Die betaalt ook de halve prijs, 50 cent 
voor de soep.

5.1.4 Ruilkringen

De vierde categorie, ten slotte, wordt gevormd door de ruilkringen. Deze kringen zijn 
georganiseerd rond het principe van wederkerigheid, waarbij leden diensten aan elkaar 
leveren. Deze uitwisseling van diensten gebeurt niet voor niets, zoals bij een hulpdienst, 
maar op basis van ‘voor wat hoort wat’. Ruilkringen krijgen daardoor het karakter van 
een vereniging waar leden elkaar met van alles en nog wat ondersteunen:

Bijvoorbeeld een simpele brief maken voor iemand die geen Nederlands spreekt. Die mevrouw 
kan bijvoorbeeld weer heel goed naaien, en mijn rits is bijvoorbeeld kapot. Dus dat soort 
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simpele ruildingen zijn het. Het zijn geen hoogingewikkelde dingen maar gewoon de dagelijks 
dingen die uitgeruild worden, diensten voor elkaar.

Andere voorbeelden van wederzijdse ondersteuning zijn vervoer, licht huishoude-
lijk werk of oppassen op huisdieren. Goederen worden geruild tijdens ‘ruildagen’ of 
‘ kledingbeurzen’.
Beide ruilkringen hebben het idee voor hun initiatief elders opgedaan. Een zekere aver-
sie tegen het kapitalistische systeem en marktwerking vormt voor sommige deelnemers 
een motivatie om aan het initiatief deel te nemen. Uitwisseling van diensten is cruciaal 
voor het voortbestaan van de ruilkringen en hierin verschillen zij ook van bijvoorbeeld 
de hierboven beschreven klussendiensten. Mensen ontvangen niet alleen goederen en 
diensten van anderen, maar zijn verplicht zelf ook iets te ‘produceren’. Dit wordt door de 
organisatoren ook bijgehouden en nieuwe deelnemers duidelijk verteld:

Je kan niet alleen maar uitgeven want dan ga je steeds verder in de min. Je moet ook iets ver-
dienen. En met name dat aspect proberen we op zo’n avond goed over het voetlicht te brengen, 
omdat mensen in de min zakken en op een gegeven moment of weg gaan of geen zin meer 
hebben of het niet meer zien zitten. Dan kunnen ze niet weg. Dus we proberen eigenlijk te 
anticiperen en te zorgen dat mensen goed nadenken voordat ze die stap zetten. Een heleboel 
mensen stappen er dolenthousiast in. Maar ja, je moet er wel wat voor doen.

5.2 Organisatievorm

Ongeveer twee derde van de ondersteuningsinitiatieven hebben de vorm van een vereni-
ging of stichting. De overige hebben geen rechtsvorm. Het aantal leden of deelnemers 
varieert van vijftien bij een eetgroep tot een kleine duizend bij gebruik van een wijkbus. 
Meestal is het aantal ‘nominale’ leden aanzienlijk groter dan het aantal actieve leden. 
Een van de ruilkringen bestaat bijvoorbeeld uit 160 leden van wie er slechts 25 als vrijwil-
liger actief zijn (bijvoorbeeld als bestuurslid). De initiatieven met meer dan twintig tot 
dertig deelnemers zijn doorgaans opgedeeld in kleinere eenheden zoals werk groepen 
(naar thema, bijvoorbeeld ‘zorg’ of ‘milieu’), afdelingen of buurten (naar gebied), 
meestal niet groter dan twintig personen. Daarnaast hanteren sommige initiatieven een 
constructie waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij een stichting ligt, terwijl 
de activiteiten zelf worden uitbesteed aan werkgroepen of beheercommissies.
De meest geprofessionaliseerde initiatieven zijn de zorgcoöperaties. Inkoop van zorg 
kan de nodige inzet vragen, zoals administratie bijhouden, personeel aannemen en 
contracten sluiten. Een van de onderzochte initiatieven heeft daarvoor drie mensen in 
loondienst. Daarnaast was bij de oprichting van een aantal meer geprofessionaliseerde 
initiatieven een door de gemeente of provincie betaalde procesbegeleider betrokken. 
Verder kreeg een aantal initiatieven ondersteuning van organisaties uit het middenveld. 
Opvallend is overigens dat sommige meer complexe initiatieven er na een aantal jaren 
nog steeds niet in zijn geslaagd hun plannen tot uitvoering te brengen. Dit komt in 
hoofdstuk 7 aan bod.
De initiatieven proberen vaak hun werkterrein te beperken tot de inwoners van een 
geografisch gebied. Uiteraard zijn deze grenzen in de praktijk niet altijd hard te trekken. 
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Ook mensen uit andere wijken kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de maaltijd-
voorziening in een buurtcentrum. Soms kan de gemeente via subsidievoorwaarden 
verplichten activiteiten en diensten ook open te stellen voor inwoners die niet direct 
tot de initiatiefgroep behoren. Over deze reikwijdte en toegankelijkheid ontstaan soms 
(kleine) spanningen tussen de gemeente en de initiatiefnemers:

De wethouder zegt, nu wij toch een stuk populairder zijn geworden: ‘Om bij jullie te mogen 
horen moet je toch wel door een verrekt nauw poortje.’ Dan zeg ik tegen hem: ‘Nee, dat is niet 
waar, iedereen die onze doelstellingen deelt, die is welkom. Als jij braaf je contributie betaalt 
en je gedraagt je als een goede buurman dan mag jij zelfs….’ Nou, dan grijnst hij een beetje 
scheef.

5.3 Financiering en andere vormen van ondersteuning

De bestudeerde ondersteuningsinitiatieven zijn grotendeels afhankelijk van drie geld-
bronnen: ledenbijdragen, sponsoring en donaties van bedrijven of stichtingen, en 
subsidies van de overheid. Daarnaast zijn er initiatieven waarin weinig of zelfs helemaal 
geen geld omgaat.

Tabel 5.2

Kenmerken bewonersinitiatieven, 2012 (aantal initiatieven)a

autonomie ja nee

subsidie 17 6
ondersteuning professionals 8b 14
voortgekomen uit het middenveld 6 17
gebruik publieke faciliteitenc 14 9

a In een paar gevallen kon niet goed achterhaald worden of er van het betreffende kenmerk sprake 
was of spraken verschillende bronnen elkaar tegen. Vandaar dat de getallen niet altijd optellen 
tot 23.

b In drie gevallen betreft het uitsluitend procesbegeleiding in de opstartfase van het initiatief.
c Zoals een buurthuis of wijkbus.

Bron: Interviews (n = 23)

Twee derde van de door ons onderzochte initiatieven krijgt subsidie en die is vaak de 
belangrijkste inkomstenbron. Voor hun voortbestaan zijn deze projecten dus afhankelijk 
van overheidssteun. Slechts een paar initiatieven, zoals eetgroepen en de ruilkringen, 
krijgen zo goed als geen subsidie. Hoogstens worden ze in staat gesteld van gemeen-
telijke faciliteiten, zoals een keuken in een ontmoetingscentrum, gebruik te maken. 
De subsidies zijn afkomstig van de gemeente of provincie en soms eenmalig voor het 
dekken van de opstartkosten. Daarnaast zijn allerlei fondsen doorgaans ook bereid tot 
een bijdrage.
Aan subsidies zijn vaak voorwaarden verbonden. Soms dienen initiatieven gebruik te 
maken van gemeentelijke accommodaties, waardoor sommige subsidies een hoog 
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vestzakbroekzakgehalte hebben. Bovendien zijn subsidies niet altijd even makkelijk te 
verkrijgen:

Je denkt dan: waar komt het geld vandaan, hoe moet je het aanpakken? Nou, toen heb ik 
gegoogeld en gekeken bij die [subsidiërende instantie] en die hadden allemaal voorwaarden 
waarvan je denkt van: jemig, cremig, wat een papiermolen. En dan maanden wachten tot ze 
dan vergaderd hebben…

Daarnaast merken sommige initiatiefnemers op dat de aanvraag van subsidie behoorlijk 
veel tijd kan kosten:

Vroeger had je twee soorten subsidie. Een subsidie voor de ondersteuning en je activiteiten-
subsidie. Nu heb je én een uitgebreide verklaring voor je administratieve ondersteuning én 
dan alle projecten. Waarin de ondersteuning allemaal verwerkt moet worden, alle kosten 
gemotiveerd moeten worden. Dus per object kan het twee, drie kantjes zijn met alle uren 
ondersteuning, bedragen. Een heel werk.

Soms slagen de initiatieven er in eigen inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door ver-
huur van de eigen accommodatie, door de verkoop van kaartjes of versnaperingen of 
door inzamelingsacties:

Wij hebben allerlei kerken in de omgeving aangeschreven. Die hebben collectes gehouden, die 
hebben giften gedaan. Wij hebben binnenkort een concert hier in een kerk, die mogen we ge-
bruiken. Daar gaan we een concert houden met koren en allerlei muziekmensen. De kinderen 
gaan een koekactie houden. We hebben een basisschool gevraagd, die willen meewerken. Wij 
gaan nog een sponsordiner organiseren binnenkort. Dus op die manier proberen wij gewoon 
wat geld op tafel te krijgen.

Vaak zijn de opbrengsten echter beperkt. Soms krijgen de initiatieven een kleine (symbo-
lische) vergoeding voor bewezen diensten, bijvoorbeeld een bijdrage van een paar euro 
voor een klusje. In één geval zou de commerciële verhuur van het buurthuis, dat door 
leden zelf gebouwd en gefinancierd is, aardig wat geld in het laatje kunnen brengen. De 
gemeente wil hier echter, mede met het oog op de lokale horeca, geen vergunning voor 
geven.
Initiatieven die vanuit het maatschappelijk middenveld zijn geïnitieerd, krijgen vaak ook 
financiële steun van die organisaties, zoals het schuldhulpmaatjesproject van de kerken. 
Bedrijven in de buurt willen ook nog wel eens bijspringen. En zoals we schreven, een 
eetgroep kan elke week voor 35 euro gratis boodschappen doen bij de lokale supermarkt 
en het begeleidwonenproject kan zich verheugen in de steun van bedrijven uit de buurt.
Van initiatieven die kapitaalintensief zijn wordt verwacht dat ze zich organiseren als 
rechtspersoon of zich verbinden aan een professionele organisatie:

En, toen zei [de woningstichting] ook: ‘Maar als jullie weer zelfstandig zijn als ouderengroep, 
vinden wij dat veel te wankel om mee in zee te gaan. Dus wij willen wel verder met jullie, maar 
dan moeten jullie je wel verbinden aan een zorgaanbieder. Het maakt niet uit wie, maar je 
moet je wel verbinden. Wij willen gewoon een stevige poot hebben waar jullie op gaan staan, 
met name financieel natuurlijk.’
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Kapitaalintensieve initiatieven, bijvoorbeeld een dagbesteding, worden in de regel be-
geleid door een (vanuit subsidie betaalde) projectcoördinator. Verder hebben de twee 
hulpdiensten allebei voor het meldpunt een voltijds coördinator nodig. Omdat de prak-
tijk leert dat deze, zeker op vrijwillige basis, moeilijk te vinden is komen beide diensten 
waarschijnlijk binnenkort onder de hoede van een welzijnsstichting.
Bewonersinitiatieven die collectief zorg inkopen maken voor hun financiering gebruik 
van het persoonsgebonden budget van zorgbehoevenden. Dit geld wordt samengevoegd 
en gebruikt voor bijvoorbeeld dagbesteding of 24-uurszorg. Daarnaast maken deze groe-
pen, evenals de andere initiatieven, volop gebruik van vrijwilligers. Soms krijgen die een 
vergoeding maar meestal levert hun inzet, financieel althans, niets op:

Alles is vrijwillig. Wij zeggen tegen de mensen die meewerken, die zitting nemen in een 
werkgroep, maar we zeggen het niet hardop, maar dat merken ze wel: dit is allemaal vrijwil-
ligerswerk. Je moet niet denken dat wat jij doet, wat je inzet, dat dat geld gaat opleveren.

Over het algemeen zijn de wat omvangrijkere en zorgintensieve initiatieven, zoals de 
zorgcoöperaties, dus meer afhankelijk van (eenmalige) subsidies, terwijl kleinere, vaak 
meer op ontmoeting en recreatie gerichte, initiatieven weinig tot geen geld van de over-
heid ontvangen. Dit maakt de laatste groep minder afhankelijk van voorwaarden, regels 
en werkwijzen van derden. Wel maken zij vaak ook gebruik van bijvoorbeeld een ont-
moetingscentrum van de gemeente of een welzijnsinstelling.

5.4 Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van deze projecten vormen geen dwarsdoorsnee van de bevolking. 
Grofweg driekwart van de geïnterviewden is man, een derde is kerkelijk actief, meer 
dan de helft geeft aan links (of progressief ) te stemmen en met uitzondering van vier 
deelnemers is iedereen 55 jaar of ouder. De professionele achtergrond van de betrok-
kenen loopt eveneens uiteen: ambtenaren en leraren, maar ook een ex-chauffeur, een 
planoloog, een beeldend kunstenaar en iemand die werkzaam is in de sociale werkvoor-
ziening.

De motivatie van de deelnemers om tot hun project over te gaan verschilt. Een aantal 
vindt het gewoon leuk, zeker na het pensioen, ergens mee bezig te zijn en te blijven. 
Daarnaast geeft het een goed gevoel maatschappelijk relevant bezig te zijn, zeker als dat 
de eigen leefgemeenschap ten goede komt. Anderen zijn pas actief geworden na een 
oproep via een advertentie of toen ze hiervoor werden gevraagd. Sommigen vinden het 
fijn met gelijkgestemden aan de slag te gaan en nieuwe contacten op te doen:

Dan is je wereldje toch iets groter. Ik ben nu negen jaar gepensioneerd. Dan wordt je wereldje 
automatisch kleiner. Dat is me echt wel tegengevallen in de beginjaren, want dan miste ik toch 
wel de contacten. Dan wordt het familie en wat kennissen om je heen en dat is het dan zo’n 
beetje. Wij hadden behoefte aan iets meer.
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Tabel 5.3

Kenmerken respondenten, 2012 (aantal respondenten)a

leeftijd < 55 jaar (4) 55-65 jaar (6) ≥ 65 jaar (13)
geslacht man (15) vrouw (8)
burgerlijke staat getrouwd of samenwonend (18) weduwe (1) alleenstaand (3)
werk pensioen (13) werkloos (4) werkend (6)
kerkelijk actief ja (9) nee (12)
politieke voorkeur links/progressief (13) vvd (4) cda/cu (3)

a De totalen tellen niet altijd optellen tot 23. In een geval is met een heel bestuur en enkele leden 
(in totaal ongeveer tien personen) een interview afgenomen. Dit initiatief staat niet in deze tabel 
vermeld. Daarnaast zijn van een ander initiatief twee deelnemers die allebei ondervraagd zijn 
opgenomen in de tabel. Ook zijn niet alle vragen aan iedereen gesteld.

Bron: Interviews (n = 23)

Bij initiatieven die aan de kerk gerelateerd zijn speelt ook geloofsovertuiging een be-
langrijke rol. In een paar gevallen is men het initiatief gestart omdat men zo een betere 
verzorging hoopte te regelen voor een ziek of gehandicapt familielid. Een enkeling vindt 
bestuurswerk en het politieke spel interessant. Vaak spelen meer dan een van deze mo-
tieven tegelijkertijd een rol.
Al met al verschillen de aanleiding en motivatie van onze initiatiefnemers maar weinig 
van het beeld dat bekend is uit de literatuur. Uit onderzoek weten we dat mensen eerder 
actief worden vanwege een maatschappelijke gebeurtenis of iets dat anderen overkomt 
dan door een ervaring in het eigen leven (Hurenkamp et al. 2006: 22). Daarnaast blijkt 
dat ‘goed willen doen’ en ‘een steentje willen bijdragen’ het meest als motief worden 
aangehaald. Ook ontspanning, sociale contacten en zelfontplooiing zijn belangrijke 
motieven voor vrijwilligerswerk (Leyenaar en Niemöller 1999: 128). Opvallend is wel dat 
bij de helft van de onderzochte initiatieven onvrede over professionals of de gemeente 
(mede) aanleiding was voor het initiatief (tabel 5.4).

Tabel 5.4

Eigenaarschap bewonersinitiatieven, 2012 (aantal initiatieven)a

bron van het idee initiatiefgroep (14) maatschappelijk 
 middenveld (3)

gemeente en 
 overig (6)

eigenaarschap door de tijd heen onveranderd (16) enigszins geprofes-
sionaliseerd (3)

overig (4)

afzetten tegen professionals of de gemeente nee (10) enigszins (6) ja (6)

a De getallen tellen niet altijd op tot 23. In een paar gevallen kon niet goed achterhaald worden of er 
van het betreffende kenmerk sprake was of spraken bronnen elkaar tegen.

Bron: Interviews (n = 23)
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5.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn 23 bewonersinitiatieven gepresenteerd uit vier categorieën:
1 professionele zorg en nabuurschap;
2 individuele dienstverlening door vrijwilligers;
3 samen eten;
4 ruilen van diensten.

Naast de verschillen in thema’s variëren de initiatieven in organisatiestructuur, aantal 
leden, financiering en de mate van financiële en praktische ondersteuning die ze krij-
gen. De mate van zelfstandigheid (financieel en bestuurlijk) verschilt eveneens: over het 
algemeen hebben de grotere initiatieven (qua aantal leden en begroting) meer met over-
heidsregulering te maken en zijn ze eerder afhankelijk van subsidies. Twee derde van de 
initiatieven krijgt subsidie en vaak is die ook de belangrijkste inkomensbron. De meeste 
initiatieven hebben een rechtsvorm (vereniging of stichting) en, naast mogelijk vele 
honderden deelnemers of gebruikers, zo’n twintig actieve leden of bestuurders.
Als we een paar van deze dimensies samenvoegen dan valt op dat sommige initiatieven 
al met al vrij simpel zijn en andere juist relatief complex. Sommige initiatieven zijn 
kleinschalig, hebben maar een paar leden of deelnemers, nauwelijks budget en doelen 
die met weinig specialistische kennis te verwezenlijken zijn. De maaltijdvoorzieningen 
zijn hiervan een goed voorbeeld, evenals de ruilkringen. Andere initiatieven hebben 
juist veel (actieve) leden en deelnemers, beheren relatief grote bedragen, nemen soms 
zelfs mensen in dienst en houden zich bezig met complexe zaken waarvoor de nodige 
specialistische kennis, bijvoorbeeld van wet- en regelgeving, vereist is. Dit geldt vooral 
voor de initiatieven voor professionele ondersteuning en nabuurschap. Professionele 
zorg vergt de nodige kennis, een strakkere organisatie en relatief veel geld. Hier tussenin 
bevinden zich de initiatieven die zich bezighouden met individuele dienstverlening 
door vrijwilligers. De diensten vanuit deze groepen zijn relatief eenvoudig. Tegelijkertijd 
vraagt hun grootschaligheid en de afstemming van vraag en aanbod organisatorische 
vaardigheden.
Op basis van bovenstaande punten kunnen de 23 initiatieven worden ingedeeld op 
basis van de mate van professionaliteit (veel of weinig specialistische kennis nodig) en 
institutionalisering (veel of weinig mensen en middelen) (zie figuur 5.1). Deze dimensies 
versterken elkaar.
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Figuur 5.1

Complexiteit van de bestudeerde initiatieven

w
einig m

ensen en m
iddelen

veel m
ensen en m

iddelen

dementie inloophuis (Weststad); 
schuldhulpproject (Middenstad); 
ouderhuizen (Noorddorp en Zuiddorp)

veel specialistische kennis

eetproject (Weststad, Middenstad en 
Dorpstad); diaconienetwerk (Weststad)

seniorencoöperatie (Weststad); 
zorgcoöperatie (Zuiddorp); woonproject 
(Middenstad); Katholieke Bond van 
Ouderen (KBO) (Zuiddorp); 
dorpsproject (Noorddorp); 
dorpscoöperatie (Noorddorp)

hulpdienst (Middenstad en Weststad); 
KBO (Zuiddorp); ontmoetingscentrum 
(Dorpstad); ruilkringen (Dorpstad en 
Middenstad); vervoersdienst (Dorpstad); 
burenhulpplatform (Dorpstad); 
ontmoetingspunten (Noorddorp)

weinig specialistische kennis

Initiatieven met veel specialistische kennis en veel mensen en middelen zijn te 
 beschouwen als het meest complex en hun tegenhangers als het meest eenvoudig.
Deze indeling in relatief complexe en eenvoudige initiatieven geldt als uitgangspunt 
voor de twee volgende hoofdstukken, waarin het gaat om de relaties van initiatieven met 
andere partijen en de problemen waar men tegenaan loopt dan wel de opbrengsten die 
men bereikt heeft. We gaan na of de mate van complexiteit impact heeft op de relaties 
die een initiatief aangaat.

Een ander punt waarop de initiatieven onderscheiden kunnen worden is de doelgroep 
(zie tabel 5.5). We maken een onderscheid tussen initiatieven die zich primair richten op 
de eigen groep en initiatieven die zich richten op anderen.

Tabel 5.5

Doelgroep van de initiatieven, 2012

aanbod primair gericht op eigen groep aanbod gericht op anderen

dementie inloophuis (Weststad); dorpscoöperatie 
(Noorddorp); seniorencoöperatie (Weststad); 
woonproject (Middenstad); zorgcoöperatie 
(Zuiddorp); ouderhuis (Zuiddorp); ouderhuis 
(Noorddorp); ruilkring (Middenstad); kbo 
(2x Zuiddorp); ruilkring (Dorpstad); dorpsproject 
(Noorddorp); ontmoetingspunten (Noorddorp)

schuldhulpproject (Middenstad); eetproject 
(Weststad); diaconienetwerk (Weststad), 
eetproject (Middenstad); eetproject (Dorpstad); 
hulpdienst (Weststad); hulpdienst (Middenstad); 
ontmoetingscentrum (Dorpstad); vervoersdienst 
(Dorpstad); burenhulpplatform (Dorpstad)

Bron: Interviews (n=23)



de onder steuningsinit iatie ven

91  

Sommige initiatieven die zich richten op anderen hebben mensen met een laag inkomen 
als doelgroep, die wat extra hulp goed kunnen gebruiken maar niet over de financiële 
middelen beschikken dit voor zichzelf te regelen. Bij andere initiatieven die op anderen 
zijn gericht is deze inkomenscomponent minder of niet aanwezig. Dit zijn vaak initiatie-
ven die individuele vrijwilligersdiensten aanbieden.
Voor initiatieven die zich meer op de leden van de eigen groep richten lijkt wederkerig-
heid een belangrijke rol te spelen. Op kortere of langere termijn verwacht men ook zelf 
van de georganiseerde diensten gebruik te kunnen maken. Deze punten hebben hun 
doorwerking wanneer het gaat om de opvattingen van de deelnemers over de afbakening 
van verantwoordelijkheden ten opzichte van andere partijen. Het is denkbaar dat dit van 
invloed is op de relaties die initiatieven aangaan. Net als de typologie gebaseerd op com-
plexiteit zullen we ook deze indeling gebruiken in het volgende hoofdstuk.

Noten

1 Het betreft hier een pgb in het kader van de aw bz, niet van de Wmo.

2 Zie www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3365-wm.

htm en www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2009/9/Eenzaamheid-ouderen-wordt-serieus-

probleem-z w z 014452W/.
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6 Relaties en afbakening van verantwoordelijkheden

We behandelen nu hoe de 23 bestudeerde initiatieven zich verhouden tot andere 
actoren, zoals gemeentelijke en provinciale overheden, welzijnsinstellingen, andere 
professionele aanbieders en vrijwilligersorganisaties. Daarbij is de vraag hoe de betrok-
kenen deze relaties beoordelen (onderzoeksvraag 4).
Het aantal partijen waarmee initiatieven in contact staan varieert sterk. Enkele initiatie-
ven opereren relatief geïsoleerd, terwijl andere afhankelijk zijn van de medewerking van 
andere organisaties. Deze verschillen hangen onder meer samen met de complexiteit 
van het thema, een onderscheid dat we ook al in hoofdstuk 5 zagen. De oprichting van 
een zorgcoöperatie vraagt om medewerking van veel instanties en partijen, terwijl een 
eetgroep over het algemeen veel minder afstemming behoeft. Daarnaast geven som-
mige initiatieven aan bewust afstand te houden van organisaties om hun autonomie en 
 onafhankelijke positie te bewaren. Anderen beschouwen de ondersteuning van buiten 
juist als een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van hun project.
In de eerste helft van dit hoofdstuk ligt de focus op de initiatieven en hun contacten met 
een aantal externe partijen. Hoe spelen betrokkenen in op activiteiten van elkaar en van 
andere actoren? Hoe evalueren initiatiefnemers hun contacten en samen werking met 
andere instanties? Worden zij ondersteund in hun ideeën en projecten? Tegen welke pro-
blemen lopen zij aan? Ook de beleidsambtenaren en welzijnsmedewerkers is gevraagd 
naar hun betrokkenheid bij de ondersteuningsinitiatieven in hun wijk of gemeente. Hun 
uitspraken over de contacten met initiatieven worden eveneens meegenomen. Profes-
sionele instellingen zoals zorginstellingen en woningbouwcorporaties zijn niet bena-
derd. De onderlinge relaties worden wanneer het om deze partijen gaat dan ook alleen 
weergegeven vanuit het perspectief van de initiatieven.
In de tweede helft richten we ons op de opvattingen van de verschillende spelers over de 
afbakening van verantwoordelijkheden. Zien initiatiefnemers de activiteiten en dien-
sten die zij ontwikkelen binnen hun project ook als een taak voor burgers? Waar liggen 
volgens hen de grenzen en begint de verantwoordelijkheid van zorgprofessionals en de 
gemeente? En hoe denken beleidsambtenaren over dit punt?

6.1 Relatie met de gemeente

De meeste initiatieven geven aan op een of andere manier contacten te hebben met de 
gemeente of het stadsdeel. Slechts drie initiatieven opereren zonder enige relatie met 
de gemeente. Het betreft de ruilkringen, die geheel draaien op de uitwisseling van dien-
sten van deelnemers aan elkaar, en de seniorencoöperatie in Weststad. De ruilkringen 
zeggen geen enkele hulp van de gemeente nodig te hebben. Wel ontvangt een van hen 
projectsubsidie voor de zaalhuur. Voor de leden van de seniorencoöperatie Weststad lig-
gen meer principiële overwegingen ten grondslag aan de keuze geen gebruik te maken 
van gemeentelijke voorzieningen: ‘We willen zélf kijken hoe we zoiets tot ontwikkeling 
kunnen brengen en willen niet beperkt worden door allerlei regelingen die op je af kun-
nen komen als je overheidsgeld of anderszins geld krijgt.’ Vanwege de voorwaarden die 
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de gemeente verbindt aan subsidies en ondersteuning zien ze van elke ondersteuning af. 
In plaats daarvan maakt het initiatief gebruik van private financiers, die, aldus de initia-
tiefnemer, na goedkeuring van het project, veel meer bewegingsvrijheid overlaten dan 
overheidsinstanties.
Deze gerichtheid op zelfstandigheid en daaraan verbonden de terughoudendheid ten 
opzichte van de gemeentelijke overheid is ook bij andere initiatieven terug te vinden, 
ook wanneer deze wel contacten onderhouden met de gemeente. De gedachte is bijvoor-
beeld terug te zien in de statuten van een van de initiatieven waarin staat dat weliswaar 
met alle partijen kan worden samengewerkt ‘mits de keuzevrijheid niet onevenredig 
wordt beperkt’. Inmenging van de gemeente wordt afgeschilderd als een beperking van 
deze hooggewaardeerde autonomie.
Tegelijk is bij andere grote en veelomvattende projecten contact en samenwerking met 
de gemeente onvermijdelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vijf projecten waarvan de 
bouw van een nieuw pand, van woonzorgeenheden of een groot wooncomplex onder-
deel is. Voor vergunningen, waarborgen en subsidies zijn initiatiefnemers aangewezen 
op de gemeente.
Initiatieven die gebruikmaken van gemeentelijke accommodaties of subsidies hebben in 
de meeste gevallen vanzelfsprekend contact met de gemeente of het stadsdeel. Bij som-
mige projecten hangen die twee punten nauw met elkaar samen, bijvoorbeeld wanneer 
de huisvestingssubsidie verplicht besteed moet worden aan de huur van een gemeente-
lijke accommodatie. Daarnaast heeft financiële ondersteuning consequenties voor de 
zelfstandigheid van het initiatief. Afrekening en sturing zijn, zeker in tijden waarin min-
der middelen beschikbaar zijn, onlosmakelijk aan subsidies verbonden. Dit kan variëren 
van het overleggen van activiteitenkalenders en begrotingen tot de eis professionele 
ondersteuning in te schakelen om de continuïteit van het project te waarborgen.
Naast de rol van subsidieverstrekker kan de gemeente fungeren als vraagbaak of verbin-
dende schakel naar relevante contacten. De mate waarin men hiervoor een beroep doet 
op de gemeente verschilt per initiatief. Sommige initiatieven leggen grotendeels zelf 
de contacten met zorginstellingen, terwijl andere vragen of de gemeente een bemid-
delende rol kan spelen. Daarnaast faciliteert een aantal gemeentes de ontwikkeling van 
platforms waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen 
uitwisselen. Soms worden deze platforms ook vanuit de initiatieven zelf georganiseerd 
en schuift de gemeente juist aan als een van de deelnemende partijen.
Initiatiefnemers ervaren deze sturing en inmenging van de gemeente niet per definitie 
als negatief. Hoewel er kritische geluiden klinken, is het merendeel positief over de 
houding en rol van de gemeente of van het stadsdeel. Weliswaar klaagt men over de 
complexiteit van sommige aanvraagprocedures – voor een project waren zeven overleg-
gen nodig voordat het verzoek aan alle eisen voldeed – , maar ondanks de administra-
tieve rompslomp zijn de betrokkenen over het algemeen positief over de houding van 
de gemeente. De ambtenaren zijn bereid advies te geven, te helpen waar dat nodig is 
en staan open voor plannen. Kwaliteiten die geprezen worden zijn de ‘bereidheid een 
stapje extra te zetten’, ‘het serieus nemen van de groep’ en een ‘open en meewerkende 
houding’. Vooral in Zuiddorp is men lovend over de gemeentelijke steun. Op hun beurt 
fungeren grote initiatieven als paradepaardjes voor de wijk of gemeente, zelfs wanneer 



94

vri jw ill ige inze t en onder steuningsinit iatie ven

het initiatief los van elke overheidsinmenging opereert, zoals de seniorencoöperatie. Dit 
gaat niet voor alle gemeenten op. Vooral in Noorddorp zijn de relaties enigszins getroe-
bleerd. Of hierbij het gemeentelijk beleid en de manier waarop dit uitgedragen wordt 
een rol spelen valt op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens moeilijk te zeg-
gen. De noodzaak om te bezuinigen kan de houding van de gemeente zelf ten opzichte 
van initiatieven beïnvloeden. Terwijl de ambtenaar in Zuiddorp aangaf initiatieven te 
ondersteunen met goede gemeenschapsvoorzieningen en voldoende subsidie, is er in 
de krimpgemeente Noorddorp geen geld voor dit soort ondersteuning. In verschillende 
interviews wordt juist ook die bereidheid om financieel te investeren of te waarborgen 
door de initiatiefnemers als positief punt benoemd. Een andere factor die na verloop van 
tijd een rol kan gaan spelen is de ervaring met eerdere initiatieven. Een succesvol project 
als de zorgcoöperatie kan het algemene vertrouwen in andere projecten vergroten, waar-
door die eerder positief en met waardering worden benaderd.

Lastiger ligt deze relatie bij een aantal complexere projecten. Tussen de gemeente en 
initiatiefnemers kunnen aan het begin of gedurende het traject problemen ontstaan 
die de onderlinge verhoudingen geen goed doen. De pijnpunten hebben onder andere 
betrekking op de organisatiestructuur van de gemeente, twijfels en scepsis over de haal-
baarheid van een initiatief en verschillende verwachtingen van elkaars rol.
Een van de initiatiefnemers kreeg bijvoorbeeld vanuit de gemeente het verwijt bezig 
te zijn met ‘shoppen’, omdat ze bij meerdere gemeentelijke bureaus aanklopte. Het 
project correspondeerde volgens haar echter niet met de vaste afdelingen binnen de 
gemeentelijke organisatie. Juist een integrale benadering waaraan vanuit het initiatief 
behoefte was, zou bij de gemeente ontbreken. Volgens een andere initiatiefnemer mist 
de gemeentelijke organisatie een plek waar burgerinitiatieven ‘professioneel kunnen 
landen’. Op zijn plannen reageerde de gemeente met de nodige scepsis en hij had niet 
het gevoel dat ze hem serieus namen. De reactie van een wethouder was volgens de 
 initiatiefnemer: ‘Nou, wij hebben daar niks over te zeggen. Ga de betrokkenen maar 
enthousiast maken en zie maar wat je doet.’
Daarnaast gaf een aantal initiatieven aan tegen twijfels te zijn aangelopen over de 
levensvatbaarheid van hun project. Tijdens het interview met een van de beleids-
ambtenaren uit de betreffende gemeenten kwam dit opnieuw naar voren. Het volume en 
het passende aanbod zou in een kleine gemeente als Noorddorp te klein zijn. Bovendien 
heeft de ambtenaar bedenkingen bij het feit dat het initiatief voor een groot aantal uren 
afhankelijk is van vrijwilligers die op een structurele basis zorg moeten gaan verlenen: 
‘Je weet van informele zorg dat het in principe wel kan, maar als het lijfzorg wordt, dan 
wordt het een stuk moeilijker.’
Een ander punt dat bij complexe projecten voor onvrede kan zorgen betreft de uiteen-
lopende verwachtingen die partijen van elkaar hebben. Een initiatiefnemer is onte-
vreden over de steun en medewerking die hij vanuit de gemeente krijgt. Volgens de 
gemeenteambtenaar zijn zijn verwachtingen juist te hoog gespannen en niet altijd 
realistisch. Het bestuur van een ander initiatief zegt niets meer van de gemeente te ver-
wachten en beschuldigt haar van onbetrouwbaarheid:
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Dan heb je toch dat men met een bepaalde dubbele agenda naar ons toe werkt: wij laten jullie 
nog even spartelen, wij geven jullie zogenaamd nog even de kans om iets te bedenken. Maar 
toen het echt serieus van onze kant werd, toen werd het hen toch iets te benauwd…

Aan de andere kant verwacht de ambtenaar in de betreffende gemeente meer inschikke-
lijkheid, begrip voor de bestaande beleidslijnen en bereidheid tot compromissen. Zo zijn 
er al afspraken tussen de woningbouwstichting en de gemeente over sloop vanwege de 
krimp en beperkt herbouwen. De bewonersenquête die de projectgroep heeft uitgezet 
kan zij volgens haar niet als een ‘sinterklaaswensenlijstje’ bij de gemeente neerleggen. 
Natuurlijk moeten bewoners dit soort acties ondernemen, maar ‘je zult moeten zien 
dat dat in elkaar gaat haken’. De relatie met de initiatieven omschrijft de ambtenaar in 
diplomatieke termen als ‘dynamisch’, waarbij zij het beeld aanhaalt van een zweefvlieger 
die afhankelijk is van de thermiek in de lucht en daarmee via ups en downs van A naar 
B komt. De initiatiefnemers drukken zich soms minder genuanceerd uit: ‘Ik heb meer 
het gevoel dat we tegengewerkt zijn door de gemeente dan dat ze ons echt meegeholpen 
hebben, op een enkeling na die wel zijn beste beentje voorgezet heeft.’
Een welwillende ambtenaar, wethouder of burgemeester kan bij grotere en complexe 
projecten daarentegen wonderen doen. Verschillende initiatiefnemers noemden de 
ontmoeting met een constructief meedenkende ambtenaar als een omslagpunt in de 
realisatie van hun ideeën: ‘Wat ik ontzettend prettig heb gevonden is dat de ambtenaar 
gebiedsontwikkeling tegen mij heeft gezegd: “Die aanvraag zullen we dat gewoon 
samen oppakken?” Die verstaat het plan gewoon heel erg goed en dat werkt zo compleet 
anders.’
Een voorbeeld hiervan geeft de zorgcoöperatie in Zuiddorp. Hoewel de gemeente aan-
vankelijk met enige scepsis reageerde op de revolutionaire plannen sloeg deze terug-
houdendheid snel om. De initiatiefnemer kwalificeert de houding van de gemeente 
sindsdien als ‘enorm coöperatief’. De beleidsambtenaar stelt dat hij het ook als een taak 
van de gemeente ziet om initiatieven te ondersteunen door goede gemeenschapshuis-
voorzieningen en voldoende subsidie. Daarnaast stelt hij dat de insteek van de gemeente 
is initiatieven in eerste instantie positief en met waardering te benaderen.
In dat opzicht geldt voor de gemeentelijke organisaties hetzelfde als voor de burger-
initiatieven zelf. Zoals het w r r-rapport Vertrouwen in burgers (2012) concludeert dat de 
aanwezigheid van een trekker van groot belang is voor het welslagen van een initiatief, 
kan hetzelfde worden gezegd voor de gemeente. Dit geldt in het bijzonder voor complexe 
projecten waarin samenwerking met de gemeente onvermijdelijk is.

6.2 Relaties met welzijnsinstellingen

Ongeveer de helft van de initiatiefnemers geeft aan een relatie te hebben met de plaat-
selijke welzijnsinstellingen. De overige initiatieven opereren los van het professionele 
welzijnswerk. Welzijnswerkers bevestigen dat met verschillende projecten van (struc-
turele) samenwerking geen sprake is. Over het algemeen zijn zij wel op de hoogte van 
wat er in de wijk of gemeente plaatsvindt, kennen ze de namen van de projecten en ont-
moeten initiatiefnemers en welzijnswerkers elkaar bij overleggen. Dit geldt met name 
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voor de twee plattelandsgemeenten. Mogelijk hangt dit samen met de traditioneel klei-
nere rol van het welzijnswerk in deze gemeenten in vergelijking met de meer stedelijke 
gemeenten.
Voor sommige initiatieven is de afstand tot het welzijnswerk een bewuste keuze. De ini-
tiatiefnemer van het initiatief dat zich ook verzet tegen inmenging van de gemeente zet 
zich bijvoorbeeld expliciet af tegen welzijnswerkers omdat hun werkwijze volgens hem 
fundamenteel verschilt van die van zijn eigen initiatief:

Ze zijn van goeden wille, dat staat buiten kijf, maar zitten vast in een organisatiepatroon en 
een manier van denken die haaks staat op wat wij willen. Als men vindt dat opbouwwerkers 
een rol kunnen spelen dan moeten ze in dienst komen van dat collectief van verantwoordelijke 
burgers. Die dan aan die opbouwwerker vertellen wat hij moet doen. Maar niet andersom.

Hij sluit zich in feite aan bij de gedachte dat welzijnsinstellingen een soort facilitaire be-
drijven zouden moeten worden die in opdracht van burgercollectieven werken (De Boer 
en Van der Lans 2011: 54). Overigens heeft hij sinds kort wel contacten met de welzijns-
instelling in de wijk. Die is geïnteresseerd in de ‘methodiek’ van het initiatief en zoekt 
naar verspreidingsmogelijkheden.
Voor andere projecten is de welzijnsorganisatie niet direct een relevante partij. Dit geldt 
met name voor de meer complexe initiatieven, zoals de zorg- en dorpscoöperaties en de 
ouderprojecten en de katholieke ouderenbonden (k bo’s). Die houden zich met name 
bezig met zorgthema’s die niet of slechts ten dele aansluiten bij de taken en deskundig-
heid van welzijnsinstellingen of kennen een lange verenigingstraditie met recreatieve 
activiteiten. Wel komen ze elkaar tegen tijdens overleggen en bij platforms waar ver-
schillende partijen bij betrokken zijn. Ook de twee ruilkringen hebben geen contact met 
het welzijnswerk.
De welzijnsinstelling komt wel in beeld wanneer initiatieven gelijksoortige activiteiten 
organiseren (waardoor afstemming nodig is) of als men gebruikmaakt van elkaars voor-
zieningen en contacten. In een ontmoetingscentrum in Dorpstad, bijvoorbeeld, ver-
zorgen welzijnswerkers bewegingsactiviteiten in ruimtes die zij van het door bewoners 
beheerde wijkcentrum huren. De vrijwillige hulpdiensten stemmen hun activiteiten af 
op het aanbod van de welzijnsinstelling. Het schuldhulpproject dat in Middenstad vanuit 
de kerk wordt georganiseerd heeft een samenwerkingsovereenkomst met de plaatselijke 
welzijnsinstelling die een soortgelijk project organiseert. Andere initiatiefgroepen heb-
ben hun groepen aangemeld bij een welzijnsinstelling. Die kunnen naar hun activiteiten 
en diensten doorverwijzen. Opvallend is ook dat sommige welzijnswerkers in het inter-
view aangaven advies te geven aan initiatieven, hoewel de initiatieven zelf dit niet altijd 
als zodanig duiden. Het is mogelijk dat deze discrepantie samenhangt met de wens van 
initiatieven om hun zelfstandigheid te benadrukken, terwijl welzijnswerkers ook hun 
relevantie en rol in de nieuwe ontwikkelingen voor het voetlicht willen brengen.
Op een iets ander vlak is dit spanningsveld tussen welzijnswerkers en initiatiefnemers 
ook terug te zien in de duidelijke grenzen die de laatste trekken tussen hun eigen project 
en het betaalde welzijnswerk. Typerend is de reactie van een betrokkene bij een initiatief 
dat actief is in hetzelfde wijkcentrum als de welzijnsstichting. Dat buitenstaanders de 
twee partijen nu soms over een kam zouden scheren, ervaart hij als onwenselijk: ‘Ik wil 



rel aties en afbakening van ver ant wo ordeli jkheden

97  

sowieso niet vergeleken worden met een welzijnsorganisatie als stichting [naam stich-
ting].’ Hij schuift vooral naar voren dat hij het idee heeft dat de vrijwillige projectgroep 
meer doet dan de betaalde welzijnswerkers: ‘Ja, en als mensen dan gaan zien wat je alle-
maal doet, dan maggen ze d’r eigen wel eens achter d’r oor krabben, denk ik.’ Hij wenst 
dus uitdrukkelijk de zelfstandigheid en eigenheid van het initiatief te benadrukken 
tegenover de betaalde activiteiten van de welzijnsmedewerkers.
Tegelijk zeggen zowel de initiatiefnemers als de welzijnswerkers van elkaar weinig 
concurrentie te ervaren. Soms is wat extra overleg nodig, bijvoorbeeld wanneer een 
welzijnsinstelling iets bedenkt wat al door een hulpdienst wordt uitgevoerd. Scheve ver-
houdingen en overlappende projecten lijken tot nu toe achterwege te blijven. De mede-
werker van Middenstad Welzijn betoogt, verwijzend naar Welzijn Nieuwe Stijl, dat het 
zelfs verkeerd zou zijn wanneer welzijnsinstellingen zouden uitvoeren wat inwoners zelf 
kunnen doen:

Groepen die zichzelf kunnen redden en zelfsturend zijn, daar hoeven wij niet in te inter-
veniëren. Dus ik merk wel dat je nu een soort overgangsfase zit daarin. Welzijn Nieuwe Stijl 
betekent soms ook echt: sorry, maar wij bemoeien ons daar ook even niet mee. Dus ik zie daar 
geen botsing op dit moment. Maar wij proberen toch tot het maximale dat soort stichtingen of 
groepen zelfredzaam te houden, dat ze hun eigen broek op kunnen houden.

Of groepen inderdaad ‘zichzelf kunnen redden’ of ‘zelfsturend zijn’ wordt door beide 
partijen echter wel eens anders ervaren. De evaluaties van initiatieven over de rol van de 
welzijnsinstelling lopen dan ook uiteen. Voor de hulpdienst uit Middenstad bijvoorbeeld 
gaat deze terughoudendheid vanuit het welzijnswerk in ieder geval te ver. Het initiatief 
zou willen aanhaken bij de vrijwilligersbank van de welzijnsinstelling, maar zegt tot 
nu toe geen medewerking te hebben ontvangen. Ook andere initiatiefnemers zijn kri-
tisch over de hoeveelheid steun en advies die ze uiteindelijk krijgen vanuit welzijn. Een 
eetproject, bijvoorbeeld, maakt zich zorgen over de beperkte hoeveelheid deelnemers 
aan de maaltijden en de initiatiefnemer vindt dat de nieuw benoemde participatie-
medewerkers actiever moeten meewerken aan het doorsturen van mensen. Bovendien 
merken sommige initiatiefnemers op dat welzijnsprofessionals meer de regie moeten 
nemen. Een voorbeeld van dat laatste kwam onder meer naar voren in het interview met 
het diaconienetwerk. De welzijnsinstelling benadert hen soms met een hulpvraag, iets 
dat de groep graag op zich neemt. Tegelijk is ze van mening dat de welzijnsinstelling 
er vervolgens wel te makkelijk vanuit gaat dat alles dan ook vanuit de initiatiefgroep 
geregeld wordt. Volgens de hulpdienst in Middenstad zou de welzijnsinstelling een be-
langrijke coördinerende rol kunnen spelen bij de afstemming en samenwerking tussen 
de hulpdiensten in de stad. Dat gaat volgens hem nu nog allemaal erg stroperig en moei-
zaam. Een betere coördinatie en aansturing zou gewenst zijn.

6.3 Professionele begeleiding

Een aantal initiatieven heeft op enig moment in hun traject professionele begeleiding 
gehad van andere partijen dan welzijnsinstellingen. Deze begeleiding kon zowel betrek-
king hebben op de organisatorische aspecten van het initiatief als de levering van 
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bepaalde kennis. Bij sommige initiatieven vervult de welzijnsinstelling deze rol, maar 
ook buiten de welzijnsinstanties om kunnen initiatieven professioneel begeleid worden. 
Een initiatief kreeg het afgelopen anderhalf jaar gedurende een aantal maanden bege-
leiding van twee coaches. Een van hen was aangesteld door de gemeente in het kader 
van een groter leefbaarheidsproject. De ander was afkomstig van een zelfstandig advies-
bureau. De coach moest de werkgroep begeleiden bij de ontwikkeling van concrete 
plannen en fungeerde als vraagbaak en schakel naar relevante instanties waar hij contac-
ten mee had. Voor de bekostiging van deze begeleiding kreeg het initiatief subsidie van 
de provincie.
Daarnaast schakelden initiatiefnemers zelf soms professionele begeleiding in voor de 
benodigde vakspecialistische kennis. De meer complexe projecten zoals het woon-
project in Middenstad en de dorpscoöperatie in Noorddorp hebben voor kortere of 
langere tijd procesbegeleiders ingehuurd. Andere initiatieven hebben bij de opzet van 
hun project adviezen en ondersteuning gekregen van kennisinstituten als het pon of 
Movisie. De twee ouderprojecten hebben bij de startfase een professionele begeleider 
van mee aangetrokken die kon adviseren over de opzet van een dergelijk initiatief. Bij 
een van de projecten zat deze begeleider de vergaderingen voor, zodat de initiatiefnemer 
dezelfde rol kon innemen als de andere betrokken ouders.
Eén initiatief geeft aan wel eens behoefte te hebben aan professionele ondersteuning. 
Nu is de betreffende club nog behoorlijk low profile, maar de verwachting is dat wan-
neer ze haar takenpakket zou uitbreiden het noodzakelijk is om iemand in te huren die 
bepaalde zaken professioneel kan uitvoeren. In een enkel geval dringt de gemeente 
aan op de aanstelling van een professionele kracht, omdat men bang is dat de huidige 
organisatie, die grotendeels draait op een vrijwilligster op hoge leeftijd, op een gegeven 
moment uit elkaar zal vallen.

6.4 Relaties met aanbieders van zorg, huisvesting of vervoer

Een andere partij waar verschillende initiatieven mee in contact staan zijn professionele 
aanbieders op het gebied van zorg, huisvesting of vervoer. De helft van de initiatieven 
gaf aan met deze spelers te maken te hebben, bijvoorbeeld omdat zij bemiddelen bij 
thuiszorg, als groep zorg inkopen of hun activiteiten moeten afstemmen met professio-
nele organisaties.
De ervaringen met en evaluaties van deze contacten van de initiatieven die direct te 
maken hebben met deze professionele instellingen zijn overwegend negatief. Zeker de 
initiatiefnemers van nieuwe grote projecten zeiden grote terughoudendheid te hebben 
ervaren bij professionele instellingen toen zij met hun plannen aanklopten. De grootste 
bezwaren zijn de twijfels over de haalbaarheid en duurzaamheid van hun project, vooral 
ook wanneer het gaat om de structurele inzet van vrijwilligers. Beide zorg coöperaties 
bijvoorbeeld kregen deze tegenwerping te horen toen zij hun plannen met zorg-
instellingen probeerden te bespreken. Gerelateerde tegenwerpingen zijn de hoge kosten 
van projecten en de geringe opbrengsten. Dit weerhoudt professionele partijen ervan 
om financiële risico’s te nemen.
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Een zelfde soort reactie krijgen initiatieven die woonprojecten behelzen en moeten 
onderhandelen met woningcorporaties. Deze hebben twijfels over de kredietwaardig-
heid van dergelijke projecten en sommige haken dan ook af. Andere stellen extra eisen 
en voorwaarden voor verdere samenwerking, zoals de betrokkenheid van een profes-
sionele zorgverlener. Alleen de initiatiefnemer van het ouderproject in Zuiddorp wijst op 
goede contacten met en begeleiding vanuit de woningbouwcoöperatie.
Hoewel zorgaanbieders zich bewust zijn dat burgers in de toekomst steeds meer betrok-
ken raken bij de zorg, is het volgens een van de initiatiefnemers nog steeds zoeken 
naar de juiste verbanden voor samenwerking. Ook wanneer deze gevonden zijn, blijven 
botsingen niet altijd uit. De initiatiefnemer van de zorgcoöperatie gaf aan regelmatig 
het gevoel te hebben gehad niet als een volwaardige partner te worden behandeld. Daar-
naast wees hij op de verschillen in organisatiestructuur tussen initiatieven en instel-
lingen en de protocollen en regeltjes die de laatste in acht dienen te nemen. Dat botst, 
volgens hem, soms met het meer informele karakter van het initiatief.
In drie interviews kwam verder het aspect van concurrentie tussen initiatieven en 
professionele instellingen naar voren. Zo vreest de vervoersdienst in Dorpstad voor de 
aantrekkingskracht van de professionele taxibus, die mede door de hogere gemeen-
tesubsidie ritten kan aanbieden tegen een lager tarief. Daardoor neemt het aantal 
gebruikers van de wijkbus af. Ook de zorgwerkgroep van een van de dorpsprojecten 
brengt expliciet de concurrentie met de professionele zorgaanbieder ter sprake. Directe 
aanleiding is het verzorgingstehuis dat zijn deuren sluit en in een ander dorp een nieuw 
centrum opent. Onder de bewoners ontstond hiertegen protest en een werkgroep ging 
op zoek naar alternatieven zodat ouderen toch in het eigen dorp konden blijven wonen. 
Bij de oriëntatie op deze plannen weigerde de professionele aanbieder volgens de ini-
tiatiefnemer elke vorm van medewerking. Beducht voor concurrentie zou deze, aldus de 
respondenten, niet toestaan dat op andere plaatsen in deze krimpgemeente alternatieve 
zorgvormen opgezet worden. ‘Die zijn natuurlijk ook bang dat zo’n centrum niet vol 
raakt.’ Een gerelateerd aspect kwam naar voren in het interview met de initiatiefnemer 
van de zorgcoöperatie. Volgens hem laten kleinschalige zorginitiatieven zien waar het 
bij professionele zorgaanbieders aan schort en zijn de laatste daarom erg terug houdend 
in hun medewerking.
Soms werken professionele zorgaanbieders en vrijwilligersinitiatieven ook samen. 
In ons onderzoek betreft het de initiatieven die met hun activiteiten niet direct in het 
professionele vaarwater zitten of waarmee zorginstellingen al langer ervaring hebben. 
In het eerste geval verwijzen initiatieven en instellingen mensen naar elkaar door. Huis-
artsen en welzijnsorganisaties zijn bekend met de activiteiten van een initiatiefgroep, of 
initiatiefgroepen sturen de meer complexe gevallen door naar een professionele zorg-
organisatie. Een goed voorbeeld van het tweede zijn de ouderprojecten voor jongeren 
met een beperking. Zowel in Noorddorp als in Zuiddorp zijn de initiatiefnemers zeer 
positief over de manier waarop professionele zorginstellingen hun projecten begelei-
den. De aanvankelijke angst voor het verlies van autonomie en zeggenschap over het 
project bleek, aldus een van de ouders, ongegrond. Op hun beurt tonen de zorgorganisa-
ties weer vertrouwen in de inzet en gedrevenheid van de initiatiefgroep.
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6.5 Relaties met andere initiatieven en vrijwilligersorganisaties

Naast advies en ondersteuning vanuit professionele organisaties en adviesbureaus 
winnen initiatieven ook bij elkaar informatie in en wisselen zij ervaringen uit. 
Het ouderproject in Zuiddorp heeft contact opgenomen met de zorgcoöperatie voor 
praktische en organisatorische tips. Daarnaast zijn ze bij andere initiatieven wezen kij-
ken, terwijl zij als ‘lopend’ initiatief nu weer als informatiebron fungeren voor nieuwe 
initiatiefnemers. Hetzelfde geldt voor het eetproject in Dorpstad dat bij andere eetclubs 
heeft gekeken. Het wijkcentrum waar deze eetgroep bij elkaar komt wordt op zijn beurt 
weer door de gemeente naar voren geschoven als voorbeeldinitiatief voor bewoners van 
andere buurten. De ruilkring in Dorpstad is opgericht naar het voorbeeld van andere 
ruilkringen in de gemeente, terwijl andere wijken in Weststad informeren naar het con-
cept van de seniorencoöperatie. De voorzitter van een van de k bo’s wijst op het format 
dat hij heeft ontwikkeld voor een klussendienst, dat andere dorpen of verenigingen kun-
nen implementeren. De dorpen in Noorddorp die zich bezighouden met leefbaarheid 
bezoeken elkaars bijeenkomsten om inspiratie en ideeën op te doen.
De seniorencoöperatie in Weststad en de zorgcoöperatie in Zuiddorp gelden als de lan-
delijke voortrekkers van meer complexe bewonersinitiatieven op het gebied van zorg. 
De inspiratiebron voor de seniorencoöperatie ligt volgens de initiatiefnemer zelf bij de 
village-benadering zoals die in een aantal Amerikaanse dorpen vorm krijgt. Daarnaast 
ziet hij parallelle ontwikkelingen in Duitsland. Op studiedagen en congressen presente-
ren zij hun organisaties als voorbeelden van succesvolle projecten van zelforganisatie in 
de stad en op het platteland, in welvarende en minder welvarende gebieden. Meer in het 
algemeen functioneren dergelijke bijeenkomsten, congressen en symposia als platforms 
waar potentiële en ervaren initiatiefnemers informatie en adviezen uitwisselen. De trek-
kers van gevestigde initiatieven zeggen deze verspreiding van hun kennis en ervaring 
ook als een belangrijke taak te beschouwen.
De laatste jaren is er dan ook een soort landelijk netwerk ontstaan van een aantal gro-
tere spelers op het gebied van zorginitiatieven, waar de zorgcoöperatie en de senioren-
coöperatie een prominente plaats in innemen. In de interviews verwijzen ze naar elkaars 
projecten. Ook de initiatiefnemer van het woonproject in Middenstad refereert in het 
interview aan dit netwerk. Hij omschrijft het als een clubje van ‘anarchistische zelf-
sturingsmensen’, waartoe hij ook zichzelf rekent. Dit netwerk onderhoudt contacten 
met andere organisaties om het concept van zorginitiatieven te verspreiden. Zo heeft 
de seniorencoöperatie plannen om samen met Movisie een helpdesk op te richten ter 
ondersteuning van beginnende coöperaties. Het woonproject in Middenstad verwijst in 
het interview eveneens naar dit plan.
Naast uitwisseling maken sommige initiatieven gebruik van elkaars diensten. Ze huren 
bijvoorbeeld een ruimte of maken gebruik van elkaars materieel of expertise. De lokale 
k bo’s bieden leden de mogelijkheid deel te nemen aan elkaars activiteiten. Daarnaast 
vindt er afstemming plaats tussen de activiteiten. De zorgcoöperatie in Zuiddorp bij-
voorbeeld stemt haar dienstenaanbod af met de k bo. De vervoersdienst in Dorpstad zou 
juist wel meer informatie willen hebben over hoe collega’s bepaalde zaken organiseren, 
maar zegt dat die niet erg happig zijn op de uitwisseling daarvan.
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De contacten tussen initiatieven en vrijwilligersorganisaties als de Zonnebloem, het 
Rode Kruis of het Gilde of tussen initiatieven en de plaatselijke kerken blijven beperkt.1 
Wel zijn in vier van de vijf gemeenten platforms actief waarbij zowel vrijwilligersorgani-
saties (zoals de Zonnebloem en het Rode Kruis) als initiatieven aanschuiven. Tijdens der-
gelijke bijeenkomsten stemmen zij activiteiten met elkaar af en wisselen ze informatie 
uit. Verdere samenwerking blijft echter uit. Diverse initiatieven geven aan de activiteiten 
van deze organisaties eerder als aanvullend te beschouwen dan als concurrerend.

6.6 Plaats in wijk of dorp

Een aantal initiatieven geeft aan te zoeken naar versteviging van de relaties met de 
plaatselijke middenstand. De seniorencoöperatie in Weststad maakt voor haar activi-
teiten gebruik van de ruimte van een bank in de wijk. Daarvoor zaten ze in lokalen en 
aula’s van scholen. Daarnaast hebben ze kortingen afgesproken met een traiteur en een 
plaatselijke computerondersteuner. Het eetproject in Weststad heeft contacten met een 
plaatselijke supermarkt.
De ouderinitiatieven hebben inzamelingsacties georganiseerd om een deel van hun 
project te kunnen bekostigen. Toen een van de groepen een financiële tegenvaller had, 
heeft ze kerken in de omgeving aangeschreven voor collectegelden. Daarnaast kon ze 
de dorpskerk gebruiken voor een benefietconcert, terwijl de plaatselijke basisschool 
meewerkte aan een koekactie. Bij het andere ouderproject heeft men bij de inrichting 
van de woningen inkopen gedaan bij de plaatselijke stoffeerder, terwijl een lokaal 
bedrijf bij een jubileumactie extra geld voor de stichting ophaalde. De jonge bewoners 
van het huis doen mee met buurtactiviteiten en acht van hen zijn inmiddels lid van de 
buurtvereniging. Dat geldt ook voor de dorpscoöperatie in Noorddorp die gericht is op 
de betrokkenheid van het gehele dorp. Sinds 2009 wordt er iedere zomer een festival 
 georganiseerd met activiteiten voor het hele dorp.
Soms kunnen de plannen voor een initiatief echter ook tot tweespalt leiden. Dit was het 
geval met de zorgcoöperatie in een van de gemeenten. De bouwplannen voor de nieuwe 
zorgvilla’s veroorzaakten onrust en protesten in de betreffende buurt en leidden zelfs tot 
ruzies, die volgens de initiatiefnemer zeker in een dorp ook heel persoonlijk gespeeld 
kunnen worden.

6.7 Verantwoordelijkheidsverhoudingen in de Wmo

Initiatieven onderhouden contacten met verschillende spelers, variërend van de 
plaatselijke middenstand en onderzoeksinstituten tot professionele zorg- en welzijns-
aanbieders en de gemeente. Uit het bovenstaande blijkt dat deze contacten en relaties 
uiteenlopend worden geëvalueerd. Sommige initiatiefnemers verwachten meer ver-
trouwen en support van de gemeente of wensen als een serieuze partner te worden 
beschouwd. Andere geven aan meer steun van professionals te verwachten. Welke 
opvattingen hebben de verschillende spelers over de afbakening van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden?
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Voordat we hier verder op ingaan eerst een aantal korte opmerkingen. ‘Verantwoorde-
lijkheid’ is een van de centrale concepten in de Wmo. In de eerste plaats gaat het om de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun welbevinden en maatschappelijke 
participatie. Voordat iemand een beroep kan doen op professionele voorzieningen of 
hulpmiddelen dient hij in zijn eigen omgeving naar oplossingen te zoeken. Daarnaast 
wijst de wet op een maatschappelijke verantwoordelijkheid van sociale netwerken en 
verbanden voor kwetsbare personen en groepen. Buren, familie en vrienden worden 
opgeroepen ondersteuning te bieden aan mensen uit hun netwerk die een hulpvraag 
hebben. Overigens kan deze verantwoordelijkheid voor anderen niet of nauwelijks wor-
den afgedwongen.
Pas wanneer iemands eigen mogelijkheden en die van zijn netwerk zijn uitgeput, komt 
de professional in beeld. Tegelijk is de afbakening van verantwoordelijkheden tussen 
enerzijds burgers en informele hulpverleners en anderzijds professionals geen absoluut 
gegeven, zoals ook in onze interviews naar voren kwam. Aan de ene kant zullen ontwik-
kelingen zoals bezuinigingen in de professionele thuiszorg er naar verwachting toe 
leiden dat andere partijen taken op dit gebied moeten overnemen. Dit roept vragen op 
over de grenzen van wat aan vrijwilligers en burgers kan worden overgelaten en wat de 
taken van professionals blijven. Aan de andere kant raken sommige bewoners met hun 
initiatieven het terrein van de professional, bijvoorbeeld bij dagopvang voor ouderen of 
een woonproject.
Qua verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen zijn de onderzochte projecten, 
zoals ook aan het slot van hoofdstuk 5 beschreven is, globaal in te delen in twee cate-
gorieën. Enerzijds zijn er initiatieven die zich specifiek richten op de hulp aan anderen. 
Dit betekent niet dat deelname aan dergelijke projecten voor de initiatiefnemers geen 
voordelen oplevert. Deze liggen echter vaak buiten de concrete diensten en activiteiten 
die het initiatief aanbiedt (Dekker en De Hart 2009). Voorbeelden zijn hulpdiensten, 
de maaltijdgroepen, het schuldhulptraject, de vervoersdienst enzovoort. De tweede 
categorie zijn initiatieven die een voorziening creëren waarvan de deelnemers zelf (of 
een direct familielid) vroeger of later ook gebruikmaken. Voorbeelden zijn de zorg-
coöperaties, de ouderhuizen en het woonproject in Middenstad (zie ook tabel 5.5). Wat 
verder opvalt is dat juist deze groepen met hun activiteiten sterk raken aan datgene wat 
ook door professionele partijen wordt uitgevoerd. Hoe denken initiatiefnemers over de 
afbakening van verantwoordelijkheden met andere partijen, zoals overheden en profes-
sionals?

6.7.1 De visie van initiatiefnemers op de rol van de gemeente

Sommige initiatiefnemers geven aan hun project expliciet als een verantwoordelijk-
heid van burgers te beschouwen die voortvloeit uit een verantwoordelijkheid voor de 
samenleving. De voorzitter van de seniorencoöperatie ziet voor gezonde senioren ‘een 
taak om een stukje bij te dragen aan de maatschappelijke problematiek’, in plaats van 
alleen maar te ‘bridgen en golfen’. Een andere initiatiefnemer verwijst naar de verant-
woordelijkheden die volgens hem voortvloeien uit het samenleven met elkaar. Ook zijn 
initiatief ziet hij in dit licht.
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Daarnaast wordt gewezen op de individuele verantwoordelijkheid om bij ontevreden-
heid zaken zelf vorm te geven in plaats van ‘achterover te leunen’ en te schelden op de 
overheid. ‘Als ik heel eerlijk ben dan vind ik dat wij best wat meer verantwoordelijkheid 
mogen nemen als burgers om te zorgen dat de zaken voor ons geregeld worden zoals wij 
ze graag hebben.’ Later zegt dezelfde initiatiefnemer:

Het is o zo makkelijk om af te geven op anderen en te zeggen dat ze het niet goed doen. Ik vind 
dat ik nu, en daar voel ik me geweldig bij thuis, een mogelijkheid gevonden heb om, dat wat 
ik zoals ik denk dat het zou moeten, het ook mee te helpen opbouwen en dan kan de overheid, 
samenwerkend met ons en de instellingen en samenwerkend met de burger, tot 80 projecten 
komen.

Mensen hebben volgens deze initiatiefnemer van een zorgcoöperatie een eigen ver-
antwoordelijkheid in het regelen van voorzieningen. Deze kan collectief worden 
ingevuld door bijvoorbeeld de oprichting van een zorgcoöperatie waarvan alle leden ge-
bruik kunnen maken. Eenzelfde gedachte is terug te zien bij de ruilkring in Middenstad. 
De initiatiefnemer stelt dat de overheid alleen verantwoordelijk is voor de dingen die je 
als mensen gezamenlijk niet aankunt. Ook al ziet hij veel mitsen en maren, toch is hij 
van mening dat mensen veel meer onderling zelf kunnen oplossen. Zijn initiatief ziet hij 
als een typische uitwerking van dit idee. De voorzitter van het wijkplatform en de secre-
taris van een van de k bo’s stellen dat mensen niet altijd moeten wachten tot de overheid 
‘alles maar op een presenteerblaadje brengt’:

Ik ben PvdA’er, maar ik vind wel dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, dus ik zit 
meer in het midden dan aan de uiterst linkse kant. En ik heb echt een zwak voor mensen die het 
moeilijk hebben, maar op een gegeven moment moet je je eigen verantwoordelijkheid blijven 
nemen. Ik heb heel veel moeite met mensen die zeggen, ja, de gemeente moet dit maar, de 
regering moet dit en de k b o moet dit en zelf doen we niets.

Hij twijfelt echter of de k bo in hun dorp wel de aangewezen organisatie is voor de 
ontwikkeling van zorgtaken. Op dit moment is dit nog een discussiepunt, waarover de 
uitkomst niet vast staat.
Ondanks het feit dat diverse initiatiefnemers hun activiteiten als een verantwoordelijk-
heid van burgers zien, stellen sommigen dat de overheid wel de taak heeft ondersteuning 
te bieden en soms ook de regie moet houden. Een initiatiefnemer vindt dat de overheid 
wel wat sneller met geld over de brug mag komen. Een andere respondent benadrukt het 
belang van een overheid die voorziet in de randvoorwaarden om te zorgen dat mensen 
überhaupt zich kunnen organiseren rondom zorg. Dus niet alle faciliteiten zoals wijk- 
en buurthuizen sluiten en dan toch verwachten dat mensen dingen gaan organiseren. 
Een andere initiatiefnemer stelt dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk moet blij-
ven. Op een gegeven moment heeft hij de gemeente zelfs hierop aangesproken omdat ze 
volgens hem te veel aan de zijlijn bleef staan. 
Sommige initiatieven zien hun taken primair als een verantwoordelijkheid van 
de overheid of welzijnsinstelling, maar geven aan dat vanwege bezuinigingen of 
organisatiestructuur de inzet van bewoners noodzakelijk is. Een voorbeeld is het 
 schuldhulpmaatjesproject in Middenstad. Professionele welzijnsinstellingen lopen aan 
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tegen praktische problemen – budgettair, kantooruren en een hogere drempel –, zaken 
waar een vrijwilligersinitiatief veel minder last van heeft. Bovendien is de vraag naar 
hulp veel groter dan welzijnsinstellingen kunnen leveren. Tegelijk benadrukt deze initi-
atiefnemer dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie, naast bij de betrokkene zelf, 
bij de overheid en professionele organisaties ligt en pas in de laatste plaats bij vrijwil-
ligers.
Slechts in één project overheerst de kritische toon. De initiatiefnemer van het woon-
project Middenstad stelt dat de overheid gewoonweg incapabel is om bepaalde zaken op 
te pakken. Daarom kan het niet anders dan dat burgers bepaalde zaken maar zelf moeten 
doen. Dat geldt ook voor zijn eigen project.
De initiatiefnemers van een dorpsproject in Noorddorp wijzen op de gevolgen van de 
verschraling in de zorg. Daardoor komen steeds meer taken en verantwoordelijkheden 
te liggen bij familie, vrijwilligers en bewoners. De initiatiefnemer is van mening dat de 
zorg primair een taak van de overheid is, maar bewoners zullen zelf ook steeds meer 
moeten gaan doen, ook op het gebied van zorg. Hij ziet dit niet perse als een negatieve 
ontwikkeling:

Dus hier ligt wel een taak voor ons als bewoners. En daar is helemaal niets mis mee. Wij 
hebben op een bepaald moment gezegd met elkaar, misschien zonder het hardop te uiten: 
overheid, alsjeblieft. Er was geld genoeg. Toen groeiden de bomen wat de zorg betreft tot in de 
hemel.

Andere respondenten zien dit in de praktijk echter nogal somber in. Kinderen die 
werken, elders wonen of een precaire verhouding hebben met hun ouders zijn niet be-
schikbaar voor deze extra activiteiten. Volgens de algemene hulpdienst in Weststad kan 
de overheid vanwege bezuinigingen niet zomaar alles ‘gemakkelijk’ afschuiven op buren 
en familie. Ook de initiatiefnemer van het diaconienetwerk is kritisch op de oproep van 
de overheid tot meer eigen verantwoordelijkheid wegens het tijdgebrek van veel men-
sen. Dat gepensioneerden positiever over deze vraag denken kan hij zich daarom wel 
voorstellen. De algemene hulpdienst Middenstad haalt het punt van interessegebieden 
van betrokken vrijwilligers aan. Die zouden geen zin hebben in professionele zorgtaken: 
men wil gewoon wandelen, niet naar congressen of cursussen voor het aanleren van 
vaardigheden op het gebied van zorg. Ook de ruilkring van Dorpstad vindt niet dat vrij-
willigers extra zorgtaken moeten krijgen. In dit soort gevallen is er dus weinig draagvlak 
voor het stimuleren van meer eigen verantwoordelijkheid.

6.7.2 De visie van beleidsambtenaren op de rol van de gemeente

Eenzelfde vraag naar de verdeling van verantwoordelijkheden is voorgelegd aan de 
beleidsambtenaren in de vijf gemeenten. Opvallend is dat in vier van de vijf reacties 
in de eerste plaats de individuele verantwoordelijkheid van de hulpvrager ter sprake 
werd gebracht. De ambtenaren in Middenstad verwijzen bijvoorbeeld naar hun sociaal 
beleidskader waarin het centrale uitgangspunt is dat burgers in principe zelf ver-
antwoordelijk zijn en de overheid in samenwerking met de welzijnsinstelling moet 
ondersteunen. Tegelijk zal de overheid ‘een duwende, en soms ook een trekkende rol 
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hebben om burgers in de benen te krijgen’. Verantwoordelijkheid wordt hier duidelijk 
gekoppeld aan de participatie van de individuele burger en niet zozeer aan de activitei-
ten die inwoners ontwikkelen in de informele zorg. Wellicht hangt dit ook samen met de 
onmogelijkheid om sociale netwerken te dwingen tot het nemen van verantwoordelijk-
heden in de ondersteuning.
Ook de Weststadse beleidsambtenaar benadrukt in eerste instantie de eigen verantwoor-
delijkheid van de individuele hulpvrager. Vervolgens noemt zij buren en wijkbewoners, 
die eveneens een taak hebben in de bevordering van het welzijn van mensen uit hun 
directe woonomgeving:

Wij spreken daar mensen ook wel echt op aan. En in de verdeling van middelen zie je dat daar 
de nadruk op komt te liggen. Dus wij geven aan alle kanten wel de signalen dat achterover-
leunen en niets doen geen optie meer is, en dat je als buurtbewoner of als inwoner van dit 
stadsdeel ook gedeeltelijk verantwoordelijk bent voor het welzijn van de mensen die naast je 
wonen. En dat je dat niet meer kan afschuiven op de gemeente.

Hoe dit ‘gedeeltelijk’ verantwoordelijk zijn van anderen precies vorm krijgt, is niet 
 duidelijk.
Deze terughoudendheid komt ook naar voren in het interview met de beleids ambtenaar 
in Dorpstad, zoals we in hoofdstuk 2 al zagen. Hij stelt dat informele zorg een ver-
antwoordelijkheid is van burgers. Tegelijkertijd is het niet iets waarop je burgers kunt 
aanspreken of waar je als gemeente een hard beroep op kunt doen: ‘Ik denk in ieder 
geval dat je mensen niet moet zeggen: “Je bent hier verantwoordelijk voor”, want dan 
gaan ze het niet dóen.’
Volgens hem is het van belang in te spelen op de intrinsieke motivatie van mensen. Als 
je burgers slechts benadert door te wijzen op hun verantwoordelijkheden om dingen 
voor hun buren te doen, dan gebeurt het volgens hem niet. Dit is een spanningsveld, 
omdat het soms moeilijk kan zijn om mensen vanuit een intrinsieke motivatie en niet-
verplichtende vrijblijvendheid aan te zetten tot zorg. Dit spanningsveld bestaat volgens 
hem des te meer, omdat alles binnen de zorg op dit moment zo sterk gestructureerd en 
strak geregeld is.
Terwijl de ambtenaren in de drie stedelijke gemeenten enigszins terughoudend zijn met 
het concretiseren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sociale netwerken 
en zoeken naar manieren hoe deze te bevorderen, komen de twee ambtenaren uit de 
plattelandsgemeenten nog met een ander punt. Beide stellen dat er grenzen zijn aan wat 
een gemeente aan bewonersinitiatieven kan overlaten. In Noorddorp heeft deze gereser-
veerdheid te maken met de afhankelijkheid van de inzet van vrijwilligers. De gemeente 
twijfelt aan de levensvatbaarheid van initiatieven en is van mening dat een zorginitiatief 
niet zonder professionele zorgverleners kan om de deskundigheid en continuïteit te 
waarborgen. Professionele en informele zorgaanbieders hebben elkaar nodig en kunnen 
niet zonder elkaar. Tegelijk is de ambtenaar zich ervan bewust dat die relaties niet altijd 
even soepel verlopen. Volgens haar is het voor professionele zorgaanbieders lastig in 
te schatten wat zij aan informele zorgverleners kunnen overlaten. En ook zij heeft haar 
twijfels bij de haalbaarheid van een complex initiatief dat structureel afhankelijk is van 
de inzet van  vrijwilligers.
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De beleidsambtenaar in Zuiddorp haalt een aantal andere bezwaren aan. Volgens hem 
zijn er praktische grenzen aan wat je aan bewonersinitiatieven en vrijwilligers kunt over-
laten. Hij noemt als voorbeeld de ondersteuning van mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Bepaalde voorzieningen blijven absoluut de taak van professionals. Daar-
naast wijst hij op het risico vrijwilligers als gevolg van bezuinigingen te overvragen:

Daar zit wel een grens. Ik denk wel dat je heel erg moet opletten dat je die grens niet gaat 
overschrijden. Als je die sociale samenhang en die informele zorg te veel gaat inzetten voor wat 
professionals gewoon moeten doen en waar we als samenleving gewoon onze portemonnee 
voor moeten trekken, gooi je het kind met het badwater weg. Die vrijwilligers komen niet meer 
terug. Voor hen gaat het leuke er dan ook af en het ongedwongene en het gevoel: ik doe mijn 
bijdrage, maar ik ben geen substituut van professionele zorg. Dus dat vind ik wel een zorgpunt 
eerlijk gezegd.

Je kunt volgens hem vrijwilligers niet verplichten tot cursussen. Hij vindt dat sommige 
instellingen de grens opzoeken van wat je aan vrijwilligers kunt overlaten. Wat hem 
betreft kan het niet zo zijn dat iemand binnenkort wordt ingeroosterd voor tien uur om 
te doen wat een professional tien jaar geleden nog betaald deed. Hij vindt dat gevaarlijk 
voor de sociale samenhang, want op een gegeven moment haken mensen af en doen dan 
niets meer.
Verder wijst de gemeenteambtenaar in Zuiddorp op de risico’s die aan burgerinitiatieven 
verbonden zijn. Zij hebben betrekking op de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de toegang. 
De eerste is afhankelijk van de expertise van de mensen die een voorstel hebben. Wat de 
toegang betreft moet er altijd een professioneel alternatief zijn voor mensen die geen 
gebruik willen maken van het initiatief, bijvoorbeeld door onenigheden in de persoon-
lijke sfeer:

Sommige mensen zijn geen lid van de zorgcoöperatie [naam] en daar hebben ze hele goede re-
denen voor. Die zitten vaak in de persoonlijke sfeer. Dan vind ik dat wij als gemeente altijd het 
alternatief moeten hebben, en dat er geen gedwongen winkelnering is bij die burgerinitiatie-
ven op het moment dat iemand zijn eigen huis niet meer schoon kan maken of de persoonlijke 
verzorging niet meer aankan.

Vaak zijn het ook de professionele partijen, zoals de woningstichting, die vragen om de 
waarborg en betrokkenheid van een zorgaanbieder, voordat zij hun medewerking aan 
het project willen verlenen.
De bezwaren die de ambtenaren uit de twee plattelandsgemeentes formuleren hangen 
dus samen met de zwaardere thema’s waaromheen in deze gemeentes burgers projecten 
ontwikkelen. De terughoudendheid heeft vooral betrekking op lichamelijke verzorging 
en wat je van vrijwilligers kunt vragen, zowel wat activiteiten als tijd betreft. In en uit 
bed tillen van demente bejaarden haalt de ambtenaar in Zuiddorp aan als een concreet 
voorbeeld. Of twaalf uur actief zijn voor de zorgcomponent in een project in Noord-
dorp. Ook wanneer initiatiefnemers zelf wel overtuigd zijn van de haalbaarheid van hun 
 project, kunnen er binnen de gemeente twijfels zijn.
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6.7.3 De visie van initiatiefnemers op de rol van de professional

Hieraan gekoppeld is de vraag waar de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger ophoudt 
en de professional zijn intrede dient te doen. Daarover verschillen onze respondenten 
van mening en is er een duidelijke tweedeling te zien. Sommige initiatiefnemers trek-
ken een scherpe grens tussen enerzijds professionals en anderzijds hun eigen project. 
Het diaconienetwerk benadrukt het belang van een professional zodra bepaalde zaken 
ingewikkelder worden. Het schuldhulpproject in Middenstad verwijst door naar de pro-
fessional wanneer er, behalve de schulden, zwaardere problemen boven komen. ‘Want 
wij gaan natuurlijk niet op de stoel van de professional zitten.’ Een oud-bestuurslid van 
de burenhulp Dorpstad benadrukt de noodzakelijke betrokkenheid van een professional 
bij de organisatie van informele zorg:

Je kunt zorg niet aan vrijwilligers overlaten. Dat doen ze hooguit een paar weken, want je kunt 
ze niet claimen, je kunt ze niet ter verantwoording roepen. Je kunt er geen grote mond tegen 
open trekken en vragen: ‘Waar was jij? Waarom heb je die mevrouw of mijnheer laten zitten?’ 
Ze zegt: ‘Toedeledoe.’ Dat werkt zo niet.

Een professional kun je volgens haar vanwege de geldelijke beloning veel gemakkelijker 
aanspreken dan een vrijwilliger. Die moet je aanpakken ‘met fluwelen handschoenen’.
Andere initiatiefnemers benadrukken juist de overeenkomsten tussen hun eigen activi-
teiten en de werkzaamheden van professionals, terwijl zij hun eigen activiteiten tegelij-
kertijd afbakenen en onderscheiden van die van de traditionele vrijwilliger:

De overheid moet zich heel goed realiseren: een actieve burger is geen vrijwilliger. Men denkt 
in burgers en in professionals. De professionals vinden eigenlijk gewoon dat burgers hun 
mond moeten dicht houden, want zij hebben de kennis. Nou dat is helemaal niet waar. Dat 
is gewoon helemaal niet waar. Het enige verschil is dat zij geld voor hun werk krijgen en de 
burger niet.

De nadruk die deze initiatiefneemster legt op de gelijkwaardigheid van activiteiten van 
actieve burgers en professionals hangt zeer waarschijnlijk samen met de terughoudend-
heid op haar plannen die zij ervaart bij de gemeente. Daar zijn immers twijfels over de 
haalbaarheid van een initiatief dat grotendeels draait op vrijwilligers. De activiteiten 
die zij ontwikkelt staan volgens de initiatiefneemster echter op hetzelfde niveau als die 
van de professional, zij het dat zij deze onbetaald uitvoert. Volgens haar zien overheden 
en professionals actieve burgers nog steeds als traditionele vrijwilligers, iets wat zij fel 
bestrijdt.
Hoewel we de respondenten hierop niet expliciet bevraagd hebben, is het interessant 
om te zien hoe ook een aantal andere initiatiefnemers hun werkzaamheden en taken 
duidelijk niet omschrijven als vrijwilligerswerk en zichzelf ook wensen te onderscheiden 
van de ‘typische vrijwilliger’. Vrijwilligerswerk wordt dan geassocieerd met een zekere 
vrijblijvendheid en ook kortetermijninzet. De gedachte dat wat zij als initiatiefnemers 
vrijwillig doen vergelijkbaar is met de taken van een professional is ook terug te vinden 
bij het eetproject in Dorpsstad. De initiatiefneemster van dit project merkt op dat je niet 
alles door vrijwilligers kunt laten doen. ‘Ja, want we zitten wel heel rooskleurig over 
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vrijwilligerswerk te praten, maar het is niet altijd even rooskleurig.’ Volgens haar zijn er 
ook veel vrijwilligers die eigen belangen en wensen voor laten gaan of die alleen maar 
meedoen vanwege het vrijwilligersfeest: ‘Het is niet altijd leuk om met vrijwilligers te 
werken.’ Daarnaast wijst ze op het verschil tussen vrijwilligers wat inzet betreft. Zelf is 
ze, evenals een professionele kracht, 40 uur per week actief, terwijl anderen slechts af en 
toe een dienstje leveren. Terwijl ze zich duidelijk afzet tegen de incidentele vrijwilligers, 
wil ze echter ook niet geïdentificeerd worden met de betaalde welzijnswerker.
In andere interviews ligt het onderscheid tussen vrijwilliger en initiatiefnemer in de 
connotatie van vrijwilligerswerk met passiviteit en volgzaamheid. De gesprekspartner 
van het eetproject in Weststad bijvoorbeeld omschrijft zichzelf als een ‘actief buurtbe-
woner’ en zeker niet als een vrijwilliger. Volgens hem is een vrijwilliger ‘iemand die iets 
doet wat een ander bedacht heeft’. Het woord associeert hij dan ook met aan de leiband 
lopen van de overheid en gemeentelijk beleid uitvoeren. Op een algemener niveau is 
eenzelfde idee terug te zien in een opmerking van een van de bestuursleden van de 
burenhulp Dorpstad. Volgens haar zit er een luchtje aan het woord vrijwilliger:

Eigenlijk willen ze ook geen vrijwilliger genoemd worden. Dienstenaanbieder bijvoorbeeld. 
Vrijwilliger vinden ze toch echt oubollig. Ze willen wel iets voor een ander doen, maar vrijwil-
liger, dat riekt dus naar de ouwe sokken, zal ik maar zeggen. Dat is niet hip.

Jongeren associëren het woord volgens haar met ‘het hart op de juiste plaats, maar niet 
al te snugger’. 
Een ander aspect komt nog naar voren in het interview met de initiatiefnemer van de 
zorgcoöperatie in Zuiddorp. Toen de wethouder van de gemeente voorstelde om de vele 
mensen die zich inzetten voor de coöperatie te belonen met vrijwilligersvouchers rea-
geerden de betrokken vrijwilligers negatief. Zij wensten expliciet niet als ‘gewone’ vrij-
willigers beloond te worden. De initiatiefnemer verbindt deze reactie met een centrale 
gedachte achter de activiteiten van de coöperatie, namelijk die van intergenerationele 
solidariteit. Vrijwillige inzet voor de coöperatie gebeurt volgens hem niet alleen als 
een soort van ‘liefdedienst’, maar ook met het oog op de eigen toekomstige oude dag. 
Deelnemers die zich nu inzetten voor de instandhouding van bepaalde voorzieningen 
verwachten hier over een aantal jaar ook zelf gebruik van te kunnen maken.

6.8 Conclusie

De mate waarin de initiatieven in contact staan met andere organisaties en partijen 
loopt uiteen. De complexiteit van het thema en de grootte (financieel en ledenaantal) 
van het initiatief zijn factoren die zowel de hoeveelheid relaties als de concrete invul-
ling daarvan bepalen. Wat dat laatste betreft zijn de relaties tussen initiatieven en 
andere partijen deels als ondersteunend en deels als samenwerkend te omschrijven. 
Sommige initiatieven geven aan niet te kunnen opereren zonder advies en onder-
steuning vanuit welzijnsinstellingen of de gemeente. Andere initiatieven benadrukken 
meer hun zelfstandigheid en benaderen gemeente en professionele organisaties als 
partner voor de uitvoering van hun project. Ook deze meer zelfstandig opererende 
 initiatieven ontvangen echter soms steun vanuit de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm 
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van  projectfinanciering. Een punt dat verder in diverse interviews naar voren kwam is 
de wens beschouwd te worden als een serieuze en gelijkwaardige partner, vooral ten 
opzichte van professionele organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Nu is 
dit niet altijd het geval. Ook initiatieven die advies of financiële steun ontvangen vanuit 
welzijnsinstellingen of de gemeente benadrukken dit aspect.
Over de samenwerking met andere partijen zijn initiatieven overwegend tevreden, al ligt 
dit punt problematischer bij de grotere projecten. Samenwerking met andere partijen 
lijkt beter te gaan in vormen die al een langere traditie hebben, zoals de twee ouderi-
nitiatieven. Bij nieuwe plannen en projecten is er toch een zekere terughoudendheid 
bij zowel professionele organisaties als de gemeente om met initiatiefnemers in zee te 
gaan. Volgens de initiatiefnemers twijfelen professionele partijen aan de houdbaarheid 
en levensvatbaarheid van het initiatief op de lange termijn en houden zij daarom de 
boot af. Ook zouden een aantal professionele organisaties initiatieven beschouwen als 
concurrenten. Aan de andere kant wordt de aanwezigheid van een welwillende contact-
persoon binnen een professionele organisatie of de gemeente door diverse initiatief-
nemers als zeer belangrijk omschreven voor de relatie met het initiatief in het algemeen.
In eerdere hoofdstukken zagen we dat de discussie rondom de Wmo vaak gaat over ver-
anderende opvattingen over maatschappelijke verantwoordelijkheidsverhoudingen. 
Wanneer het gaat om de opvattingen over de afbakening van verantwoordelijkheden 
tussen de verschillende spelers beschrijven meerdere initiatiefnemers hun activiteiten 
primair als een maatschappelijke verantwoordelijkheid of een individuele verant-
woordelijkheid voor het eigen welzijn. Deze geluiden waren met name te horen bij de 
grotere projecten, waarvan de activiteiten direct of indirect gericht zijn op de leden van 
het initiatief, zoals de zorgcoöperaties, de seniorencoöperatie in Weststad en de twee 
ouderinitiatieven. Juist ook projecten die zich in de eerste plaats richten op anderen zijn 
gereserveerd over de mate waarin de initiatiefnemers zeggen de volledige verantwoor-
delijkheid te dragen voor het project. De ontwikkelde activiteiten worden vooral gezien 
als aanvulling op het professionele aanbod. Daarnaast komt deze terughoudendheid tot 
uiting in opmerkingen over de mogelijkheid tot uitbreiding van zorgtaken.
Beleidsambtenaren lijken het begrip ‘verantwoordelijkheid’ vooral te koppelen aan de 
individuele hulpvrager, die eerst in zijn eigen omgeving moet gaan kijken voordat hij bij 
de gemeente aanklopt. In het expliciet verantwoordelijk stellen van vrijwilligers en ini-
tiatieven zijn zij een stuk terughoudender. Verder is het opvallend dat de beleidsambte-
naren van de twee plattelandsgemeentes in hun antwoorden duidelijke grenzen stellen 
aan wat aan initiatieven kan worden overgelaten, iets wat mogelijk samenhangt met de 
zwaardere thema’s van de burgerinitiatieven in deze gemeentes. Professionele begelei-
ding en waarborg en achtervang blijven volgens hen dan van groot belang.

Noot

1 Dit lijkt aan te sluiten bij een conclusie uit een onderzoek van Movisie (2012: 30) naar de samen-

werking tussen burgerinitiatieven en georganiseerd vrijwilligerswerk.
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7 Voorwaarden, problemen en opbrengsten

Dit hoofdstuk concentreert zich op de laatste onderzoeksvraag (5) waarin het gaat om 
de positieve en negatieve opbrengsten die gemeenten, welzijnsaanbieders en initiatief-
nemers aan de vrijwillige inzet van burgers verbinden. Enerzijds gaat het om de concrete 
resultaten van initiatieven en de problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Ander-
zijds kan deze vraag breder worden getrokken door ook na te gaan welke positieve en 
negatieve condities een rol spelen bij het ontstaan van initiatieven. In hoofdstuk 1 is 
gewezen op het geringe aantal initiatieven in de informele zorg dat we konden vinden. 
Welke factoren zijn volgens de respondenten van invloed op de bereidheid van bewoners 
om initiatieven te ontwikkelen in de informele zorg? Gerelateerd hieraan is de vraag 
naar de betekenis van de Wmo voor de verschillende initiatieven. Sommige initiatieven 
functioneerden al voor de introductie van de wet, anderen zijn daarna ontwikkeld. Hoe 
ervaren en evalueren initiatiefnemers de rol van de Wmo met betrekking tot hun pro-
jecten? In de conclusie (hoofdstuk 8) wordt deze relatie tussen wet en praktijk verder 
uitgewerkt; aan het einde van dit hoofdstuk presenteren we de opmerkingen hierover 
van de initiatiefnemers.
Vooraf moet worden opgemerkt dat de onderstaande bevindingen gebaseerd zijn op de 
antwoorden van de respondenten. De lijst is dus niet compleet, in die zin dat mogelijk 
ook andere factoren van invloed zijn bij de vormgeving en realisatie van initiatieven. 
Bovendien gaat het om de percepties en interpretaties van de actoren in de vijf gemeen-
ten. Hun ervaringen bieden een blik op de punten waar initiatieven bij de ontwikkeling 
van hun activiteiten tegenaan lopen en tonen of en hoe actieve inwoners de door-
werking van de Wmo in de praktijk ervaren. Waar mogelijk sluiten we aan bij gegevens 
uit andere studies.

7.1 Voorwaarden realisatie

In hoofdstuk 4 kwamen we op basis van landelijke gegevens tot de conclusie dat infor-
mele zorg bij mensen thuis vrijwel uitsluitend door de thuiszorg en familie wordt 
geleverd. Vrijwilligers spelen hierbij slechts een kleine rol. Deze gegevens roepen de 
vraag op wat de aanleiding was voor de initiatiefnemers in de vijf casusgemeenten om 
wel initiatieven op het gebied van informele zorg te ontwikkelen. Kunnen gemeenten 
dit soort initiatieven bevorderen? Welke factoren werken volgens initiatiefnemers, 
gemeenteambtenaren en professionals stimulerend en welke juist belemmerend?

7.1.1 Belemmeringen om informele zorginitiatieven te starten

Er zijn verschillende redenen te noemen die initiatieven rond zorg problematischer 
kunnen maken dan rond andere thema’s. In de eerste plaats speelt zorg zich achter 
de voordeur af. Volgens een beleidsambtenaar van Dorpstad zullen bewoners daarom 
eerder een barbecue organiseren of iets voor de buurt doen dan ondersteuning organise-
ren. In Noorddorp kregen bewoners in het kader van een groter project de gelegenheid 
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om voorstellen in te dienen voor hun dorp waarvoor zij een geldbedrag kregen. De 
meeste plannen hadden betrekking op de leefbaarheid. Slechts twee voorstellen raakten 
aan het thema zorg via het a ed -apparaat dat de bewoners wensten aan te schaffen (een 
draagbaar toestel voor reanimaties). De wijkmanager in Weststad deelt deze ervaring. 
De meeste initiatieven zijn, zoals zij ook opmerkt, gericht op het onderhoud en de ver-
betering van de openbare ruimte. Overlast in de buurt door een groepje hangjongeren 
of een boom die het zonlicht wegneemt brengt mensen snel in actie. Volgens haar komt 
dit onder meer omdat de resultaten direct en goed zichtbaar zijn. Bij sociale thema’s, de 
relaties tussen mensen, zijn de resultaten veel minder tastbaar en daarom zouden men-
sen veel minder snel geneigd zijn dit soort thema’s op te pakken.
De secretaris van de opgeheven burenhulporganisatie in Dorpstad maakt nog een 
opmerking over de minder aantrekkelijke aspecten die aan sommige vormen van zorg-
vrijwilligerswerk zijn verbonden. Haar ervaring is (in tegenstelling overigens tot die van 
de beleidsambtenaar in de betreffende gemeente, zie hoofdstuk 3) dat er voor vrijwilli-
gerswerk in verpleeg- en zorghuizen voldoende mensen beschikbaar zijn. Er zijn genoeg 
vrouwen die koffie willen rondbrengen of activiteiten willen begeleiden. Echter:

Dat is heel iets anders dan wanneer je naar iemand toe moet op drie hoog, die kwijlend in zijn 
stoel zit en de hele boel onder plast en die zegt ‘wilt u mij even helpen met een beetje eten of 
met een dit en dat?’ Of ‘ik zou zo graag eens een keer naar buiten’ en je moet vervolgens een 
rolstoel drie trappen af sjouwen. Dat is een heel ander verhaal. Daar is geen gein aan, hoor.

Daarbij is het volgens haar niet zozeer de complexiteit als wel de aard van de zorgactie 
die voor een remmende werking zorgt. Evenals de Dorpstadse gemeenteambtenaar wijst 
zij op de successen bij een project als buddyzorg, waar ook het nodige van vrijwilligers 
wordt gevraagd. Schoonmaken, sjouwen en slepen zijn echter van een heel andere orde. 
Ook de respondent bij een van de hulpdiensten stelt dat hun vrijwilligers geen behoefte 
hebben aan cursussen om zo extra zorgtaken te kunnen uitvoeren. Vrijwilligerswerk 
moet volgens haar, ook wanneer het gaat om activiteiten met mensen met een beper-
king, toch vooral leuk zijn. Ander onderzoek bevestigt dat vrijwilligers vaak een grens 
trekken in de taken die ze willen. De buurman douchen is een typisch voorbeeld van iets 
dat daarbuiten valt (De Boer en De Klerk 2013).
Meer in het algemeen, en dit geldt met name voor de complexe projecten zoals de zorg-
coöperaties en de verschillende woonprojecten, hebben sommige initiatieven een lange 
aanloopfase die vraagt om een lange adem van zowel de initiatiefnemers als de betrok-
ken leden. Het woonproject in Middenstad geeft bijvoorbeeld aan dat, juist ook vanwege 
het pionierskarakter, het zoeken is naar de juiste ingangen en werkwijzen. Hier gaat een 
lange tijd overheen, iets waardoor aanvankelijk enthousiaste deelnemers aan het project 
nu toch moeten afhaken:

Het is heel moeilijk om de aandacht van een willekeurige groep mensen, als er niks gebeurt, 
lang vast te houden en ze gemotiveerd te houden. Dat zul je begrijpen. Dus het kost heel veel 
extra inspanning om dat toch zo ver te krijgen.

Een ander punt, dat overigens alleen in Dorpstad ter sprake werd gebracht als mogelijke 
hindernis voor de ontwikkeling van initiatieven, was de etnische diversiteit van de wijk. 
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Zowel initiatiefnemers als welzijnswerkers en de beleidsambtenaar refereerden aan 
dit punt. Op de vraag of mensen vandaag de dag meer of minder voor elkaar doen dan 
vroeger, antwoordt een van de initiatiefnemers met een absoluut ‘minder’. Vervolgens 
brengt hij de etnische diversiteit van de buurt ter sprake, die hij verbindt met kwesties als 
veiligheid en netheid:

Ik heb geen enkel bezwaar ertegen, maar als je merkt dat wij onze stinkende best doen om de 
zaak heel veilig en schoon te houden, en dat mensen die hier wonen en van plan zijn hun hele 
leven hier verder door te brengen, maar niet van hier afkomstig zijn, op woensdagavond om 
zes uur het vuil buiten zetten en alleen maar denken ‘het zal mij verder een rotzorg zijn wat 
er mee gebeurt’, en ’s avonds komen de meeuwen en ’s ochtends vroeg is de hele straat... Niet 
van die ene, of die paar zakken van die ene persoon, of dat ene gezin. Zo zijn er tientallen in de 
straat. En dat gaat de hele wijk door. En dan denk ik: als je daar dan wat van zegt, dan staan 
ze je aan te kijken van ikke niet begrijpen. Sorry hoor, maar als wij in Turkije zouden leven of 
in Marokko of weet ik veel waar in Verweggistan, dan hebben wij ons ook maar aan te passen 
aan de gewoontes en de regels die daar gelden. Waarom dan niet hier? Die sociale controle is 
praktisch verdwenen.

Volgens een andere initiatiefnemer trekken mensen zich veel meer dan vroeger terug 
achter hun voordeur en heeft iedereen zijn eigen leefwijze:

Ik denk dat het ook komt omdat de tijd anders is. Het is veel multicultureler geworden. 
Die mensen zijn dus niet zo gauw aan, ja aanschuifbaar. Het is harder geworden, het is meer 
ik geworden in plaats van wij. De mensen beschermen zich veel meer, schermen zichzelf af. 
De achtergrond is dus dat je van heel veel nationaliteiten niet alles weet. Ieder heeft zijn eigen 
leefwijze en sluit zichzelf een beetje af. Men is ook wel angstig voor die andere leefwijze.

Volgens een van de welzijnswerkers leidt de diversiteit in wijken tot individualisering:
Je weet bij god niet meer wie je buurvrouw is, spreekt soms niet eens de taal die we hier gewend 
zijn om te spreken. Dus dat maakt het dat we allemaal achter die voordeurtjes kruipen en daar 
blijven. En dat je niet meer weet van: goh, is die buurvrouw ziek, ligt die er al drie weken? Of, 
had ik nog kunnen inspringen als ik gewoon even aan de bel had getrokken of zo? Nou, dat is 
er niet in deze wijk.

Etnische diversiteit wordt in de interviews vooral gelinkt met grotere processen als indi-
vidualisering en zich terugtrekken achter de voordeur. In de kleinere gemeenten spelen 
dergelijke processen een stuk minder. In Zuiddorp wijst een van de initiatief nemers 
op de mogelijkheden een beroep te doen op de buren als iets niet volgens planning 
verloopt. In Noorddorp wijst iemand op de ‘noaberplicht’ die vroeger sterk aanwezig 
was, maar ook nu nog niet is verdwenen. In bereidheid om elkaar te helpen ziet hij geen 
direct verschil met vroeger. Ook nu nog rijden mensen elkaar naar de dokter of doen zij 
boodschappen voor elkaar.
Het zijn juist deze vanzelfsprekendheden die volgens initiatiefnemers in Dorpstad ont-
breken in hun wijk of buurt. Het vanuit de gemeente geïnitieerde burenhulpplatform 
moet juist ook op dit gebrek aan onderlinge contacten inspelen. Een van de primaire 
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doelen is niet alleen concrete hulp leveren, maar vooral ook buren met elkaar in contact 
brengen.

7.1.2 Het belang van een trekker

Zowel beleidsambtenaren als initiatiefnemers benadrukken het belang van een ‘trekker’ 
voor de realisatie van een project. Volgens een van de ambtenaren is de inzet van een 
paar individuen met hart en passie voor de zaak en met de nodige vaardigheden  cruciaal. 
Juist daarom beschouwt hij het als een ‘illusie’ te denken dat een overheid dit soort ini-
tiatieven kan sturen. Ook verschillende initiatiefnemers benadrukken het belang van de 
aanwezigheid van een actief persoon die de kar trekt. Het is een voorwaarde die tauto-
logisch aandoet: om burgers actief te krijgen, heb je een actieve burger nodig. (Zie ook 
w r r 2012).
Tegelijk gaat het, en dat geldt vooral voor de complexe zorgprojecten die in dit onder-
zoek beschreven zijn, wel om een bepaald type trekker. Wat opvalt is dat bij de complexe 
initiatieven de initiatiefnemer al een directe betrokkenheid had bij het thema en bekend 
is met het vaak complexe veld van de professionele zorg. Onder hen bevindt zich een 
oud-directeur van een verzorgingshuis, een voormalig leidinggevende in de woon- en 
bouwwereld en een hoogleraar Arbeid en Gezondheid die zowel affiniteit hebben met 
organisatie als met zorg. De andere grote projecten zijn ontwikkeld door ouders die zelf 
een kind hebben met een beperking en meestal al jarenlange ervaring hebben in de 
zorgwereld. Zij weten bij welke instanties zij terecht kunnen en hebben de vaardigheden 
om zaken te organiseren.

7.1.3 De rol van de overheid

Kunnen overheden de initiatiefbereidheid van inwoners rond zorg en ondersteuning 
bevorderen? Ambtenaren zelf hebben daar hun twijfels over, zoals we al zagen in hoofd-
stuk 2. De ambtenaar in Zuiddorp stelt dat de complexe initiatieven in zijn gemeente 
van onderaf ontwikkeld zijn en vraagt zich af of de gemeente dit soort projecten zelf kan 
laten organiseren. In een van de andere kernen van de gemeente, waar bewoners minder 
actief zijn, loopt sinds het begin van dit jaar een proef. De gemeente heeft daar in samen-
werking met de welzijnsinstelling een dienstencentrum geopend. Het is uiteindelijk de 
bedoeling dat het project geheel op vrijwilligers gaat draaien. Tot nu toe echter lijkt de 
animo onder bewoners niet erg groot.
Vanwege het belang dat gehecht wordt aan de aanwezigheid van trekkers die zich geheel 
voor de zaak wensen in te zetten, beschouwt hij het als een ‘illusie’ om te denken dat je 
als overheid dit soort initiatieven kunt sturen:

Je kunt hoogstens faciliterend zijn. Ik denk dat we dat als gemeente wel heel goed gedaan 
hebben het afgelopen jaar: het investeren in de infrastructuur, dus het gebouw. Zorgen dat er 
gewoon een gemeenschapshuis is.



114

vri jw ill ige inze t en onder steuningsinit iatie ven

Ook sommige initiatiefnemers benadrukken het belang van een overheid die voorziet in 
de randvoorwaarden, zodat er überhaupt de gelegenheid is voor mensen om samen pro-
jecten te ontwikkelen. Een ontmoetingscentrum is bijvoorbeeld cruciaal:

Er zijn genoeg dorpskernen. Je leest allerlei stukjes over leuke dingen die gebeuren, maar het 
gaat altijd vanuit het buurthuis. Een sportvereniging bij wijze van spreken die er iets bij doet. 
Maar waar het start, dat weet ik eigenlijk niet.

Een andere initiatiefnemer wijst op de noodzaak van subsidies. Zonder geld vanuit de 
gemeente zouden initiatieven volgens hem geen accommodaties hebben en kunnen de 
andere faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering niet worden betaald.
Andere initiatiefnemers stellen echter dat juist de afwezigheid van de gemeente heeft 
geleid tot de ontwikkeling van activiteiten. Volgens een inwoner van Noorddorp hangt 
de initiatiefbereidheid van de dorpsbewoners nauw samen met de geringe mate van 
investeringen van de gemeente in het dorp. Terwijl de gemeente actief aanwezig is in 
het centrumdorp en de toeristische kernen investeert ze volgens hem veel minder in zijn 
dorp. Bewoners kunnen volgens hem dan ook niet anders meer dan dingen zelf gaan 
oppakken. Daardoor is er een veel sterkere ‘dan-doen-we-het-zelf-wel-mentaliteit’ dan in 
andere dorpen. Tegelijk is dat volgens hem geen garantie voor actieve burgers:

En het komt ook wel veel voor dat in wat kleinere dorpen toch nog wel veel mensen wonen. 
Degenen die dan in Dorpsbelangen zitten, die zeggen allemaal: ‘Maar ik vind niet dat het onze 
taak is. Dat is een taak van de overheid.’ Van belang is uiteindelijk dat er mensen opstaan die 
zeggen: ‘Nou ben ik het zat. Nu groeit het onkruid voor mijn huis zo hoog en dit ga ik nu zelf 
aanpakken.’

Uiteindelijk draait het ook hier dus weer om de aanwezigheid van een actieve trekker. 
Wel lijkt er, en dat geldt met name voor de twee plattelandsgemeentes, nog een andere 
factor mee te spelen die de ‘dan-doen-we-het-zelf-mentaliteit’ lijkt te vergroten. Zowel in 
Zuiddorp als Noorddorp ontwikkelen de meeste initiatieven zich juist in die kernen waar 
de afgelopen jaren voorzieningen zijn verdwenen. Daar is men actiever dan in de vaak 
nog kleinere kernen waar het aantal voorzieningen toch al laag was. Vóór de gemeente-
lijke herindelingen hadden deze dorpen een centrumfunctie en waren inwoners gewend 
aan een bepaald voorzieningenniveau. Met de herindeling verloren zij deze rol, omdat 
de faciliteiten en diensten naar de grootste kern vertrokken. Dit vormde een belangrijke 
trigger om in actie te komen.
Hieraan verbonden is het aspect van de omvang van de betreffende wijk of kern en de 
aanwezigheid van een doelgroep van voldoende omvang. Een van de respondenten in 
Zuiddorp merkte op dat in de kleinste kernen geen klussendiensten of vervoersdiensten 
ontwikkeld worden, simpelweg omdat er te weinig vraag naar is. Inwoners regelen dit 
zelf en wanneer hun hulpvraag toeneemt verhuizen ze naar een andere plaats. Meer alge-
meen lijkt dit aan te sluiten bij het landelijke beeld dat oudere mensen met een beper-
king zich eerder in de grotere dorpen met een centrumfunctie vestigen, terwijl gezonde 
ouderen in de kleine dorpen blijven wonen (Steenbekkers en Vermeij 2013).
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7.1.4 De rol van professionals

Naast een al dan niet aanwezige overheid komt in sommige interviews ook het belang 
van welzijns- en zorgprofessionals ter sprake. In de vorige hoofdstukken kwam al naar 
voren dat welzijnsinstellingen vooral in de stedelijke gemeenten een rol spelen. Volgens 
een oud-bestuurslid van een recent opgeheven initiatief zijn welzijnsprofessionals in de 
organisatie van vrijwillige zorg zelfs onmisbaar. Natuurlijk kent zij tegenvoorbeelden, 
maar het succes van dergelijke projecten verbindt zij aan het hoge opleidingsniveau van 
de leden, hun gunstige financiële positie en hun uitgebreide netwerk. Wanneer die voor-
waarden ontbreken is de aanwezigheid van een professional volgens haar noodzakelijk.
Zij verbindt deze noodzaak met het afnemend aantal vrijwilligers dat bereid is een coör-
dinerende functie op zich te nemen. Voor een burenhulpinitiatief in de gemeente was 
dit een belangrijke reden voor de recente opheffing van de stichting. Voor verschillende 
wijken was het onmogelijk een vrijwillige coördinator te vinden. Volgens haar is met het 
nieuw opgerichte burenhulpplatform dit probleem opgelost. Het verlenen van infor-
mele zorg wordt hier gecoördineerd vanuit een professionele welzijnsorganisatie en een 
gebouw waar altijd mensen aanwezig zijn. Bovendien zijn dit betaalde krachten die dus 
aangesproken kunnen worden op de uitvoering van hun taken.
Een professionele coördinator is volgens haar van belang, vooral ook gezien de condities 
waaronder mensen vandaag de dag bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten:

Alleen een kleine harde kern [van professionele coördinatoren] heb je daarvoor nodig, aan-
gevuld met een groot team, want mensen zijn best wel bereid om iets voor een ander te doen. 
Maar niet altijd en niet langdurig en niet op vaste tijdstippen. En dat is een groot verschil met 
vroeger. Want toen had je die categorie mensen wel, want die hadden toch niks te doen de hele 
dag. Of liever gezegd, ze zaten thuis, het was voor hen een manier om buiten te komen, met 
andere mensen in aanraking te komen, sociaal contact te hebben.

Dit generatieverschil is een punt dat in meerdere interviews naar voren komt. Volgens 
een respondent stopte zijn vrouw met werken toen de kinderen kwamen en is zij sinds-
dien als vrijwilliger op diverse fronten actief geweest. Vandaag de dag werken vaak beide 
partners waardoor er voor vrijwilligerswerk veel minder tijd overblijft. Hetzelfde stelt 
de persoon van het diaconienetwerk. Hij is nu twee dagen per week werkloos en kan 
daarom vrij willigerswerk doen. Wanneer men werkt en bij verhoging van de pensioen-
leeftijd, blijft er volgens hem gewoon weinig tijd over voor vrijwilligerswerk. Natuurlijk 
zijn mensen bereid af en toe iets voor de ander doen. Daarvoor is echter een structuur 
nodig die, uitzonderingen daargelaten, alleen door professionele instanties geboden 
zou kunnen worden.

7.1.5 Economische en financiële voorwaarden

Uiteraard noemden onze gesprekspartners ook vaak gemeentelijke bezuinigingen. Over 
de gevolgen hiervan voor bewonersinitiatieven is men echter zeer verdeeld. Sommige 
initiatiefnemers zijn bezorgd over het wegvallen van ondersteunende voorzieningen 
zoals buurthuizen. Voor de initiatieven die hier gebruik van maken zou het daardoor 
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moeilijker worden te blijven functioneren. Anderen zien bezuinigingen juist als een 
belangrijke stimulans om mensen in beweging te brengen: ‘Bezuinigingen geven 
nieuwe mogelijkheden. Misschien wat gedwongen, maar ze geven wel nieuwe mogelijk-
heden.’
Veel initiatiefnemers merken overigens op dat zijzelf weinig tot geen hinder onder-
vinden van gemeentelijke bezuinigingen. De oorzaak kan liggen in de terughoudend-
heid van verschillende gemeenten te bezuinigen op initiatieven en het verenigingsleven. 
In plaats daarvan kijken gemeenten, zoals we in hoofdstuk 2 al zagen, eerder kritisch 
naar de welzijnssector waar het nodige wordt gekort.
Toch ondervinden ook aardig wat ondersteuningsinitiatieven, direct of indirect, gevol-
gen van de bezuinigingen. Sommige initiatieven zijn bang voor kortingen op subsi-
diegelden. Daarnaast zijn ze bang dat hun doelgroep niet meer in staat is bepaalde 
activiteiten te bekostigen of geven ze aan nu al beperkt te worden in hun activiteiten:

De immense bezuinigingen natuurlijk, waardoor wij dus genoodzaakt waren toch wel bepaal-
de dingen te stoppen. Zoals toch wel meer naar de mensen toe, daar is gewoon het geld niet 
meer voor. Je moet de mensen lokken als het ware, om naar je toe te komen, door bijvoorbeeld 
een koffietafel te serveren en te zeggen ‘jongens, kom nou eens praten’. Nou, die kosten kun je 
niet meer declareren, want daar heb je het geld niet meer voor. Dus je bent toch wel enigszins 
gehandicapt in je plannen.

Vanuit een heel andere invalshoek geeft een aantal initiatieven aan juist te groeien door 
de crisis en de bezuinigingen. We zagen eerder al dat De Boer en Van der Lans (2011) 
voorspelden dat burgers taken van de overheid moeten overnemen als gevolg van de 
crisis. Voorbeelden van dit soort initiatieven zijn de ruilkringen, de schuldhulpmaatjes-
projecten en gezamenlijke maaltijdvoorzieningen. Voor meer mensen is het moeilijker 
een gezonde maaltijd te betalen of voldoende zorguren geïndiceerd te krijgen. Het zijn, 
volgens een van de initiatiefnemers, de mensen die altijd al problemen hadden en die nu 
door de bezuinigingen en het wegvallen van vangnetten weer als eerste geraakt worden.
Terwijl de mogelijke doelgroep dus uitbreidt, willen initiatiefnemers tegelijk niet het 
gevoel hebben de gevolgen van bezuinigingen via hun vrijwillige inzet op te moeten 
vangen. Men staat positief tegenover het aanspreken van mensen op hun eigen verant-
woordelijkheid en zelfredzaamheid maar wanneer het principe van zelforganisatie wordt 
gebruikt om bezuinigingen te legitimeren is men er veel minder over te spreken. Zeker 
als dat betekent dat van vrijwilligers verwacht gaat worden dat ze ook zorg intensieve 
taken (mensen uit bed halen, bijvoorbeeld) op zich nemen.

7.2 Problemen voor lopende initiatieven

Bovenstaande punten hebben betrekking op de factoren die al dan niet een belem-
mering kunnen vormen voor inwoners om zorginitiatieven op te starten. Tegen welke 
problemen en hindernissen lopen bewonersinitiatieven aan die al ontwikkeld zijn? 
In hoofdstuk 6 zijn al een aantal knelpunten beschreven in de relaties van initiatieven 
met andere partijen, zoals de soms moeizame verhouding met professionele zorg-
instellingen of de gereserveerde houding vanuit de gemeente. Hieronder volgt een 
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overzicht van andere punten die initiatiefnemers en gemeenteambtenaren in hun inter-
views naar voren schoven.

7.2.1 Interne problemen

Een deel van de problemen waar initiatiefnemers zeggen tegenaan te lopen heeft betrek-
king op de interne organisatie: de betrokkenheid van sommige leden en de onderlinge 
afstemming tussen vrijwilligers. Twee initiatiefnemers geven aan dat er veel op het bord-
je van het bestuur ligt. De beide ruilkringen zeggen een tekort te ervaren aan actieve 
mensen, punten die ook door twee andere initiatieven worden aangehaald. Een andere 
initiatiefneemster noemt daarbij nog het probleem van ongemotiveerde vrijwilligers. 
Volgens haar zijn er diverse betrokkenen die alleen maar meedoen vanwege het vrijwil-
ligersfeest. Verder heeft ze af en toe het gevoel het nooit goed te doen als bestuur. Altijd 
zijn er wel vrijwilligers die ergens over klagen. Ook de vervoersdienst noemt dit punt. 
Het is soms lastig om de diensten die vrijwilligers leveren goed op elkaar af te stemmen 
en hen tevreden te houden.
Twee initiatieven halen in dit kader nog een specifiek knelpunt aan. Bij beide zijn men-
sen actief die verplicht zijn om vrijwilligerswerk te doen, zoals uitkeringsgerechtigden, 
mensen die Nederlands moeten leren of studenten die in ruil voor een lage huur een 
aantal uur de diensten in het wijkcentrum begeleiden. Volgens de respondenten zouden 
deze personen niet altijd even capabel of gemotiveerd zijn.
Een van de ouderinitiatieven noemt verder de onderlinge afstemming tussen ouders als 
probleem. In het begin staan de neuzen nog wel dezelfde kant op, maar op een gegeven 
moment ontstaan er toch fricties. Volgens de initiatiefnemer kunnen ouders die jaren-
lang zelf de zorg voor hun kind hebben georganiseerd in de nieuwe situatie over kleine 
dingen onenigheid krijgen. Ook een van de beleidsambtenaren refereert aan dit punt. 
Hij wijst op de verhoudingen binnen organisaties en besturen en de kritiek die sommige 
plannen krijgen vanuit de gemeenschap:

Hoe houd je het dan een beetje gezellig? Ik heb af en toe wel eens bij een bijeenkomst gezeten 
waarbij ik dacht: ‘Nou, als ik hier vrijwilliger zou zijn, zou ik nog ter plekke de deur uit lopen.’ 
Als ambtenaar hoef ik het niet te doen, want ik krijg gewoon mijn salaris betaald. Daar 
verbaas ik me wel eens over, dat je dezelfde mechanismen ziet die je ook gewoon in een profes-
sionele organisatie hebt. De mensen die niet met elkaar overweg kunnen, die zijn er natuurlijk 
ook in zo’n vrijwilligersstructuur.

De welzijnswerkers uit Dorpstad en Weststad wijzen eveneens op interne conflicten die 
kunnen spelen bij initiatieven. Een externe ‘mediator’ is dan volgens hen onmisbaar.
Verder noemt een aantal ambtenaren en welzijnswerkers het probleem van continuïteit 
in de beschikbaarheid van vrijwilligers. De beleidsambtenaar in Noorddorp heeft, zoals 
al vermeld, twijfels over dit punt:

In [naam kern] moeten we gewoon zien of het gaat lukken om een grotere groep aan te spre-
ken die bereid is de handen uit de mouwen te gaan steken en ook voor langere tijd structureel 
in te vullen. Het is ze wel gelukt om allerlei mensen te enthousiasmeren om mee te denken, nou 
dat is fantastisch. Maar straks bij de realisering gaat het weer een nieuwe fase in.
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Een ander probleem heeft betrekking op de organisatiecapaciteit van sommige initia-
tieven. Volgens een van de welzijnswerkers in Weststad is het opvallend dat maar weinig 
mensen echt helemaal op hun eigen kracht iets kunnen doen:

Zodra ze hier zíjn, hè [heel nadrukkelijk], dan zie je wat er gebeurt, hè. Je ziet wat hier gebeurt. 
Iedereen komt binnen en vraagt iets etcetera. Het is opvállend dat de mensen vaak echt heel 
hoog zijn opgeleid en ze nemen niet compleet de verantwoordelijkheid [tikt bij ieder woord op 
tafel]. Ze willen feedback van je: hoe het gaat, wat voor geld mag er uitgegeven worden, want 
zijn ze dan verzekerd, hoe pakken we het dan aan, hoe vaak zullen we het doen, is dat wel 
goed…? Cónstant feedback en ónafhankelijk van de opleiding [heel erg nadrukkelijk]. Dat is 
echt héél bijzonder. En dat kan je mensen extern maar niet uitleggen.

7.2.2 Overige punten

Naast deze organisatorische aspecten halen de initiatiefnemers nog twee specifieke pro-
blemen aan. Zo wijst de vervoersdienst op de terugloop in het aantal gebruikers. Naast 
de concurrentie met de professionele taxibus noemt hij veranderingen in de doelgroep. 
Mensen zijn tegenwoordig langer zelfstandig mobiel en vrouwen hebben veel vaker dan 
vroeger een rijbewijs. Een ander punt is dat het aantal mensen dat gebruik kan maken 
van de gesubsidieerde dagverzorging sterk is teruggelopen, iets dat volgens hem direct 
gevolgen heeft voor het aantal ritjes van de bus. Een van de hulpdiensten wijst nog op 
een situatie waar vrijwilligers steeds vaker mee te maken krijgen. Omdat ze veel meer 
dan voorheen achter de voordeur komen van mensen, krijgen ze soms signalen (drank-
misbruik, schulden, enz.) waar ze volgens haar vaak niet veel mee kunnen.

7.3 Opbrengsten

Op de vraag naar de opbrengsten wijzen de initiatiefnemers in de eerste plaats op de 
concrete diensten en activiteiten die georganiseerd worden en die door de tijd heen 
ontwikkeld zijn: de dagbesteding, de maaltijdgroepen, de zomerscholen, de uitwisseling 
van dingen zonder geld, het helpen bij verhuizingen en kleine klusjes, de kledingbeurs, 
enzovoort. Verder wordt gewezen op het toenemend aantal mensen dat gebruikmaakt 
van de ontwikkelde diensten en projecten.
Daarnaast zijn gezelligheid en sociale contacten weliswaar niet het hoofddoel van de 
activiteiten maar ze zijn wel vaak een belangrijke meerwaarde (zie ook Bloemink 2013). 
Vooral bij activiteiten die gericht zijn op nabuurschap of ‘samen eten’ zijn de sociale 
contacten en de gezelligheid onontbeerlijk.
Alle initiatieven verlenen een of andere vorm van ondersteuning en de meeste bevorde-
ren daarnaast het aangaan van sociale contacten en vergroten zo de sociale cohesie. In 
een notitie van een van de initiatieven staat bijvoorbeeld:

In een tijd waarin organisaties en overheden uitsluitend op efficiency en grotere verbanden ge-
richt zijn, gaat [naam initiatief ] terug naar de ‘gemeenschapszin’ en de menselijke maat: het 
organiseren en realiseren van een gemeenschapsvorm op een schaal die door mensen overzien 
kan worden, zodat ze er zich weer mee verbonden voelen en er deel aan kunnen hebben.
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Bestaande sociale samenhang kan ook aan de oorsprong liggen van het nemen van een 
initiatief, bijvoorbeeld wanneer vanuit het al bestaande verband van de k bo een klus-
sendienst wordt opgezet.
Daarnaast dragen sommige initiatieven met hun project bij aan de sociale samenhang in 
de buurt:

De seniorencoöperatie stimuleert modern nabuurschap, hetgeen inhoudt dat onze leden een 
beroep kunnen doen op elkaar als reguliere hulp te zwaar of niet direct beschikbaar is. Het 
gaat dus om hulp die tussen wal en schip valt. Hiervoor is sociale cohesie tussen leden nodig. 
Wij hebben al veel initiatieven genomen om dit te bevorderen. Wij hebben ons werkgebied 
onderverdeeld in tien kleinere zogeheten binnenbuurten. Op deze schaal kunnen leden elkaar 
gemakkelijk leren kennen en meer voor elkaar gaan betekenen.

Uit de sociale netwerken die via initiatieven ontstaan of er door worden versterkt vloeien 
soms ook contacten voort waarop men een beroep kan doen zodra men een of andere 
vorm van ondersteuning nodig heeft. Een gastvrouw in een ontmoetingscentrum helpt 
andere buurtbewoners bij kleine problemen zoals de aanvraag van een bibliotheekpas. 
Leden van de seniorencoöperatie vinden het een prettig idee dat ze eventueel terug kun-
nen vallen op de hulp van andere leden. We spraken overigens ook met een paar mensen 
bij een burenlunch die niet geloven dat ontmoeting tot ondersteuning leidt, omdat in 
hun geval de leden van de groep in kwestie allemaal oud zijn en dus simpelweg niet in 
staat elkaar te ondersteunen.
Andere opbrengsten die genoemd worden zijn het groeiend vertrouwen in het initiatief 
onder deelnemers en de toename van de organiserende capaciteiten van de groep. Ver-
der noemen initiatiefnemers de wervende werking die zou uitgaan van hun project. Een 
van hen wijst erop dat er in het dorp steeds meer mensen zijn die zich betrokken voelen 
bij het project en besluiten zich ergens voor te gaan inzetten. Volgens de initiatiefnemer 
van het woonproject in Middenstad ligt er op de bouwlocatie nog steeds alleen maar 
zand, maar groeit de belangstelling van anderen voor de ontwikkeling van soortgelijke 
projecten. Bij een vacature krijgt de zorgcoöperatie in Zuiddorp zeer veel sollicitaties, 
terwijl het aanbod aan vrijwilligers alleen maar toeneemt. Volgens het wijkplatform in 
Dorpstad willen mensen meer doen dan vroeger. Daarnaast wordt de organisatie zelf 
veel serieuzer genomen. De woningcorporatie of gemeente betrekt het wijkplatform 
direct bij hun plannen. ‘Je hebt het gevoel dat je toch wel belangrijk bent, omdat jij het 
weer uitdraagt naar je mensen toe, via advertenties of via onze wijkkrant.’
Ook een aantal beleidsmedewerkers wijst op de mobilisatiecapaciteit van initiatief-
nemers. Volgens de beleidsmedewerker in Noorddorp weten dergelijke projecten goed 
mensen te enthousiasmeren en maken ze goed gebruik van hun contacten en netwer-
ken. De ambtenaar in Zuiddorp ziet de meerwaarde van initiatieven in het draagvlak dat 
zij voor hun activiteiten en projecten onder inwoners weten te creëren. Daarnaast wijst 
hij op de financiële voordelen. Wanneer professionals zouden moeten doen wat nu vrij-
willigers op zich nemen dan zou dat volgens hem onbetaalbaar zijn.
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7.4 Rol van de Wmo

Wat is bij dit alles de rol van de Wmo? Alle initiatieven die besproken zijn houden zich 
bezig met thema’s die gerelateerd zijn aan de Wmo. Ze belichamen de praktische uit-
werking van enkele basisprincipes uit de wet, zoals het binnen de eigen leefomgeving 
oplossen van ondersteuningsvragen (zelfredzame samenleving) en het vergroten van 
de participatiemogelijkheden van mensen. Gemeenten hebben de taak om deze doel-
stellingen te bevorderen.
We hebben bewonersinitiatieven geselecteerd die zo zelfstandig mogelijk functioneren. 
Dit is ook het ideaal van de Wmo zelf: een samenleving die zelfredzaam is. Idealiter zou 
een deel van de Wmo zichzelf overbodig moeten maken door het creëren van een samen-
leving die haar eigen boontjes kan doppen en mensen die ondersteuning nodig hebben 
voldoende kan helpen zonder dat daarvoor hulp, in het kader van de Wmo, vanuit de 
gemeente nodig is.
Eén initiatiefnemer heeft nog nooit gehoord van de Wmo. Voor de anderen geldt dat 
zij de naam van de wet kennen en min of meer weten waar deze over gaat. Een direct 
verband met de activiteiten die hun initiatief organiseert leggen zij echter niet altijd. 
Wanneer dit wel gebeurt, bestaat dit verband vooral uit het besef dat men activiteiten 
verricht die corresponderen met onderwerpen of doelgroepen uit de Wmo. De organisa-
tie van een gezamenlijke maaltijd, een bewegingsclub of activiteiten om mensen uit hun 
isolement te halen zijn onderwerpen die corresponderen met de Wmo. Zij merken niet 
direct de invloed van de wet, maar zien hun activiteiten wel duidelijk in dat kader: ‘Want 
je brengt wel heel veel samen.’ Tegelijk ontbreekt voor het merendeel van de initiatieven 
een concrete relatie tussen hun initiatief en het Wmo-beleid: ‘Ik weet, het beleidsplan 
rondom schulddienstverlening, daar wordt natuurlijk regelmatig gerefereerd aan de 
Wmo, maar dit project sec, nee.’

Verder zien initiatiefnemers hun eigen activiteiten vooral als aanvullend op de onder-
steuning die vanuit de Wmo wordt geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bemiddeling 
bij thuiszorg, de uitwisseling van informatie over betrouwbare klusjesmannen of een 
gezonde maaltijddienst. Een van de hulpdiensten bakent zelfs de taken die vrijwilligers 
doen expliciet af van zorg en ondersteuning. Volgens de betreffende respondent gaat 
de Wmo verder dan wat zij als organisatie aan vrijwilligers willen overlaten. De betrok-
ken vrijwilligers mogen geen steunkousen aantrekken bij anderen of andere zorgtaken 
 uitvoeren. ‘We gaan zelf niet met iemand naar het toilet, dat is ons werk niet.’
Een aantal van deze initiatiefgroepen bestond al voor de introductie van de Wmo. 
Die geven ook aan geen wezenlijke veranderingen te hebben gemerkt. Een van de hulp-
diensten merkte op dat diensten als aanvullende mantelzorg, een telefooncirkel of 
samen eten, al jarenlang worden aangeboden. Volgens een andere initiatiefneemster 
is de gemeente zelf nog druk bezig met de vraag hoe ze nu precies invulling moet gaan 
geven aan de Wmo en hoe ze de daarvoor beschikbare gelden moet inzetten. Zelf merkt 
zij daar nog weinig van.
Daarnaast maakt het voor de meeste initiatiefnemers natuurlijk in de praktijk niet uit uit 
welke pot de gemeentelijke subsidies afkomstig zijn of bij welke ambtenaar men moet 
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zijn met een aanvraag. Wel maken de initiatiefnemers van ouderhuizen zich zorgen over 
de gevolgen van de toekomstige overheveling van geld van de aw bz naar de Wmo en met 
name ook de financiële onzekerheid die hiermee gepaard gaat:

Met de zorgverzekeraars en een aantal zorgaanbieders zijn we aan het nadenken hoe je een 
structurele financiering kan krijgen, zeker voor de nieuwe huizen, maar ook voor dit huis. Nu 
nog uit de aw b z als een soort pilot, maar de bedoeling is met de veranderingen in de Wmo dat 
wij geld uit Wmo gaan krijgen.

Voor dit soort initiatieven lijkt de Wmo niet veel meer te betekenen dan het opnieuw 
labelen van de pot met geld waar ze een beroep op kunnen doen. Tegelijk maken zij zich 
wel zorgen over de bezuinigingen die met deze overheveling gepaard gaan en de gevol-
gen voor hun project.
Voor een klein aantal initiatieven geldt dat zij in eigen ogen wel directer betrokken zijn 
bij de Wmo. De initiatiefnemers geven aan dat mensen vanuit het gemeentelijke Wmo-
loket worden doorverwezen naar hun initiatief of dat hierover contact is geweest met de 
gemeente. Dit geldt voor een van de hulpdiensten die folders van hun activiteiten heeft 
staan bij de Wmo-loketten. Een ander project heeft nog geen directe afspraken hierover, 
maar kan zich wel voorstellen dat in de toekomst mensen vanuit het Wmo-loket worden 
doorgestuurd. Een ander initiatief is juist door de welzijnsinstelling benaderd of zij bij 
het Wmo-loket aangemeld konden worden en of er mensen naar hen zouden kunnen 
worden doorverwezen. Vanwege twijfels over de eigen capaciteit hebben zij dit verzoek 
echter afgehouden.
Bij de zorgcoöperatie in Zuiddorp is het Wmo-loket geïntegreerd in het initiatief via 
een steunpunt. Ook het spreekuur vindt daar plaats. Dit gebeurde op een vraag van de 
wethouder. De betreffende persoon heeft daarvoor een door de gemeente betaalde 
op leiding gehad, evenals de vrijwilliger die haar indien nodig kan vervangen. Zij voeren 
ook de gesprekken met mensen die bij de gemeente om ondersteuning vragen, maar 
laten ter voorkoming van scheve gezichten in het dorp de indicatie zelf over aan de 
gemeente. Ook in een van de twee andere kernen van Zuiddorp zijn dergelijke zorgsteun-
punten actief.
Een ander initiatiefnemer had juist een heel andere ervaring. In de opstartfase ontdekte 
hij zelf dat hun project erg nauw aansloot bij het merendeel van de beleidsthema’s van 
de Wmo. Toen hij daarop contact zocht met de gemeente om het een en ander uit te wer-
ken kreeg hij echter geen enkele reactie. Volgens hem heeft hij als initiatief de mensen, 
faciliteiten en het vermogen om een aantal van deze taken te vervullen, maar krijgt hij 
nul op het rekest:

Vrij in het begin toen ik het gemerkt had, dacht ik: ik ga toch eens terug naar die gemeente, 
wat contact zoeken met die wethouder Welzijn om te vragen of zij het leuk vinden als wij sa-
men wat aan die Wmo gingen doen. Mooi, ook geen enkele reactie, ik moet het nu nog horen.

Een van de respondenten geeft aan dat de gemeente vanuit de Wmo mogelijk financieel 
kan bijdragen aan de verspreiding en implementatie van vergelijkbare projecten in an-
dere wijken of buurten. Hoewel hij voor zijn eigen project geen gebruik gemaakt heeft 
van Wmo-gelden, zouden vanuit de Wmo de opstartkosten kunnen worden vergoed. 
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Tegelijk moeten daarbij volgens hem wel de procedures veranderen. Gemeenten moeten 
dit soort initiatieven de ruimte bieden te experimenteren, zonder direct om een ver-
antwoording te vragen.
Op een paar initiatieven na lijkt de concrete invloed van de Wmo op initiatieven dus 
beperkt te zijn. Hier is een aantal mogelijke verklaringen voor te geven. Sommige initia-
tieven zijn ouder dan de Wmo. Zij organiseren al jaren hun activiteiten en merken hoog-
uit een verandering in de subsidiebron. Dit kan deels samenhangen met de criteria die 
bij de selectie van initiatieven gehanteerd zijn. We hebben die projecten geselecteerd die 
zelf de regie voeren over hun project en dus een bepaalde mate van autonomie hebben. 
Verder zijn er initiatieven in onze selectie die bewust de inmenging van ambtenaren of 
welzijnsprofessionals mijden om hun autonomie te bewaren. Aan de andere kant zijn er 
aanwijzingen dat gemeenten en welzijnsprofessionals bewust afstand houden tot som-
mige ondersteuningsinitiatieven vanuit de vrees de processen en bestaande vanzelfspre-
kendheden te verstoren.
Het is mogelijk dat de relatie tussen initiatieven en de Wmo in de toekomst sterker 
wordt. Gemeenten waren na de invoering in 2007 vooral bezig met het organiseren van 
de huishoudelijk hulp en het inrichten van Wmo-loketten. Nu ze zich meer richten op 
beleidsthema’s als sociale samenhang en vrijwillige inzet is het denkbaar dat de koppe-
ling zal versterken. Dit wordt mogelijk nog versterkt als de aangekondigde overheveling 
van taken van de aw bz naar de Wmo, onder korting van het budget en de korting op het 
budget voor hulp bij het huishouden, meer gemeenten nopen om nog meer de nadruk te 
leggen op eigen verantwoordelijkheid (t k 2012/2013).

7.5 Conclusie

We beschreven een aantal voorwaarden, problemen en opbrengsten bij de start en reali-
satie van bewonersinitiatieven in de informele zorg, zoals respondenten die aanhaalden. 
Belangrijke punten hebben betrekking op het specifieke karakter van informele zorg. 
De zorg heeft een eigen logica, die moeilijk te vergelijken is met andere sectoren. Onder-
steuning speelt zich vaak af achter de voordeur, met minder tastbare resultaten en soms 
ook minder leuke activiteiten. Bovendien, en dat geldt zeker voor de grotere initiatieven, 
is het domein complex en vraagt de ontwikkeling van projecten een lange adem. Type-
rend is dat de meeste initiatiefnemers voordat zij met hun project begonnen al op een of 
andere manier betrokken waren bij het thema. Zij waren dus bekend met de wereld van 
de professionele zorg of beschikten over kennis en vaardigheden die nuttig zijn voor het 
opstarten van het betreffende bewonersinitiatief.
In één gemeente haalden verschillende partijen de etnische diversiteit in de wijk aan als 
belemmerende factor. Men is onbekend met elkaars leefwijze en dit resulteert erin dat 
‘iedereen achter de voordeur blijft zitten’. Informele zorg verlenen wordt in zo’n situatie 
als problematisch ervaren en dat geldt helemaal voor de ontwikkeling van initiatieven 
op dit gebied. Of etnische diversiteit echt van invloed is op de bereidheid tot wederzijdse 
hulp wordt echter in ander onderzoek ter discussie gesteld (zie bv. Gijsberts et al. 2008).
Daarnaast merkte een aantal respondenten op dat tijdgebrek en inzet bij vrijwilligers 
regelmatig een probleem zijn. Veel komt op het bordje van het bestuur of er zijn te 
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 weinig mensen om activiteiten uit te voeren. Daarnaast is de ervaring van sommige ini-
tiatiefnemers dat mensen meestal best bereid zijn af en toe een klusje te doen, maar niet 
voor een langere periode structurele verplichtingen willen aangaan.
Bij de realisatie van initiatieven zagen we vooral in de twee grote steden dat welzijns-
professionals een ondersteunende rol kunnen spelen. Ook de gemeente kan volgens 
sommige initiatiefnemers faciliterend optreden, bijvoorbeeld door ontmoetingscentra 
in stand te houden. Wanneer die verdwijnen kun je volgens hen niet verwachten dat 
mensen zich gaan organiseren en spontaan initiatieven ontwikkelen. Bezuinigingen 
en het verdwijnen van voorzieningen kunnen de initiatiefbereidheid van inwoners ech-
ter ook vergroten: een aantal initiatieven is als reactie hierop ontstaan. Tegelijk lijken 
hier ook andere factoren van belang. Zo zien we in de twee plattelandsgemeentes dat 
 initiatieven juist ontstaan in de dorpskernen die hun oorspronkelijke centrumfunctie 
zijn kwijtgeraakt na de gemeentelijke herindelingen. Hieraan gekoppeld is het aspect 
van omvang: als de doelgroep te klein is, en dat geldt voor verschillende plattelands-
kernen, zullen er ook geen diensten ontwikkeld worden en gaan mensen eerder naar 
een andere plaats met een groter voorzieningenaanbod. Daarnaast zien we ook in dit 
onderzoek terug dat de rol van zogenaamde ‘trekkers’ vaak cruciaal is voor het ontstaan 
van een initiatief.
Het gemeentelijk Wmo-beleid lijkt bij dit alles in de perceptie van de initiatiefnemers 
nauwelijks een rol te spelen. Deelnemers hebben weliswaar van de Wmo gehoord maar 
zeggen met hun initiatief weinig te merken van het gemeentelijk beleid. De wereld van 
de initiatieven en die van de gemeente en welzijnstellingen zijn in de ogen van initiatief-
nemers grotendeels verschillende domeinen, die maar losjes verbonden zijn door een 
gedeeld thema: ondersteuning. Desondanks zagen we in hoofdstuk 6 dat er wel degelijk 
sprake is van onderling contact tussen initiatieven en de gemeente. In het slothoofdstuk 
gaan we hier verder op in.
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8 Conclusies en slotbeschouwing

Dit rapport beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar vrijwillige 
inzet en ondersteuningsinitiatieven in vijf gemeenten. Het eerste doel van deze verken-
ning was om na te gaan hoe gemeenten en welzijnsinstellingen invulling geven aan de 
opdracht om vrijwillige inzet te stimuleren. Het tweede doel was om inzicht te krijgen 
in de vraag of mensen zich inderdaad vrijwillig (willen) organiseren om zich in te zet-
ten voor anderen die moeite hebben om ‘mee te doen’. We gaven een landelijk beeld op 
basis van bestaande cijfers en gingen dieper in op ‘ondersteuningsinitiatieven’1: een van 
de mogelijke uitingsvormen van deze vrijwillige inzet. De vraag is of er een verband is 
tussen het top-down- en het bottom-up-perspectief: het gemeentelijk Wmo-beleid om 
particuliere initiatieven te stimuleren en de ondersteuningsinitiatieven die mensen uit 
zichzelf nemen.2 Voordat we ons tot deze vraag wenden (in § 8.2 en § 8.3) beantwoorden 
we nogmaals kort de vijf onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. Onze conclusies beperken 
zich tot de vijf bestudeerde gemeenten, en gelden dus niet voor heel Nederland. Wel 
hebben we in deze gemeenten veel variatie kunnen zien, op basis waarvan we ontwikke-
lingen signaleren die vermoedelijk ook elders spelen.

8.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen

1 Wat doen gemeenten en welzijnsinstellingen om vrijwillige inzet te stimuleren, in het bijzonder in de 
vorm van bewonersinitiatieven? Welke veranderingen zijn daarin opgetreden door de komst van de 
Wmo?

De bestudeerde gemeenten zetten vrijwilligersondersteuning in om omstandigheden 
te creëren die mensen tot vrijwillige inzet uitnodigen en om aanwezige inzet te be-
stendigen. Beleidsmakers denken daarbij vaak aan vrijwillige inzet in de verzorging of 
ondersteuning van anderen. Het gaat bijvoorbeeld om bemiddeling tussen hulpvraag 
en hulpaanbod, de promotie van vrijwillige inzet, de uiting van waardering voor vrij-
willigers en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties om te zorgen dat opgedane 
kennis niet verloren gaat. Dit beleid werd al ingezet vóór de Wmo, en zette later, toen 
ook enkele landelijke beleidsbrieven over vrijwillige inzet werden uitgebracht, door.
In de uitwerking bestaan wel verschillen tussen de stedelijke gemeenten en de platte-
landsgemeenten in dit onderzoek. Steden geven in hun beleidsplannen een duidelijker 
interpretatie van vrijwillige inzet, noemen meer argumenten om het te bevorderen en 
leggen meer de nadruk op activering van kwetsbare groepen en van mensen die in een 
isolement verkeren. Zij zetten nadrukkelijker in op de rol van welzijnsinstellingen, die 
in stedelijke gemeenten traditioneel een sterkere positie hebben. Plattelandsgemeenten 
leggen meer de nadruk op nabuurschap en het verenigingsleven, dat daar traditioneel 
sterker is (Steenbekkers en Vermeij 2013). Toch mogen we ook weer niet concluderen 
dat steden volledig in een ‘zelfredzaamheidsdiscours’ zitten en dorpen in een ‘gemeen-
schapsdiscours’. In de praktijk bestaan er mengvormen.
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Welzijnsinstellingen in de onderzochte gemeenten laten sinds de invoering van de Wmo 
een deel van hun activiteiten zelfstandig door vrijwilligers uitvoeren. Het traditionele 
buurt- en opbouwwerk raakt daardoor op de achtergrond. Professionals dienen vrijwilli-
gers te ondersteunen, in plaats van andersom. Op deze manier moeten ze de maatschap-
pelijke omslag naar meer eigen verantwoordelijkheid begeleiden. Misschien worden 
welzijnsinstellingen inderdaad een soort ‘facilitaire bureaus voor burgerkracht’, zoals De 
Boer en Van der Lans (2011: 54) schetsen. Welzijnswerkers bieden vrijwilligers trainingen 
voor coördinerende vaardigheden, voor de omgang met specifieke doelgroepen of voor 
de signalering van problemen bij die doelgroepen. In tegenstelling tot wat men mis-
schien zou verwachten leidt die veranderde rol niet tot minder werk voor hen. Begelei-
ding kost ook tijd en inzet.
De Wmo koppelt vrijwillige inzet ook aan het beleidsthema sociale samenhang. In dat 
kader proberen alle vijf gemeenten kwetsbare en mindere kwetsbare mensen met elkaar 
in contact te brengen, met het oog op het bewerkstelligen van informele hulp. Ondanks 
deze doelstelling beperken de meeste gemeenten het aantal ontmoetingsplekken. Wel 
geven ze de overgebleven plekken deze nieuwe focus mee.
De meeste gemeentelijke beleidsmedewerkers lijken sceptisch over de opdracht van 
de Wmo om nieuwe initiatieven te stimuleren. Ze zeggen te merken dat ideeën waar 
mensen zelf mee komen meer kans van slagen hebben dan ideeën uit de gemeentelijke 
koker. Toch zoekt een aantal gemeenten naar mogelijkheden om initiatieven ‘uit te 
lokken’, soms bij wijze van experiment, in kernen of wijken waar ze uit zichzelf niet 
ontstaan. Gemeenten organiseren dan subsidierondes waarbij mensen onder bepaalde 
voorwaarden financiering kunnen krijgen voor initiatieven die ze indienen. Bestaande 
initiatieven ondersteunen ze met eenmalige subsidies of accommodatie. Ook geven 
sommige gemeenten de opdracht aan welzijnswerkers om ideeën in de wijken op te spo-
ren en om mensen ondersteuning te bieden om die ideeën tot wasdom te laten komen. 
Welzijnsinstellingen ondersteunen ook initiatieven in bijvoorbeeld buurthuizen. Gezien 
het feit dat welzijnsinstellingen zich vanuit de Wmo meer en meer toeleggen op kwets-
bare groepen, is het opvallend dat de bewonersinitiatieven die ze ondersteunen in de 
bestudeerde gemeenten zich hier meestal niet expliciet op richten.

2 Zijn Nederlanders bereid om informele ondersteuning te verlenen? Doen ze dit in de praktijk ook?

Veel Nederlanders zijn bereid om bekenden of buurtgenoten te helpen die hulp nodig 
hebben. Meer dan de helft wil ‘beslist wel’ af en toe boodschappen doen en 45% wil 
dit ook wel vaak doen. Ruim een kwart wil ‘beslist wel’ helpen met huishoudelijk werk 
zoals schoonmaken. Als we de mensen meenemen die zeggen ‘waarschijnlijk wel’ te 
zullen helpen liggen de percentages nog aanzienlijk hoger. Veel Nederlanders zetten zich 
ook op de een of andere manier in voor anderen die hulp nodig hebben. Schattingen 
van het aantal vrijwilligers in de zorg en ondersteuning lopen uiteen van 450.000 tot 
2 miljoen mensen (De Boer en De Klerk 2013). Het aandeel van vrijwilligers in zwaardere 
activiteiten, zoals minimaal een keer per week hulp bij het huishouden of persoonlijke 
verzorging geven, is echter heel beperkt. Deze ondersteuning wordt vrijwel altijd over-
wegend ontvangen van de thuiszorg, particuliere hulp of mantelzorgers.
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3 Welke ondersteuningsinitiatieven bestaan er en wat beogen ze?

In de vijf gemeenten hebben we in totaal 23 ondersteuningsinitiatieven bestudeerd. 
Deze organiseren diensten of activiteiten rondom vier thema’s: 1 professionele zorg 
en nabuurschap (zorgcoöperaties, woongroepen, dagbesteding); 2 individuele dienst-
verlening door vrijwilligers (schuldhulpmaatjes, vrijwillige hulpdiensten); 3 samen eten 
(met kwetsbare mensen); 4 het ruilen van diensten (ruilkringen). Het merendeel van 
deze initiatieven heeft een rechtsvorm (vereniging of stichting). Sommige initiatieven 
hebben vele honderden deelnemers of gebruikers, andere maar ongeveer tien. Sommige 
initiatieven zijn puur autonoom ontstaan, andere komen voort uit bijvoorbeeld een 
lokale afdeling van de katholieke ouderenbond k bo.
Een aantal ondersteuningsinitiatieven is als complex te beschouwen: ze hebben veel 
deelnemers en middelen en maken veel gebruik van specialistische kennis. Een aantal 
andere initiatieven is relatief eenvoudig, zoals een wekelijkse maaltijd organiseren voor 
een overzichtelijke groep mensen. Een tweede onderscheid is de beoogde doelgroep: 
de eigen kring aan de ene kant (thema’s 1 en 4), en mensen buiten de eigen kring aan de 
andere (thema’s 2 en 3). Binnen de eerste groep spelen wederkerigheid en investeren in 
de eigen toekomst een belangrijke rol: men doet iets voor iemand uit de eigen kring van-
uit de gedachte er later mogelijk iets voor terug te krijgen. Het is opvallend dat complexe, 
tijdsintensieve initiatieven allemaal in deze groep zitten. Mensen lijken bereid om meer 
te investeren als ze zelf een belang (denken te) hebben.

4 Welke relaties hebben initiatieven met andere actoren en hoe beoordelen betrokkenen deze relaties?

Veruit de meeste bestudeerde ondersteuningsinitiatieven hebben een relatie met de 
gemeente. In één geval wil men om principiële redenen onafhankelijk blijven. Voor 
de ruilkringen is er geen noodzaak tot een relatie met de gemeente. Afgezien van deze 
worden alle initiatieven gefinancierd door de overheid: direct door een eenmalige of 
langdurige gemeentelijke subsidie, of indirect door middel van persoonsgebonden bud-
getten (uit Wmo of aw bz). De gemeente fungeert ook als vraagbaak of als verbindende 
schakel met andere partijen. Initiatiefnemers ervaren de relaties meestal positief, vooral 
als ze serieus genomen worden en inzet van de betrokken ambtenaar ervaren. Voor 
nieuwe of complexere projecten is het moeilijker. Ze vinden soms niet goed aansluiting 
bij de ambtelijke organisatie of hebben contactpersonen die twijfelen aan de levens-
vatbaarheid van het project. Dit is lastig, omdat ze vaak toestemming of vergunningen 
nodig hebben van de gemeente. Initiatiefnemers van complexe projecten zijn overigens 
het meest geneigd om hun activiteiten te beschouwen als een niet-overheidstaak. 
Beleidsmedewerkers vinden het vaak lastig om vrijwilligers of initiatieven verantwoor-
delijkheid te geven. Vooral in de twee plattelandsgemeenten stellen beleidsmedewerkers 
grenzen aan wat je aan hen kunt overlaten.
Ongeveer de helft van de initiatieven heeft een relatie met welzijnsinstellingen. Soms 
organiseren ze gelijksoortige activiteiten of diensten of delen ze voorzieningen en 
contacten. Toch is er volgens initiatiefnemers en welzijnswerkers meestal weinig 
 concurrentie. Wel vinden initiatiefnemers het soms onterecht dat professionals voor 



conclusies en slotbeschou wing

127  

gelijksoortige taken worden betaald en zij niet. Verder geven welzijnswerkers soms aan 
bepaalde initiatieven te adviseren, terwijl de initiatieven dit niet als advies beschouwen. 
Sommige initiatieven hopen op meer ondersteuning vanuit welzijnsinstellingen.
Ook heeft ongeveer de helft van de initiatieven relaties met professionele aanbieders 
van zorg, huisvesting of vervoer. Deze relaties zijn overwegend negatief in de ogen van 
initiatiefnemers. Aanbieders twijfelen aan de opbrengsten en haalbaarheid van projec-
ten. Samenwerking lukt alleen als er geen sprake is van concurrentie, of als professionele 
aanbieders al langer ervaring hebben met initiatieven. We kunnen dus niet zo maar aan-
nemen dat er uit zichzelf samenwerking ontstaat die leidt tot een ‘steuninfrastructuur’.
Initiatieven delen ook onderling ervaringen en informatie, meestal lokaal, maar soms 
ook landelijk. Soms is er zelfs sprake van de uitwisseling van diensten, zoals een alge-
mene hulpdienst die vervoer verzorgt voor een ouderencoöperatie. Contacten met vrij-
willigersorganisaties als de Zonnebloem en Humanitas zijn beperkt.

5 Wat is er volgens de betrokkenen bereikt met de initiatieven, en tegen welke problemen lopen ze aan?

De meest initiatiefnemers noemen de concrete diensten en activiteiten die ze organise-
ren als de voornaamste opbrengst. Daarbij bevorderen de meeste initiatieven naar eigen 
zeggen ook het aangaan van sociale contacten en daarmee de sociale samenhang. Verder 
noemen ze het groeiend vertrouwen van deelnemers in het initiatief en het wervend 
vermogen ervan.
Behalve de problemen in relaties met andere partijen noemen initiatiefnemers de vol-
gende problemen: het meeste werk wordt maar door een klein groepje gedaan, er is fric-
tie tussen betrokkenen over te maken keuzen, er is gebrek aan continuïteit, de behoefte 
aan professionele ondersteuning is soms onderschat en het is soms lastig om vrijwil-
ligers te vinden. Wat dit laatste betreft: mensen die bij initiatieven betrokken zijn geven 
bijvoorbeeld aan dat ze niet op langdurige zorgtaken zitten te wachten; ze bakenen hun 
activiteiten en verantwoordelijkheden duidelijk af. Daarbij is zorg en ondersteuning 
volgens beleidsmedewerkers, welzijnswerkers en initiatiefnemers niet voor iedereen 
een aantrekkelijk thema (zie ook Devilee 2008): er is minder publieke erkenning dan bij 
het verfraaien van de buurt en men vindt lichamelijke verzorging simpelweg niet erg 
aantrekkelijk. Er is dus een grens aan wat vrijwilligers willen doen, maar het bewaken 
van die grens is lastig (zie ook De Boer en De Klerk 2013). Zorg vraagt ook vaak meer tijd 
dan andere mogelijke vrijwilligersthema’s. Bovendien is de zorg een complex en sterk 
geprofessionaliseerd en gereguleerd veld. Het vraagt de nodige kennis en vaardigheden 
van initiatiefnemers om zich hier een plaats in te verwerven.

8.2 De relatie tussen ondersteuningsinitiatieven en de Wmo

De overkoepelende vraag is waar de inspanningen van gemeenten, welzijnsinstellingen 
en ondersteuningsinitiatieven elkaar raken. We beschouwen als het top-down-per-
spectief de in de Wmo verwoorde opdracht aan gemeenten om nieuwe initiatieven te 
stimuleren en om ‘aan te sluiten’ bij bestaande initiatieven. De wetgever verwachtte een 
vertaalslag van landelijk naar gemeentelijk beleid en uiteindelijk via de uitvoering door 
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onder andere welzijnsinstellingen naar eventuele effecten voor burgers. Daar tegenover 
staat een bottom-up-perspectief, van mensen die uit zichzelf initiatieven nemen. Hoe 
komen beide perspectieven bij elkaar, of met andere woorden: wat is de relatie tussen 
ondersteuningsinitiatieven en de Wmo?
Er zijn verschillende manieren om naar die vraag te kijken. De eerste is kijken naar de 
plaats van initiatieven in het gemeentelijke ondersteuningslandschap, oftewel naar 
de feitelijke aansluiting tussen de ondersteuning vanuit initiatieven en die vanuit de 
gemeente. Die aansluiting is bij de meeste initiatieven niet sterk. Initiatiefnemers zien 
vaak wel in dat hun activiteiten en diensten overeenkomen met de thema’s van de wet, 
maar aan concrete koppelingen ontbreekt het meestal. Op een aantal uitzonderingen na 
spelen de bestudeerde initiatieven geen rol in de plaatselijke keten van ondersteuning 
die gemeenten aan mensen met een beperking biedt. Uitzonderingen zijn enkele geval-
len waarin het gemeentelijke Wmo-loket mensen op de hoogte stelt van of doorverwijst 
naar een bepaald initiatief, en een zorgcoöperatie waaraan een zorgloket is verbonden 
dat de gesprekken voert met mensen die bij de gemeente om ondersteuning vragen. 
Op zich is die beperkte aansluiting niet per se in strijd met de Wmo-gedachte. Een onder-
steuningsketen kan potentieel ook volledig buiten gemeente en professionele instel-
lingen om worden georganiseerd. Dit zijn we in de praktijk echter niet tegen gekomen, 
ook al hebben we bewust gezocht naar gemeenten waarin meerdere ondersteuningsini-
tiatieven naast elkaar bestaan. De bestudeerde initiatieven vullen het door de gemeente 
gefinancierde professionele aanbod eerder aan dan dat ze dit vervangen. Ook bieden ze 
eerder welzijnsverhoging dan langdurige, persoonlijke verzorging. Meer complexe pro-
jecten (zorgcoöperaties en ouderhuizen) vormen de uitzondering: vrijwilligers van deze 
initiatieven coördineren zowel de vrijwillige als de professionele ondersteuning. Kijkend 
naar het bottom-up-perspectief kunnen we concluderen dat er inderdaad mensen zijn 
die initiatieven nemen om anderen te ondersteunen. Wel is het de vraag of zij het aantal 
en het soort initiatieven nemen waar de regering vanuit het top-down-perspectief op 
hoopt.

Een tweede manier om de relatie tussen de Wmo en ondersteuningsinitiatieven te 
beschrijven is door te kijken naar de opdracht van de wet aan gemeenten om nieuwe ini-
tiatieven te stimuleren en bestaande initiatieven te ondersteunen. Initiatiefnemers zien 
vaak geen rechtstreekse invloed van de wet, maar hebben meestal wel een relatie met de 
gemeente of met welzijnsinstellingen. Voor de laatste twee actoren liggen deze relaties 
vaak duidelijk in het verlengde van de Wmo. Er is dus wel sprake van een indirecte in-
vloed van de wet, via de gemeenten en de welzijnsinstellingen.
Voor zover het erom gaat mensen te stimuleren om nieuwe initiatieven te nemen is 
die invloed beperkt. Het is opvallend dat geen van de onderzochte initiatieven direct 
voortkomt uit een programma van de gemeente waarbij mensen ideeën kunnen indie-
nen die voor subsidie in aanmerking komen. Wanneer dergelijke maatregelen worden 
ingezet, blijken bewoners vooral voorstellen voor projecten in te dienen die gericht zijn 
op de vergroting van de leefbaarheid (inclusief recreatie en ontmoeting). Beleidsme-
dewerkers vinden hun sturingsmogelijkheden ook beperkt. Sociale samenhang, in de 
Wmo in verband gebracht met initiatieven, blijkt een ambigu begrip dat gemeentelijke 
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 beleids medewerkers en welzijnswerkers weinig handvatten geeft voor concrete maat-
regelen, ook al ondersteunen ze het concept. Daarbij geven ze aan dat het moeilijk is 
om te sturen op het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Een individu aan het 
Wmo-loket kun je nog wel vertellen dat hij en zijn familie eerst nog het een en ander zelf 
moeten proberen. Maar hoe spreek je een gemeenschap aan? Bovendien zijn bottom-up-
initiatieven volgens de meeste geïnterviewde beleidsmedewerkers uiteindelijk effectie-
ver dan initiatieven waarin de gemeente het voortouw neemt.
Naast de stimulering van nieuwe initiatieven geeft de Wmo gemeenten ook de opdracht 
om ‘aan te sluiten’ bij bestaande initiatieven. We kunnen over het top-down-perspectief 
concluderen dat het weliswaar problematisch lijkt om vanuit het gemeentelijk beleid het 
ontstaan van ondersteuningsinitiatieven te sturen, maar dat gemeenten wel maatregelen 
kunnen nemen en keuzes kunnen maken die de verdere ontwikkeling en realisatie van pro-
jecten en ideeën bevorderen. We kunnen enerzijds denken aan faciliterende zaken, zoals 
het beschikbaar stellen van accommodaties waar mensen projecten kunnen ontwik-
kelen en het geven van subsidies. Anderzijds kunnen we denken aan de ondersteuning 
en medewerking die initiatiefnemers ontvangen van welzijnsprofessionals en vanuit de 
gemeente.
Wel moeten we de invloed van de gemeente in context plaatsen: het lijkt hooguit één van 
de invloeden te zijn. De twee uit meerdere kernen samengestelde plattelandsgemeen-
ten zijn in dit opzicht interessant. Terwijl al deze kernen onder hetzelfde gemeentelijke 
beleid vallen, zijn er zowel actieve als inactieve kernen. Er spelen kennelijk veel meer 
factoren. Er moet bijvoorbeeld een doelgroep van voldoende omvang zijn die van de aan-
geboden diensten gebruik wenst te maken (in de steden is die überhaupt groter). In de 
kleine kernen gaven verschillende respondenten aan geen behoefte te hebben aan een 
klussen- of boodschappendienst. Het aantal ouderen is gering en men kan nog terug-
vallen op buren of vrienden. Wat verder opviel was dat in kernen die voorheen wel een 
centrumfunctie hadden, maar deze als gevolg van de gemeentelijke herindeling waren 
kwijtgeraakt, de initiatiefbereidheid groter was. Men is een bepaald voorzieningen-
niveau gewend en komt in actie om dat in stand te houden. Vóór alles werd echter het 
belang van een trekker benadrukt: iemand die tijd, energie en kunde inzet om vaak met 
de nodige lange adem de drijvende kracht achter de totstandkoming van project te zijn. 
Dit wordt door ander onderzoek bevestigd (zie bv. Van den Brink et al. 2013).

8.3 Signalen uit de bestudeerde gemeenten

We zetten aan het einde van deze studie nog een aantal signalen op een rij uit de vijf 
bestudeerde gemeenten. Het gaat ook hier niet om generaliseerbare conclusies, maar 
om zaken die niettemin ook in andere gemeenten kunnen spelen.

8.3.1 Wat is de positie van vrijwilligers?

De Wmo benadrukt in vrij algemene termen het belang van vrijwillige inzet. 
De gemeentelijke beleidsmedewerkers, welzijnswerkers en initiatiefnemers die we 
 hebben gesproken worstelen met de concrete invulling en afbakening van de taken van 
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 vrijwilligers. Het is voor hen niet altijd duidelijk wat je wel en niet aan een vrijwilliger 
kunt overlaten en wat redelijk is om van een vrijwilliger te vragen. Waar kun je bijvoor-
beeld wel en niet uitkeringsgerechtigden inzetten als ‘vrijwilligers’? Zijn vrijwilligers 
aansprakelijk te stellen voor het werk dat ze doen? Uit ons landelijke beeld en uit reacties 
van geïnterviewden blijkt dat vrijwilligers zelf de grens vaak trekken bij persoonlijke ver-
zorging of verpleging. Veel initiatiefnemers zijn vooral bezig om het welzijn te verhogen 
van de mensen voor wie ze zich inzetten. Hun werk is vaak aanvullend op dat van profes-
sionals; het vervangt het meestal niet, enige uitzonderingen daargelaten. Gemeentelijke 
beleidsmedewerkers zien zich bovendien geconfronteerd met een groeiende vraag 
naar ‘leuk’ of flexibel vrijwilligerswerk. Het is de vraag of de groeiende behoefte aan 
zorgvrijwilligers hiermee kan worden gedekt. Een laatste punt waaruit de onduidelijke 
rol van vrijwilligers blijkt is de wellicht verrassende reactie van meerdere initiatief-
nemers dat ze niet als vrijwilligers willen worden gezien. Vrijwilligers zijn volgens hen 
te veel uitvoerend, te veel kortetermijngericht en gaan te veel uit van vrijblijvendheid; 
initiatiefnemers ontwikkelen hun eigen structurele activiteiten zelf. Het ontbreekt de 
bestudeerde gemeenten aan een visie op vrijwilligerswerk waarin dit soort nuances zijn 
aangebracht.

8.3.2 Wat is de positie van ondersteuningsinitiatieven?

De Boer et al. (2013: 18) stellen: ‘[…] het wemelt in de Nederlandse zorg van de initiatie-
ven van burgers, al dan niet geruggesteund door professionals. Maar duidelijk is ook: 
de omvang ervan moet niet worden overdreven.’ Op basis van dit onderzoek kunnen 
we vooral het tweede deel van deze stelling bevestigen. We hebben gezien dat er een 
aantal jaren na de invoering van de Wmo nog maar heel weinig voorbeelden van onder-
steuningsinitiatieven te vinden zijn in de vijf bestudeerde gemeenten. We hebben 
hiervoor ook al een aantal mogelijke verklaringen besproken. Net als bij vrijwillige inzet 
in algemene zin ontbreekt ook voor initiatieven een visie op de verschillende rollen die 
ze zouden kunnen hebben. Verschillende typen initiatieven spelen verschillende rollen 
in een lokaal ondersteuningslandschap. Zelfstandig opererende, complexere initiatieven 
zoals zorgcoöperaties, woongroepen of vrijwillige dagbesteding vervangen in sommige 
gevallen professionele zorg. Voor de bestudeerde initiatieven van dit type bleek weder-
kerigheid een belangrijk uitgangspunt: betrokkenen investeren tijd en energie vanuit 
de veronderstelling dat ze er op een zeker moment iets voor terug krijgen. Eenvoudige, 
welzijnsverhogende initiatieven, die ook voor grote groepen heel belangrijk kunnen 
zijn, vormen een ander type. De bestudeerde gemeenten maken geen duidelijke keuze 
voor de stimulering of ondersteuning van een bepaald type initiatief, of ze beredeneren 
niet duidelijk waarom ze juist verschillende typen ondersteunen.
Als ze een dergelijke keuze wel zouden maken, zou dit voor verschillende typen ini-
tiatieven tot verschillende maatregelen kunnen leiden. Veel van de meer eenvoudige 
initiatieven zien hun taak als aanvullend, en benadrukken het belang van de rol van pro-
fessionals en de gemeente. Ze zijn vaak klein en deelnemers zijn er gemiddeld niet erg 
intensief bij betrokken. Dit maakt deze initiatieven kwetsbaar. Complexere  initiatieven 
benadrukken weliswaar meer de eigen verantwoordelijkheid, maar vergen ook vaak een 
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semiprofessionele organisatie en de inzet van middelen die deelnemers meestal niet zelf 
kunnen opbrengen. Als ze structurele zorg of ondersteuning bieden, dan financieren 
ze dit meestal uit subsidies of bijvoorbeeld op basis van persoonsgebonden budgetten. 
De afhankelijkheid van deskundige ‘trekkers’ en externe financiering maakt ook deze 
initiatieven kwetsbaar, bijvoorbeeld voor veranderende regelgeving en de beschikbare 
inzet van een of enkele leidende figuren. Als gemeenten het ‘aansluiten’ bij bestaande 
initiatieven onder andere interpreteren als de ondersteuning van initiatieven bij proble-
men die ze tegenkomen, dan zouden ze hier meer specifiek op moeten inspelen.

8.3.3 Hoeveel ruimte voor complexe initiatieven?

In hun essay Ruimte voor zelforganisatie geven Huygen en Van Marissing (2013) aan dat 
‘ruimte geven’ niet hetzelfde is als ‘overlaten aan’ of ‘loslaten’. Ze benadrukken juist de 
relatie tussen gemeente, professional en de organisaties van burgers. In dit onderzoek 
zien we dat betrokkenen vooral worstelen met de vraag hoeveel ruimte de complexe 
initiatieven moeten hebben. Initiatiefnemers van dit soort projecten krijgen voor hun 
gevoel niet altijd de ruimte die ze nodig achten om hun ideeën uit te werken. We zagen 
dat vooral nieuwe, complexere initiatieven terughoudendheid ervaren van zowel 
gemeenten als van professionele aanbieders van welzijns-, zorg- of woonvoorzienin-
gen. Voor zowel de gemeenten als aanbieders heeft dit te maken met twijfels over de 
haalbaarheid en duurzaamheid van de gepresenteerde ideeën. Voor aanbieders in het 
bijzonder heeft het daarbij soms nog te maken met concurrentie met hun eigen acti-
viteiten. Sommige gemeenten lijken erg te worstelen met de vraag hoeveel ruimte ze 
initiatieven moeten geven. Andere gemeenten, waarin initiatieven hun succes al hebben 
bewezen, zijn hier minder mee bezig. Er zijn geen eenduidige richtlijnen op te stellen 
voor de ruimte die een initiatief zou moeten hebben; elk geval is weer anders. Zeker bij 
vrijwilligersactiviteiten die professionele ondersteuning zouden vervangen moet er 
een gedegen afweging gemaakt worden van de wenselijkheid hiervan. Mensen zijn nu 
eenmaal afhankelijk van de geboden dienstverlening. Ook de vraag over de wenselijk-
heid van concurrentie is niet eenduidig te beantwoorden. Afwegingen over efficiëntie en 
kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Discussies over dit soort vragen lijken nog in 
de kinderschoenen te staan.

8.3.4 De terugtredende versus de optredende overheid?

Een vraag die met de vorige punten verband houdt is wat een terugtredende of een 
optredende overheid betekent voor initiatieven. Tonkens en Duyvendak (2013: 234) stel-
len: ‘Burgerinitiatief gedijt niet bij een zich terugtrekkende maar bij een activerende, 
verbindende, uitnodigende overheid.’ Volgens hen wil de overheid zich ook niet meer 
‘zonder meer terugtrekken’ en hoor je de laatste vijf jaar het verhaal van de zich uitsluitend 
terugtrekkende overheid nog maar weinig. Ze zien de stimuleringsmaatregelen van de 
Wmo juist als activerend beleid. Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de 
geïnterviewde beleidsmedewerkers en welzijnswerkers hun taak zien als het  begeleiden 
van een overgang naar een type samenleving waarin burgers meer voor elkaar doen. 
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Als gevolg daarvan zouden de overheid en professionele instellingen tot op zekere hoog-
te terug kunnen treden. Activeren om terug te kunnen treden.
Het is goed om de vraag naar het optreden versus terugtreden van de overheid apart 
te stellen voor het stimuleren van nieuwe initiatieven enerzijds, en het faciliteren van 
bestaande initiatieven anderzijds. Een vraag is dan hoeveel mogelijkheden gemeenten 
hebben om activerend op te treden. Een enkele uitzondering daargelaten zagen we dat 
de meeste beleidsmedewerkers die we hebben gesproken sceptisch zijn over hun eigen 
rol in het initiëren van initiatieven. Aan de ene kant zijn ze terughoudend en zien ze 
weinig mogelijkheden om te sturen. Aan de andere kant zoekt een aantal beleidsmede-
werkers nog naar nieuwe mogelijk heden.
De belangrijkste conclusie is dat gemeenten niet een ideologische beslissing nemen om 
over de hele linie terug te treden of op te treden, waar het erom gaat nieuwe initiatie-
ven te stimuleren. Ze spelen pragmatisch in op de omstandigheden van hun wijken of 
kernen. We zagen al dat het verdwijnen van voor zieningen mensen kan aansporen om 
het ‘dan maar zelf te doen’. Dit is een vrij negatieve stimulans. Daarentegen verwachten 
beleidsmedewerkers weer niet dat er in wijken of kernen waar altijd al weinig voor-
zieningen waren wel initiatieven zullen ontstaan. Hier treden ze juist op. 
Kijkend naar bestaande initiatieven, dan zien we dat initiatiefnemers niet graag zien 
dat ze vanwege bezuinigingen worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. 
Bovendien blijkt ‘zelf doen’ in de praktijk vaak nog altijd veel professionele begelei-
ding en dus publieke middelen te vergen. Daardoor kan het terugtrekken van subsi-
dies, accommodaties of andersoortige ondersteuning ook het einde betekenen voor 
bestaande initiatieven. De vraag naar de terugtredende versus de optredende overheid is 
uiteindelijk een politieke vraag naar de wenselijke bandbreedte van de verzorgingsstaat 
of -stad.

Noten

1 In dit onderzoek draaide het om lokale initiatieven die overwegend op vrijwillige basis activitei-

ten uitvoeren om mensen met een participatiebeperking te ondersteunen die verder gaan dan het 

 faciliteren van ontmoeting en recreatie en daar als groep de regie over voeren.

2 Over de invloed van het beleid rond vrijwillige inzet in bredere zin, buiten particuliere initiatieven 

om, kunnen we geen uitspraken doen.
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Summary

Volunteering and support initiatives under the Social 
Support Act (Wmo)

An exploration of Wmo policy and practice in five Dutch municipalities

The Social Support Act (Wmo), which came into effect in the Netherlands on 1 January 
2007, forms the statutory framework for the social support policy of Dutch municipali-
ties (Staatsblad 2006). The purpose of the Act is to enable all Dutch citizens to participate 
in society. If they are no longer able to participate, for example because of physical dis-
abilities, mental health issues or psychosocial problems, they must be given support 
(t k 2004/2005). The intention of the Wmo is that professionals should only be deployed 
to provide the support if informal support – provided by the recipient’s own network or 
by volunteers – proves to be inadequate. The legislator supports local authorities in for-
mulating a local social support policy, for example through incentive programmes such 
as ‘New-style Welfare’ (Welzijn Nieuwe Stijl). 
The Wmo gives local authorities the task of promoting volunteering and citizen initia-
tives. At the same time, people also put forward their own initiatives without being 
prompted. It is still unclear how the efforts by government (top-down) and those of 
citizens (bottom-up) interact with each other. That is the topic explored in this study. It 
forms part of the second evaluation of the Wmo by the Netherlands Institute for Social 
Research| scp; the final report will be published in 2014. 

In Part A of this report we describe how five Dutch municipalities shape their policy in 
relation to volunteering and what role welfare agencies play in that process. The research 
question addressed is:

1 What do local authorities and welfare agencies do to encourage volunteering, particularly in the form 
of citizen initiatives? What changes have occurred in this process as a result of the introduction of the 
Social Support Act (Wmo)? 

We then investigate what citizens themselves (are willing to) do (Part B). We approach 
this theme in two ways, first presenting a general picture based on existing statistical 
material; the research question here is:

2 Are the Dutch willing to provide informal support? Do they actually do so in practice? 

We then look in more depth at one specific form of volunteering, namely ‘support initia-
tives’, i.e.:
– local initiatives;
– predominantly on a voluntary basis;
– involving activities to support people with limitations that impede participation;
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– which go further than facilitating meeting and recreation;
– and which are under local control (rather than implementing national formats). 

The reason for this focus is that this type of initiative closely matches the spirit of the 
Wmo, the central plank of which is support. Moreover, a great deal of research has al-
ready been done on initiatives in a broad sense, but little thus far in relation to care and 
support. Tracking down completely informal groups proved to be problematic because 
of a lack of websites and registers. Consequently, the focus is on initiatives which we 
were able to trace using these methods.

We address the following research questions in this part:
3 Which support initiatives are there and what do they aim to achieve? 
4 What relationships do initiatives have with other actors, and how do those involved assess those 

relationships? 
5 What do those involved think the initiatives have achieved, and what problems have they encoun-

tered? 

The overarching question is whether a link can be established between the Social 
Support Act (Wmo) and the support initiatives people take. Is there a kind of ‘funnel-
effect’: from the Wmo at national level to local policymaking by local authorities, to 
implementation by welfare agencies and ultimately to citizen initiatives? Or are these 
different ‘levels’ relatively separate from each other in practice? 

With the exception of question 2, we sought to answer all the research questions by 
means of a qualitative exploratory inquiry in five Dutch municipalities. In order to ob-
tain the broadest possible picture, we chose municipalities of different sizes in different 
parts of the Netherlands. The municipalities are reasonably diverse: two rural depopulat-
ing municipalities, one in the north of the country and one in the south; two suburbs in 
large cities in the west of the country, one affluent and the other less prosperous; and a 
medium-sized city in the centre of the country. In the larger municipalities, we opted to 
focus on a single borough or neighbourhood in order to keep the level of scale compara-
ble. 
De Boer et al. (2013: 18) state that: ‘There is a plethora of initiatives by citizens in the 
Dutch care sector, whether or not backed up by professionals. However, it is also clear 
that the extent of these initiatives should not be overstated’. We can endorse this latter 
comment, in particular; ultimately, we managed with some difficulty to find 23 initia-
tives in the five municipalities.
We conducted face-to-face interviews in each municipality with initiators, with a policy 
officer concerned with volunteering and citizen initiatives, and with welfare profession-
als involved in private initiatives. We spoke to representatives of the 23 initiatives, with 
six policy officials and with ten welfare professionals.
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Local Wmo policy

What do local authorities do to promote volunteering, particularly in the form of citi-
zen initiatives? Local authorities provide volunteer support to create the conditions to 
encourage people to volunteer. Examples include matching demand to supply, promot-
ing volunteering, expressing appreciation for volunteers and supporting volunteer 
organisations to ensure that knowledge gained is not lost. This policy was already being 
deployed before the introduction of the Social Support Act (Wmo), and has continued 
with later national policy papers about volunteering.
The municipal context makes a great difference. Larger municipalities tend to have a 
larger civil service apparatus, which translates into more detailed and better argued 
policy plans. In addition, the support for urban volunteers is provided by differentiated 
organisations set up specifically for that purpose. In villages, by contrast, there is some-
times just one person who manages all relationships. The large municipalities are also 
distinguished from the two rural municipalities by the way in which they link volunteer-
ing to care and support. In the cities studied, promoting volunteering forms part of the 
effort to generate more informal help. There is every reason to do this: city-dwellers are 
less inclined to engage in volunteering and to provide informal help than those who live 
in the countryside (Steenbekkers & Vermeij 2013). However, it would be rash to conclude 
that cities place the promotion of volunteering entirely in a ‘self-reliance discourse’ 
while villages place it in a ‘community discourse’; in practice, we see a mix of arguments 
in all municipalities studied.
According to policy officers, residents of their municipalities mainly want to do flexible 
and interesting voluntary work. It remains to be seen whether all the voluntary work that 
they believe is necessary in order to meet the care need will meet these criteria. 
The Social Support Act (Wmo) links volunteering to social cohesion. Policy officials 
endorse the principle of social cohesion, but consider it too vague for use as a policy con-
cept. When local authorities think of social cohesion they think of mutual engagement 
– in social networks, neighbourhoods and civil society – which should lead to support. 
They thus do not narrow the concept down to the networks surrounding individual 
people with a disability, which receive a great deal of attention in Wmo innovation pro-
grammes such as ‘New-style Welfare’ and in the literature. The larger municipalities in 
our study are more inclined than the rural municipalities to see relationships between 
social cohesion, volunteering in support of people with a disability and mobilising iso-
lated people. Rural municipalities refer more to notions such as neighbourliness and the 
role of local associational life. 
Policymakers appear sceptical about the task assigned in the Wmo of encouraging peo-
ple to take new initiatives. They feel that initiatives in which they take the lead are less 
successful than bottom-up initiatives. They also believe their ability to steer initiatives 
is limited. Yet a number of them do look for opportunities to launch new initiatives, 
especially in neighbourhoods or districts where they do not arise spontaneously. More 
generally, the municipalities studied tend to make funding available to encourage new 
initiatives for one-off activities, often in the form of a programme in which people can 
submit ideas for initiatives that are eligible for grants. The funding does not always come 
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from the Wmo budget, but is sometimes drawn from neighbourhood action funds. Peo-
ple rarely submit proposals for support initiatives in programmes of this kind. Munici-
palities also occasionally provide funding for longer-lasting projects. 

What changes have taken place in local authority policy as a result of the Wmo? Policy of-
ficers firmly believe that more attention is now given to volunteering within the care and 
support sectors. At the same time, they are fairly sceptical about how much direct influ-
ence the Wmo has. They feel that the driver behind many changes is not so much the Act 
itself, but rather the cultural sea-change brought about by the national movement that 
was associated with the introduction of the Act. Local authorities themselves report that 
they were already engaged in the proposed change trajectory when they first saw the 
principles for the Wmo proposed by the Ministry of Health, Welfare and Sport. 
Many of the changes envisaged in the Social Support Act and programmes such as New-
style Welfare can however be recognised. First, these local authorities no longer describe 
the promotion of neighbourhood cohesion as an end in itself as they tended to do in 
the past. Now, they see it above all as an important ‘organisational framework’ for sup-
porting vulnerable citizens. Second, a number of local authorities link their policy of 
promoting volunteering to their policy on supporting people with disabilities. They try 
to integrate volunteer support services into the same Wmo contact centres where people 
can apply for provisions under the Act – though this does not mean that volunteers are 
now put forward in all municipalities as part of the support packages provided. Thirdly, 
the coordination between professionals and volunteers is a focus of attention in all 
municipalities. These kinds of changes are often accompanied by cutbacks in spending 
on professional care and in grants for associations and initiatives. A number of policy 
officers are concerned about this.

Implementation by welfare workers 

What do welfare agencies do to promote volunteering, especially in the form of citizen 
initiatives? Like local authority policy officers, welfare workers regard ‘social cohesion’ 
as a fairly abstract notion. There is clear evidence of volunteering being promoted. Since 
the introduction of the Social Support Act, welfare agencies have had their activities 
carried out independently by volunteers, pushing the traditional community work and 
development structure more to the background. Professionals now support volunteers 
rather than the other way around. It may indeed be the case that welfare agencies are 
becoming a sort of ‘facilitating agencies for citizen power’, as suggested by De Boer 
and Van der Lans (2011: 54). They are guiding and supporting the social transition 
towards greater responsibility for citizens. Welfare workers offer training to volunteers 
to improve their coordinating skills, to learn to deal with specific target groups or to 
identify problems in those target groups. As regards encouraging meeting and social 
cohesion, all five municipalities studied try to bring vulnerable and less vulnerable 
people into contact with each other with a view to engendering informal help. Most 
municipalities limit the number of meeting places and give the remaining locations this 
new focus. 
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In the more urban municipalities, welfare work has the explicit task of targeting the 
weaker members of society, and this is reflected in the projects they initiate. This is 
much less the case in the two rural municipalities studied, possibly partly because of the 
greater social control there. More generally, welfare work in these rural municipalities 
plays a much smaller role in promoting social cohesion and initiatives.
Welfare workers point to a number of pinch points in their work, such as the unclear 
status of informal carers and the shortage of professional supervision of initiatives due 
to spending cuts. For example, they argue that it is a misconception to believe that more 
volunteering means less work for them. Urban municipalities, in particular, also stress 
the need for continual professional supervision of some initiatives. In their view, not 
everything can be achieved through volunteering; professional support remains impor-
tant. 
What changes have taken place in the activities carried out by welfare workers as a result 
of the introduction of the Social Support Act? Examples include the shift in target groups 
and the change in working methods used to support and facilitate initiatives. For exam-
ple, welfare workers now prepare volunteers to carry out more coordinating tasks. A 
major change is clearly taking place in the welfare sector, with agencies relying less and 
less on professionals and having to guide the process of social change towards increased 
responsibility for the citizen. Welfare agencies are still very much linked to specific com-
munities, but community centres are functioning more and more as support centres for 
vulnerable people. In addition, welfare agencies are acting as launchpads for network 
creation in neighbourhoods to a greater extent than in the past. 

Informal support: national picture

Are the Dutch willing to provide informal support? The willingness to help others with 
things such as checking the post or looking after plants during holidays, doing shopping 
or even taking on domestic work such as cleaning is considerable: more than half indi-
cate that they are willing to do this. 
Around four in ten respondents agree with the statement that help for people with a 
long-term illness or disability should as far as possible be provided by family, friends or 
neighbours. A large majority prefer to receive help from family, friends or neighbours 
when this is needed. At the same time, a very large majority (93%) believe that someone 
who needs long-term help also has a right to professional help, even if they are already 
being cared for by family, friends or neighbours.

Do the Dutch actually provide informal support in practice? Estimates of the number of 
volunteers providing care range from 450,000 to between one and two million. More 
than half of them work for voluntary organisations, though informal groups, of which 
around one in three Dutch people are members, also help each other by providing prac-
tical support, for example with moving home or doing odd jobs, and sometimes with 
emotional support. 
It is very striking that people who receive domestic help at least once a week because of 
their own or their partner’s health problems predominantly receive this from home care 
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services (58%), followed by privately purchased help (23%) or family, friends, neighbours 
or acquaintances (20%). Volunteers working through an organisation or institution play 
a very small role here (4%).
As regards citizen initiatives, we know that roughly 20% of Dutch respondents in surveys 
report that they have done something for their own neighbourhood during the last two 
years. Most of these initiatives relate to improving the traffic situation, cleaning up the 
residential environment or organising all kinds of activities. If we combine these data, 
we see that many Dutch people work as volunteers, both in their residential setting and 
in the care or support sectors. In the latter case, much of this work is related to increas-
ing welfare: providing personal and nursing care is largely a matter for informal carers 
and professionals. 

Support initiatives

The support initiatives in this study
What support initiatives are there and what is their purpose? The 23 initiatives studied 
here can be divided into four themes: 

1 Professional care and neighbourliness;
2 Individual services provided by volunteers;
3 Eating together;
4 ‘Swap-shop’ services.

Typically, most initiators were already involved with the theme that forms the subject of 
their initiative before embarking on their project. They were thus already familiar with 
the world of professional care, or possessed knowledge and skills that are useful for 
starting a citizen initiative. 
The level of complexity is an important distinguishing criterion. Complexity is reflected 
both in the professionalism of an initiative and in the degree of institutionalisation. 
Some initiatives are on a small scale, have only a few members or participants, have 
virtually no budget and have aims that can be achieved with little specialist knowledge. 
Meal services and swap-shop groups are good examples of this. Other initiatives are 
virtually the polar opposite, especially those focusing on professional support and 
neighbourliness. Organising professional care requires particular knowledge and skills 
and a more structured organisation; such projects are highly complex compared with 
other initiatives.
Generally speaking, larger initiatives (in terms of both members and budget) encounter 
more government regulation and are more dependent on grants than smaller initiatives. 
Two-thirds of these initiatives receive grants, which often form their main source of 
income. Most initiatives have a legal form (an association or foundation) and, possibly in 
addition to many hundreds of members or users, have around twenty active members or 
administrators.
Another way of classifying initiatives is according to their primary target group. We draw 
a distinction between initiatives focusing primarily on the initiators’ own group and 
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those focusing on others. The latter are often individual voluntary services, sometimes 
aimed specifically at people with a low income or a disability. In initiatives that focus 
more on the group’s own members, reciprocity appears to play an important role: soon-
er or later, members expect to be able to make use of the organised services themselves.

Relationships with other parties
What relationships do initiatives have with other actors? The extent to which the various 
initiatives are in contact with other organisations and parties varies. The relationships 
between initiatives and other parties can be described as partly supportive and partly 
collaborative. Some initiatives report that they would not be able to operate without 
advice and support from welfare organisations or the local authority. Others place more 
emphasis on their independence and approach the local authority and professional 
organisations as partners in the implementation of their project. Even these more inde-
pendently operating initiatives sometimes receive support from the local authority, 
however, for example in the form of project funding. Initiatives like to be treated as seri-
ous and equal partners, especially in relation to professional organisations in the area of 
welfare, care and housing. 
The relationships between initiatives and other parties are connected to the views 
that people have about distribution of responsibilities. Larger projects, in particular, 
in which the activities are aimed directly or indirectly at the members of the initiative, 
place great emphasis on members’ own responsibility. By contrast, members of projects 
which are primarily focused on others are not willing to take on all the responsibility 
themselves, but see the activities they have developed mainly as a supplement to the 
professional services. This reticence is also reflected in comments concerning the scope 
for expanding the care tasks taken on by members of the initiative. 
Policy officials appear to link the term ‘responsibility’ mainly to individuals in need 
of support, who have a responsibility first to seek help from their own network before 
approaching the local authority. When it comes to making volunteers and initiatives 
explicitly responsible, they are a good deal more reticent. It is also striking that policy 
officials in the two rural municipalities set clear limits as to what can be left to citizen 
initiatives, possibly because of the more intensive themes addressed by citizens’ projects 
in these municipalities.

How do those directly concerned with initiatives assess these relationships? In the 
main, those involved in initiatives are satisfied with the cooperation with other parties, 
though this is more problematic where the projects are larger. Cooperation with other 
parties appears to go more smoothly where there is a longer tradition; in the case of new 
plans and projects, there is a degree of reticence among both professional organisations 
and local authorities to collaborate with initiators. According to initiators, professionals 
have doubts about the sustainability and viability of their initiatives in the long term and 
therefore keep their distance. They also feel that professional organisations sometimes 
regard initiatives as competitors. On the other hand, the presence of a sympathetic con-
tact within a professional organisation or local authority is described as very important 
by several initiators. 
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Problems and outcomes
What do stakeholders believe the initiatives have achieved? The initiators refer in the 
first instance to the concrete services and activities that are organised and which have 
been developed over time: day activities, lunch groups, summer schools, swap-shops, 
helping with moving home and doing odd jobs, jumble sales, etc. They also point to 
the growing number of people who use the services and projects developed. And while 
the social activities and contacts may not be the chief aim of the activities studied, they 
often bring important added value. Most initiatives promote social contacts and thus 
increase social cohesion. Other positive outcomes cited include the growing confidence 
in the initiative among participants and the increase in the organisational capabilities of 
the group. Initiators also referred to the positive publicity generated by their project.
It is striking that the willingness to develop complex and time-intensive projects is sub-
stantially greater for those initiatives which initially target members of the initiative 
itself. Developing these initiatives is often a day job. From the responses by initiators, it 
is apparent that they see this largely as an investment in the sense that they will them-
selves sooner or later benefit from the activities of the initiative. The idea of reciprocity 
within the community thus appears to play an important role in the time and effort that 
people are willing to invest in these large and complex initiatives. People appear to be 
more willing to invest if they see this as being in their own interests as well. Moreover, 
the initiators often already have professional experience in the fields of organisation and 
care. This could offer pointers for encouraging further initiatives. 

What problems do they encounter? Policy officers, welfare workers and initiators are 
agreed that care and support are difficult areas for which to find volunteers. They are 
probably thinking mainly of tasks such as providing personal or nursing care. Someone 
who provides care and support has a less public profile than someone who does some-
thing for the neighbourhood, for example. In addition, certain activities in the area of 
personal care and domestic help are less attractive. On top of this – and this certainly ap-
plies for the larger initiatives – this is a complex domain in which developing projects is 
a lengthy process. Professionalisation is often a prerequisite. A number of respondents 
also commented that lack of time and commitment on the part of volunteers is a recur-
rent problem, which means that a great deal comes to rest on the shoulders of the board 
or committee, or that there are too few people available to carry out activities. 

The influence of the Wmo

The overarching question is where the interface lies between the efforts of local authori-
ties, welfare agencies and support initiatives. We regard the Wmo policy of encouraging 
new initiatives as a top-down perspective, which involves a translation from national to 
local policy and finally, via implementation by welfare agencies and others, into possible 
effects for citizens. On the other hand, there is also the bottom-up perspective of people 
taking initiatives of their own accord. How do these two perspectives come together?
In fact the interaction between these two perspectives is limited. With the occasional 
exception, support initiatives generally play no role in the local chain of different forms 
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of support offered by local authorities to people with disabilities. Of itself, this need 
not by definition be contrary to the ideas behind the Social Support Act; a support chain 
can potentially also be organised entirely outside the local authority and professional 
agencies. In practice, however, we did not come across this situation, even though we 
deliberately looked for municipalities in which several support initiatives exist alongside 
each other. 

From a bottom-up perspective, we have already seen that there are several elements that 
put people off taking support initiatives. As regards the top-down perspective, it is no-
table that programmes in which people are able to submit ideas for new initiatives with 
a view to obtaining grants did not generate any support initiatives in the municipalities 
studied. The initiatives that were developed were mostly linked to projects intended to 
improve liveability. In their present form, therefore, such measures appear to be of little 
use as a mechanism to encourage support initiatives in the field of care and support.
The question of whether government funding is necessary for initiatives can be 
answered in several ways. On the one hand, reducing the level of provisions can moti-
vate people to ‘do it themselves (if no one else is)’. On the other, both initiators and 
welfare workers fear the negative consequences that any spending cuts may have for the 
development of initiatives. Welfare professionals emphasise that further spending cuts 
in their work will jeopardise the professional guidance they can offer to citizen initia-
tives. And while most municipalities appear to prefer directing spending cuts at welfare 
agencies rather than at associations and initiatives, initiators also fear for the progress 
of their projects. 

Initiators say they have noticed little impact of the Social Support Act. They are familiar 
with the Act and can generally see a link between the activities and services provided by 
their initiative and the issues covered in the Wmo. Yet the majority feel the Wmo is noth-
ing more than a new label for the available grant funding and has had no substantive 
influence on the launch of their initiative and its activities. This need not be problem-
atic; initiatives could enjoy benefits from the Wmo, without knowing of its existence. 
At the same time, virtually all initiatives have relationships with the local authority or 
with welfare agencies. Unlike initiators, these relationships are very clearly linked to 
the Wmo in the eyes of the latter two stakeholders. We therefore need to adjust the top-
down perspective slightly, and look not only at the influence of the Social Support Act 
as such, but also at the influence of the local authority and welfare agencies in a more 
general sense. One task of the Wmo is to encourage new initiatives and to ‘align’ with 
existing initiatives. Based on our exploratory study, we can conclude that, although the 
present working methods appear to make it problematic to steer the creation of support 
initiatives through municipal policy, local authorities can do several things and can 
make a number of choices which promote the further development and realisation of pro-
jects and ideas. Examples include providing funding, accommodation and advice, and 
offering help in scaling up the initiative to other neighbourhoods or municipalities. 



142

vri jw ill ige inze t en onder steuningsinit iatie ven

Final observations 

Finally, we list a number of observations that we made throughout the study. First, the 
position of volunteers is not always clear. Policy officers wrestle with the question of 
what can and cannot be left to volunteers, and what it is reasonable to expect a volunteer 
to do. Volunteers themselves often draw the line at personal or nursing care. 
Second, the position of support initiatives is not always clear. The municipalities studied 
do not make a clear choice in favour of encouraging or supporting a particular type of 
initiative. Do they focus on complex initiatives which could go some way to replacing 
professional care, or on simple initiatives? Both types of initiative are vulnerable: the 
complex ones because of their dependence on key individuals and external funding, the 
simpler ones because volunteers are often unwilling or unable to commit very intensive-
ly. Local authorities could respond according to the specific vulnerabilities of the type of 
initiative that they wish to promote, but do so too little at present.
Third, there is often a lack of clarity about the scope that should be given to initiatives, 
especially the more complex initiatives that have not yet proven their success. There is 
reticence on the part of both local authorities and professional welfare, care or housing 
providers, due to doubts about the feasibility and sustainability of the ideas presented. 
For providers, in particular, the issue of competition with their own activities some-
times also plays a role. It is not possible to draw up clear guidelines for the scope that 
should be given to an initiative; this depends greatly on ideological or paradigmatic 
preferences. Discussions about issues such as these appear to be in their infancy.
Finally, local policymakers wrestle with the question of whether they as the local 
authority should be in the foreground or the background. On the one hand, they prefer 
bottom-up initiatives and see their own steering abilities as limited. On the other, they 
look for new opportunities to encourage initiatives in neighbourhoods where people do 
not develop them of their own accord. The withdrawal of the government can encour-
age people to ‘do it themselves (if no one else is)’, but this is a rather negative incentive. 
Moreover, in neighbourhoods or municipalities where there were always few provisions, 
initiatives do not readily get off the ground. The withdrawal of grants, accommodation 
or other kinds of support can also mean the end for existing initiatives. Ultimately, the 
question of whether the government should be in the foreground or the background is 
a matter of political judgment regarding the desirable bandwidth of the welfare state or 
city.
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