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"Ik ben eigenlijk al een beetje te oud om nog een goed voorbeeld te 
geven, maar ik heb nog altijd grote bewondering voor mensen die zoiets 
doen."  
 
Oscar Wilde  Iers schrijver (1854-1900)   
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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt de nota Vrijwilligersbeleid en Mantelzorgbeleid 2008-2011. De nota is een 
onderdeel van de reeds vastgestelde WMO nota en richt zich met name op 
prestatieveld 4 van de Wmo ( de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers). 
Hij is tot stand gekomen met behulp van organisaties, instellingen en inwoners van 
onze gemeente.  
 
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers en naasten om zorg te 
kunnen bieden. Vrijwilligers bij sportverenigingen, jongerenorganisaties, 
muziekverenigingen, in de zorg, van natuur en milieu, welzijnsorganisaties, in 
buurtverenigingen enzovoorts zijn onmisbaar voor onze Zaltbommelse samenleving.   
 
Als kind ben ik opgegroeid in een gezin waarin mijn vader in zijn vrije tijd coach en 
trainer was bij de plaatselijke voetbalclub en mijn moeder bestuurslid van de 
judovereniging en de plattelandsvrouwenvereniging. Als jonge jongen raakte ik zo 
gewend met vrijwilligerswerk en was mijn eerste vrijwilligersbaan het controleren van 
kaartjes bij de lokale voetbalclub. In de jaren daarna volgde nog vele andere 
vrijwilligersfuncties. 
 
Veel vrijwilligers vervullen meerdere functies. Ondersteunen en waardering voor al 
diegene die zich belangeloos inzetten voor hun medemensen en leefomgeving is het 
centrale thema in deze nota. Door middel van concrete projecten zal in de komende 
jaren hieraan gewerkt worden. 
 
 
 
Zaltbommel, oktober 2008  wethouder Mens en samenleving 
 
 
Guus Krähe 
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Hoofdstuk 1 Zicht op vrijwilligerswerk en mantelzorg  
 

1.1 Inleiding 
 
Nederland behoort tot de hoogst scorende landen als het gaat om vrijwillige inzet. Uit 
een recent onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat bijna de 
helft van alle Nederlandse volwassenen actief is als vrijwilliger. Op allerlei gebieden, 
zoals (mantel)zorg, sport, natuur en cultuur zetten mensen zich in om anderen te 
helpen, om met anderen samen te werken bij het uitvoeren van activiteiten en het 
bereiken van maatschappelijke doelen. Deze mensen zijn daarom onmisbaar in de 
samenleving! 
 
Onze vorige beleidsnota vrijwilligerswerk dateert uit 2002 en is vanwege 
onderstaande ontwikkelingen niet meer actueel.  
 
Zo heeft de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna te noemen 
Wmo) met ingang van 1 januari 2007, veel veranderd. De Wmo vraagt immers van 
gemeenten specifiek aandacht te besteden aan de ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers (prestatieveld vier). Deze wet vormt dus een stevig fundament om de 
ondersteuning op lokaal niveau goed te waarborgen. Ook staat in de Wmo de ‘civil 
society’ centraal. Deze zogenaamde burgermaatschappij gaat uit van de 
betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, een groter maatschappelijk 
zelfbestuur, minder overheidsbemoeienis en sterkere gemeenschapszin, meer zorg 
voor elkaar en tolerantie. De Wmo beleidsnota waarin we het kader voor het 
gemeentelijk vrijwilligerswerk en mantelzorg beleid aangeven, is door de 
gemeenteraad in juni 2008 vastgesteld.  
Mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
heeft een heel pakket maatregelen aangekondigd op het gebied van vrijwilligers en 
mantelzorgbeleid. Ook hiervan dient een lokale vertaling plaats te vinden. In het 
tweede hoofdstuk zullen we hier verder op ingaan.  
 
Verder zijn er verscheidene ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die zowel 
het vrijwilligerswerk als de mantelzorg beïnvloeden. Deze zullen we bespreken in 
hoofdstuk drie. Daarna gaan we in hoofdstuk vier in op de situatie in Zaltbommel en 
maken we de balans op. Vervolgens formuleren we in hoofdstuk vijf onze 
doelstellingen en benoemen we de daaruit voortvloeiende acties. 
 
Voor deze beleidsnota zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Deze zijn te vinden 
in bijlage 1. 
 

1.2 Begrippen 
 
Sinds de komst van de Wmo worden de begrippen vrijwilligerswerk en mantelzorg 
vaak naast en door elkaar gebruikt, maar het zijn twee verschillende zaken die een 
afzonderlijke benadering nodig hebben. Voordat we ingaan op het belang van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg, volgt eerst een begripsbeschrijving.  
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1.2.1 Vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, 
wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat 
degene die het verricht daar voor zijn/haar levensonderhoud van afhankelijk is. 
 
Vrijwillige inzet is ongeorganiseerd vrijwilligerswerk, zoals een burgerinitiatief. 
 
 
Vrijwillige thuishulp betreft de activiteiten van vrijwilligers die er op gericht zijn om de 
hulpvrager zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. De vrijwilligers bieden vooral tijd en persoonlijke aandacht. Dit zijn de  
zogenaamde zorgvrijwilligers. Een zorgvrijwilliger biedt hulp, ondersteuning of 
gezelschap aan iemand die dit nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een ziek of ouder 
persoon zijn, maar ook iemand met een beperking of een kind. De doelgroep is heel 
divers, evenals de activiteiten van de zorgvrijwilligers. Je kunt hierbij denken aan het 
spelen met kinderen met een ziekte of mensen met en beperking en het begeleiden 
van ouderen en gehandicapten tijdens vakanties en uitjes en naar de huisarts of het 
ziekenhuis, maar ook aan het bezoeken en gezelschap houden van mensen die 
eenzaam zijn of van mensen met een ziekte of de vrijwilligers die werkzaam zijn in de 
zorginstellingen.  
 
Het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk komt tot uiting op de volgende wijze: 
 

• Zelfontplooiing  
Door vrijwilligerswerk kunnen mensen zich ontplooien en hun kwaliteiten inzetten, 
maar ook nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. 
 

• Participatie 
Voor veel mensen betekent het verrichten van vrijwilligerswerk een nuttige 
tijdsbesteding. Voor mensen die een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand 
(hierna te noemen WWB) of de Werkloosheidswet (hierna te noemen WW)  
ontvangen, is vrijwilligerswerk in het kader van een re-integratietraject soms een 
opstap naar betaald werk. 
 

• Uitbreiding en versterking van het aanbod van activiteiten 
Vrijwilligerswerk wordt ook wel het cement van de samenleving genoemd, doordat 
veel activiteiten van sportclubs, wijkverenigingen, kinderboerderijen e.a. worden 
gedragen door vrijwilligers. 
 

• Bevorderen van sociale cohesie en sociale betrokkenheid 
De laatste 30 jaar is onze samenleving individualistischer geworden. Vrijwilligerswerk 
kan een belangrijk  impuls geven aan het aangaan en versterken van sociale 
verbanden. Door zorg en aandacht kunnen mensen langer thuis blijven functioneren. 
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1.2.2 Mantelzorg 
 
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een 
persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, 
intensief en afhankelijk van de zorgbehoevende. In beleid wordt de term mantelzorg 
gereserveerd voor vormen van zorg die meer dan drie maanden duren en meer dan 
8 uur per week in beslag nemen.  
 
Mantelzorg is een dankbare, maar soms zware taak. Dit blijkt uit het feit dat van de 
2,4 miljoen mantelzorgers (boven de 18 jaar) die ons land telt, zo’n 8% overbelast is. 
Bovendien zijn veel mensen zich er niet bewust van dat ze mantelzorger zijn. 
 
Dé mantelzorger bestaat niet. Mantelzorgers verrichten namelijk verschillende 
werkzaamheden, van huishoudelijk werk, administratie en verpleging, tot het bieden 
van emotionele steun. 
Op basis van zorgsituatie, leeftijd en andere kenmerken kunnen we toch enkele 
groepen onderscheiden: 

• De jonge mantelzorger: kinderen tussen de 8 en 25 jaar die zorgen voor een 
langdurig ziek of gehandicapt familielid (ouder, broer of zus) 

• De allochtone mantelzorger: bij sommige bevolkingsgroepen ontvangen 
ouderen veel vaker informele zorg dan autochtone ouderen 

• Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking: deze ouders hebben 
veel meer extra zorgtaken dan andere ouders 

• Partners en kinderen van chronisch zieken/dementerenden 
• Mantelzorgers van terminale patiënten 
• Mantelzorgers van mensen met GGZ-(geestelijke gezondheidszorg) 

problematiek  
 
Het belang van de mantelzorg voor de samenleving komt op de volgende wijze tot 
uiting : 
 

• Gemeenschapszin 
Mantelzorgers zorgen belangeloos voor hun naasten. 
 

• Economische waarde 
Mantelzorg  neemt in de Nederlandse gezondheidszorg een belangrijke plaats in. 
Ongeveer 75% van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden, komt voor 
rekening van mantelzorgers. Vrijwilligers nemen nog eens 5% op zich.  Professionele 
hulpverleners (bijvoorbeeld thuiszorg) verzorgen de overige 20% van de zorg. Hieruit 
kun je concluderen dat zonder mantelzorgers het zorgsysteem in ons land failliet is. 
Door o.a. de vergrijzing en de financiële en personele tekorten in de professionele 
zorg, zal dit beroep op informele zorg alleen maar toenemen. 
 

• Meedoen 
Door de hulp van mantelzorgers kunnen veel mensen thuis blijven wonen. 
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Doordat er verschillende groepen zijn, is er ook sprake van specifieke knelpunten, 
maar er is een aantal problemen die de meeste mantelzorgers ervaren. Deze komen 
in hoofdstuk vier aan de orde.  
 
We zetten de verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk hieronder nog een 
keer op een rijtje: 
 
Mantelzorg 
• Mantelzorg vloeit rechtstreeks voort uit 

de relatie en is ongeorganiseerd; 
 
 
• Mantelzorg overkomt je, je rolt erin; 
• Mantelzorg houdt nooit op, je loopt 

soms 24 uur per dag te zorgen; 
 
 
• Een mantelzorger moet alles doen, ook 

dat wat hem of haar niet ligt; 
• Mantelzorg betreft iemand uit de 

familiekring of intieme vrienden; 
• Door mantelzorg loop je gevaar voor 

psychische en/of lichamelijke 
overbelasting; 

• Mantelzorgen beperkt je in het 
onderhouden van contacten; 

• Mantelzorgers voelen zich vaak 
ondergewaardeerd; 

• Mantelzorg wordt vanzelfsprekend 
gevonden; 

• Mantelzorgers krijgen geen feedback. 
 
 
 
 
 

Vrijwilligerswerk 
• Vrijwilligers verrichten 

werkzaamheden in enig 
georganiseerd verband, onverplicht en 
onbetaald ten behoeve van anderen; 

• Voor vrijwilligerswerk kies je bewust; 
• Als vrijwilliger kun je zelf bepalen 

hoeveel tijd je erin wilt steken, een 
vrijwilliger kan afhaken als de 
zorgbehoevende ‘lastig’ wordt; 

• Een vrijwilliger kan zelf de aard van 
het werk bepalen; 

• Vrijwillige zorg betreft iemand buiten 
de familierelaties; 

• Vrijwilligerswerk wordt als 
ontspanning ervaren; 

 
• Door vrijwilligerswerk breid je je 

contacten uit; 
• Vrijwilligers kunnen zich vaak 

gewaardeerd voelen; 
• Vrijwilligerswerk wordt ‘mooi’ 

gevonden; 
• Vrijwilligers krijgen vaak een training 

en hebben onderling contact. 
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Hoofdstuk 2: Beleidskaders 
 

2.1 Rijksbeleid 
 
De laatste jaren is er vanuit de Haagse politiek veel aandacht voor vrijwilligers en 
mantelzorgers. Het vorig kabinet heeft geïnvesteerd in de opbouw van lokale 
infrastructuren. Om het vrijwilligerswerk een stimulans te geven is in 2001 de  
Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV regeling) in het leven geroepen 
om het gemeenten mogelijk te maken, maatregelen te treffen om het aantal 
vrijwilligers op peil te houden. De regeling liep op 31 december 2006 af.   
 
Dat het huidige kabinet (Balkenende IV) het vrijwilligerswerk en mantelzorg een 
warm hart toedraagt blijkt uit het beleidsprogramma ‘samen werken, samen leven’. 
Hierin geeft het kabinet aan wat het - met alle inbreng die het tot nu toe heeft gehad - 
de komende vier jaar wil bereiken. Het credo is meedoen, in een betaalde baan, het 
vrijwilligerswerk en in de zorg voor anderen. Het kabinet heeft twee cruciale 
doelstellingen geformuleerd: de substantiële uitbreiding van het aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers in 2011 en de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Bussemaker van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreept vervolgens dat goede en voldoende 
ondersteuning en begeleiding nodig zijn om de huidige vrijwilligers en mantelzorgers 
te behouden én nieuwe groepen voor dit uiterst belangrijke werk te winnen. In haar 
brief ‘Voor Elkaar’ benoemt zij voor het bevorderen van vrijwilligerswerk twee 
speerpunten: 
 

1. Versterking van de lokale ondersteuning.  
2. Bondgenootschappen, vrijwilligerswerk als motor voor maatschappelijke 

participatie.  
 
De staatsecretaris formuleert voor het versterken van de positie van mantelzorger de 
volgende drie speerpunten: 
 
1. Versterking van de lokale ondersteuning van mantelzorgers. 
2. Verbetering combinatie arbeid en mantelzorg. 
3. Terugdringen aantal overbelaste mantelzorgers.  
 
Zij stelt dat 75% van deze zogenaamde basisfuncties bij de gemeenten gerealiseerd 
dienen te worden.  
 

2.2 Provinciaal beleid 
 
In het nieuwe coalitie akkoord ‘Gelderland maakt het verschil 2008- 2011’ is 
nadrukkelijk de ondersteuning van vrijwillige inzet opgenomen. 
De provincie zet in op het bevorderen van maatschappelijke stages voor jongeren, 
versterken van de ondersteuningsinfrastructuur vrijwilligerswerk en mantelzorg, 
stimuleren van gemeentelijk beleid, bevorderen innovatie beleid en stimuleren van 
specifieke doelgroepen. Zij faciliteert en financiert een groot aantal Gelderse 
gemeenten en ondersteuningsinstellingen om uitvoering te geven aan projecten. 
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2.3 Lokaal Wmo beleid 
 
In het coalitieprogramma ‘Kiezen en delen’ geeft het college aan dat de gemeente 
vrijwilligers en mantelzorgers nadrukkelijk ondersteunt. 
 
Dit wordt verder uitgewerkt in de onlangs vastgestelde Wmo nota. Op het gebied van 
prestatieveld vier wil zij de komende jaren het volgende bereiken: 
 
• Meer waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers 
• Meer informatie en zichtbaarheid in de dorpen door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Bommelerwaard en het Steunpunt Mantelzorg 
• Bedrijven betrekken/vragen om inzet, sponsoring in kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, nieuwe doelgroepen aanboren. 
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Hoofdstuk 3 Landelijke maatschappelijke ontwikkelingen 
 
 

3.1 Landelijke trends 
 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de deelname aan 
vrijwilligerswerk redelijk stabiel is gebleven en ook de komende jaren niet zal 
afnemen. Ook de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen en mantelzorg te verlenen 
is nog onverminderd. De vraag naar mantelzorg zal de komende jaren daarentegen 
toenemen. In dit hoofdstuk gaan we in op de -uit diverse onderzoeken gebleken-  
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de aantrekkingskracht, 
vormgeving en organisatie van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het lokale beleid 
moet anticiperen op deze ontwikkelingen. 
 

• Informatisering  
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen thuis een pc en Internetaansluiting. Via 
netwerken communiceren meer mensen gelijktijdig met elkaar. De impact hiervan is 
op lokaal niveau duidelijk zichtbaar. Bottum-up acties en burgerinitiatieven zijn veel 
sneller en eenvoudiger te organiseren. Intern en extern communiceren gaat 
makkelijker. Dat geldt ook voor de werving van vrijwilligers via vacaturebanken. Deze 
trend vraagt dan ook nieuwe vrijwilligers met nieuwe competenties. Voor degenen die 
mantelzorg geven en die mantelzorg ontvangen, biedt dit nieuwe vormen van 
contacten via de computer, zoals chatten. 
 

• Ontkerkelijking en Humanisering 
De ontkerkelijking die sinds de jaren 70 is ingezet, heeft zijn bodem nog niet bereikt. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kerkelijke betrokkenheid gepaard gaat met een 
duidelijk sterkere deelname aan het vrijwilligerswerk. Het is de vraag of de groei van 
migrantenkerken of de evangelische beweging deze krimp kunnen compenseren. 
Desondanks zijn mensen volop bezig met zingeving. Op lokaal niveau is dit merkbaar 
door de vele initiatieven op het gebied van leefbaarheid en de multiculturele 
samenleving. 
 

• Vergrijzing 
Volgens prognoses zal in 2030 één op de drie inwoners van Nederland boven de 55 
jaar zijn. Senioren zullen steeds vaker de drijvende kracht vormen binnen allerlei 
organisaties en initiatieven. Door de vergrijzing zal het beroep op mantelzorg 
toenemen en zal het aantal mensen dat mantelzorg verleent, afnemen. Aan de 
andere kant stijgt het aantal gezonde ouderen. 
 

• Risicobeheersing 
Lokale organisaties en groepen worden op verschillende manieren geconfronteerd 
met de vraag naar zekerheid. Er is regelgeving waarmee de overheid de burgers wil 
beschermen, maar deze regels zijn niet altijd afgestemd op de situatie van 
vrijwilligers. 
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• Polarisering 

We leven in een maatschappij waarin mensen kritischer zijn. Het is belangrijk op te 
komen voor je rechten, belangen en identiteit. Deze groeiende mondigheid leidt 
eerder tot een vrijblijvend comité of burgerinitiatief in plaats van de formele 
bestuursvormen met voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 

• Verkleuring 
Niet- westerse allochtonen zijn over het algemeen sterk ondervertegenwoordigd in 
het vrijwilligerswerk en voor zover zij wel actief zijn, concentreren zij hun activiteiten 
binnen de eigen etnische gemeenschap. Taalbarrières en onbekendheid met 
vrijwilligerswerk, evenals de organisatiecultuur van veel vrijwilligersorganisaties 
liggen hieraan ten grondslag. Traditioneel doet deze groep echter wel een sterk 
beroep op partners en kinderen in plaats van professionele zorg, waardoor de druk 
op de mantelzorger toeneemt. 
 

• Stijging opleidingsniveau 
Hoger opgeleiden verrichten meer vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden. De stijging 
van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking zal dus een positieve 
invloed kunnen hebben op de deelname aan vrijwilligerswerk. 
 

• Individualisering 
De vanzelfsprekendheid waarmee vroeger mensen voor een lange periode zich 
inzetten voor de vereniging is voorbij. De potentiële vrijwilliger is moeilijker te binden 
voor langere tijd en door één organisatie. Dit maakt het voor organisaties 
noodzakelijk aan te sluiten bij de leefwereld van doelgroepen en rekening te houden 
met deze wens tot ongebondenheid, tijdelijkheid en flexibiliteit. Vrijwilligerswerk dient 
uitdagend, leuk en verrijkend te zijn en valt niet meer samen met conventie, 
gewoonte en trouw aan de organisatie. De verkleining van sociale netwerken beperkt 
ook de mogelijkheden om mantelzorg te verlenen en in te passen in het leven. 
 

• Verandering in tijdsbesteding 
Het leven van mensen is drukker geworden en er wordt meer geswitcht tussen 
uiteenlopende activiteiten. Nederlanders beschikken netto over mindere vrije uren 
door de stijging in het aantal arbeidsuren, met name bij vrouwen. Dit legt een druk op 
het vrijwilligersbestand en de tijd die vrouwen kunnen besteden aan mantelzorg. 
Daarnaast zijn de televisie en de computer grote concurrenten geworden van het 
vrijwilligerswerk. 

 
• Vermaatschappelijking van de zorg 

Doordat men langer thuis wil blijven wonen in de eigen omgeving, wordt zorg aan 
ouderen, mensen met een lichamelijke, verstandelijk of psychische beperking steeds 
vaker thuis gegeven.  
 

• Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk  
Naast geleide en daardoor minder vrijwillige vormen van vrijwilligerswerk, zoals 
maatschappelijke stages voor middelbare scholieren en vrijwilligerswerk als 
tussenstap in trajecten gericht op arbeidsparticipatie, lijkt tevens het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen belangrijker te worden in Nederland.  
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Hoofdstuk 4 Analyse huidige situatie 
 
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op wat er tot nu toe op beide beleidsterreinen tot 
stand is gekomen om dit vervolgens te evalueren. 
 

4.1 Vrijwilligerswerk 
 
In de gemeente Zaltbommel bestaat een bloeiend verenigingsleven. Op allerlei 
terreinen dragen vrijwilligers hun steentje bij. Hierbij valt te denken aan de kerk, 
sportclubs, verkeersouders, het dierenasiel, Vluchtelingenwerk, Humanitas, de 
Scouting enzovoort. In totaal zijn er zo’n 600 vrijwilligersorganisaties. Het is echter 
moeilijk in kaart te brengen hoeveel vrijwilligers er actief zijn in onze gemeente. Dit 
heeft onder andere te maken met het feit dat dezelfde mensen zich bij verschillende 
verenigingen of organisaties vrijwillig inzetten. Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo 
2008 blijkt dat 37% van de responderende inwoners de afgelopen 12 maanden 
vrijwilligerswerk heeft gedaan.  
 
In 2002 is in samenwerking met de gemeente Maasdriel de nota Vrijwilligerswerk 
Bommelerwaard opgesteld. Hieruit blijkt dat de gemeente voor zichzelf een 
ondersteunende en faciliterende rol ziet weggelegd: 

- het stimuleren van deskundigheidsbevordering; 
- het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligers; 
- het ondersteunen bij organisatieproblemen; 
- het ontlasten van vrijwillige bestuurders; 
- extra waardering voor het vrijwilligerswerk 

 
Om deze doelen te bereiken zijn met behulp van de eerder genoemde TSV regeling 
de volgende instrumenten ingezet: 
 

1. Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard 
2. Subsidieregeling deskundigheidsbevordering 
3. Lokaal Comité Vrijwilligers Bommelerwaard 

 
Ad. 1 
Dit steunpunt is in 2003 in samenwerking met de gemeente Maasdriel opgericht. Het 
valt wat betreft administratie en management onder de Stichting Thuiszorg en 
Maatschappelijk werk. Het Steunpunt ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie. 
Het Steunpunt is er voor alle vrijwilligers en organisaties, verenigingen en instellingen 
binnen de gemeente Zaltbommel en Maasdriel die met vrijwilligers werken. Vanaf 1 
maart 2004 is het Steunpunt gefuseerd met de Zorgbank. Dit is een centraal 
meldpunt op het gebied van vrijwillige zorg en hulpverlening dat in 1998 is opgericht. 
Hulpvragen, zoals samen een boodschap doen, wordt vervolgens uitgezet bij andere 
organisaties, waaronder de Zonnebloem of de Nederlandse Patiënten Vereniging die 
de vrijwilligers leveren.  
 
De kerntaken van het steunpunt bestaan uit: 

- coördinatie vrijwillige zorg en hulpverlening 
- algemene vrijwilligersvacaturebank 
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- advisering en ondersteuning 
- organisatie van deskundigheidsbevordering 
- signaleren van leemtes in vrijwillige zorg en hulpverlening 
- aanvullende taken, zoals het verzorgen van een nieuwsbrief, het zorgdragen 

voor advertenties, voorlichtingsmateriaal en persberichten 
 
Ad. 2 
Wanneer organisaties hun vrijwillige bestuurders of vrijwillige medewerkers willen 
laten bijscholen, een cursus, themabijeenkomst of lezing willen laten volgen, kunnen 
ze gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling deskundigheidsbevordering 
vrijwilligerswerk. De maximale hoogte is � 250,00 per vereniging. Er is een 
subsidieplafond van � 1500,00 per jaar. 
 
Ad. 3 
Daarnaast is er een Comité van beroepsmatige ondersteuning. Dit comité bestaat uit 
een aantal deskundigen waar vrijwilligers en de organisaties een beroep op kunnen 
doen bij specifieke vragen rondom verzekeringen, automatisering, administratie, 
financiën etc. Adviesaanvragen lopen via het Steunpunt. 
 
Verder stimuleert de gemeente Zaltbommel vrijwilligers binnen het huidige beleid, 
door het verstrekken van subsidies. Het gaat dan om verschillende 
sportverenigingen, het ouderen- en jongerenwerk, het peuterspeelzaalwerk, het 
bibliotheekwerk, de kinderboerderij, wijkverenigingen en andersoortige verenigingen 
waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Door deze subsidies kunnen vele 
verenigingen blijven bestaan. 
Verder zetten wij vanaf 2008 jaarlijks de vrijwilligers in het zonnetje door het 
organiseren van een vrijwilligersfeest. Daarnaast zitten er voor prestatieveld vier van 
de Wmo (vrijwilligerswerk en mantelzorg)  twee vertegenwoordigers in de Wmo-raad. 
 
 

4.2 Mantelzorg 
 
Mantelzorg heeft het afgelopen decennium een herkenbare plaats gekregen in de 
samenleving. Dat is te merken in politiek, beleid, onderzoek, praktijk, media en ook 
dagelijks spraakgebruik. Voor gemeenten is de verantwoordelijkheid voor mantelzorg 
echter nog nieuw. Per 1 januari 2007 ligt die verantwoordelijkheid, met de komst van 
de Wmo, bij de gemeente. Wij hebben tot op heden geen gemeentelijk mantelzorg 
beleid. 
 
Voor de komst van de Wmo was de ondersteuning van mantelzorgers een taak van 
zorgkantoren en kwamen de kosten ten laste van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor werd de zogenaamde regeling Coördinatie Vrijwillige 
Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning (CVTM) in het leven geroepen. Met deze 
CVTM middelen investeerden de zorgkantoren in een netwerk van overwegend 
regionale steunpunten. In regio Rivierenland heeft dit geleid tot het Steunpunt 
Mantelzorg Rivierenland in Tiel en wordt uitgevoerd door de Kruiswerkservice 
Rivierenland onder de paraplu van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk 
Rivierenland (STMR).  
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Door de invoering van de Wmo is het regionale steunpunt mantelzorg voor haar 
financiën niet meer afhankelijk van het zorgkantoor, maar van de verschillende 
gemeenten. Momenteel onderzoeken de regionale ambtelijke werkgroep mantelzorg 
en de afzonderlijke gemeenten de meerwaarde van een regionaal steunpunt in het 
kader van mantelzorgondersteuning.  
De gemeente Zaltbommel ontwikkelt daarnaast een visie op het Wonen Welzijn Zorg 
loket (WWZ loket) waarbinnen we meerdere instellingen en organisaties willen 
onderbrengen. De lokale inbedding van mantelzorgondersteuning willen we binnen 
het  WWZ loket realiseren. Financiën en invulling van medewerkers moeten we nog 
uitkristalliseren. 
 
Het Steunpunt mantelzorg in Tiel verleent de volgende diensten:  
 

1. Informatie, voorlichting en PR. 
2. Praktische ondersteuning waaronder vrijwilligershulp, praktische cursussen 

(bijv dementie of ziekeverzorging thuis) en verwijzing naar de bezoek en 
oppasservice door vrijwilligers (BOS).  Dit is een vorm van respijtzorg (de 
tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met als 
doel die mantelzorger vrijaf te geven). Het Steunpunt werkt daarbij samen 
met vrijwilligersorganisaties op het gebied van informele zorg, zoals het Rode 
Kruis, de Zonnebloem en de Nederlandse patiëntenvereniging. 

3. Emotionele ondersteuning, zoals een persoonlijk gesprek en 
lotgenotencontact. 

4.   Belangenbehartiging. 
5 Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse regionaal georganiseerde 

‘Dag van de mantelzorg’ op 10 november. 
 
Er zijn ongeveer 45 mensen vanuit onze gemeente bij hen bekend. Aangezien circa 
1 op de 10 Nederlanders mantelzorger is, betekent dit dat onze gemeente naar alle 
waarschijnlijkheid meer mantelzorgers telt. 
 

4.3 Evaluatie 
 
Past het voorgaande nog allemaal nog binnen de maatschappelijke veranderingen 
en de wettelijke ontwikkelingen?  
 
Om ons huidige beleid te evalueren hebben we allereerst een interactieve 
bijeenkomst over de Wmo begin 2008 georganiseerd. Vervolgens hebben we met 
een panel vrijwilligers en mantelzorgers en beide steunpunten gesprekken gevoerd. 
Daarnaast heeft ook de Wmo raad advies uitgebracht en hebben we de uitkomsten 
van het burgertevredenheidsonderzoek Wmo meegenomen.  
 
De ontwikkelpunten vallen uiteen in de volgende thema’s: 
 
Vrijwilligers  
 

• Ondersteuning & Dienstverlening 
Veel vrijwilligers zijn nog onbekend met het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Bommelerwaard, de regeling deskundigheidsbevordering en het Lokaal Comité van 
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Beroepsmatige ondersteuning. Er zou meer aandacht moeten komen voor de 
(ondersteuning) mogelijkheden. 
Ondanks dat de subsidieafwikkeling tegenwoordig goed verloopt is er wel sprake van 
regeldruk rondom aanvragen voor subsidies en vergunningen.   
 
Daarnaast hebben verenigingen te maken met dure 
aansprakelijkheidsverzekeringen. 
Het blijkt met name in Zaltbommel moeilijker dan voorheen mensen op lokaal niveau 
bij elkaar te krijgen en te motiveren voor hand-en spandiensten. De behoefte aan 
een vrijwillige laagdrempelige klussendienst leeft minder in sommige kernen. 
Door gebrek aan begeleiding komen uitkeringsgerechtigden en jongeren niet altijd op 
de juiste plaats wat betreft vrijwilligerswerk, waardoor ze het niet accepteren of 
eerder afhaken.  
 

• Werving en tekort 
Ondanks dat onze inwoners het vrijwilligerswerk nog een warm hart toedragen is er 
verloop onder de vrijwilligers. Meerdere organisaties kampen met een gebrek aan 
vrijwilligers, er is met name een tekort in de zorg. Mensen hebben minder tijd. Het is 
moeizaam openvallende plaatsen op te vullen, met name bestuursfuncties. De 
actieve leden in het lokale verenigingsleven en in lokale afdelingen vormen een 
vergrijzend gezelschap. Met name vrijwilligerswerk onder allochtonen en jongeren 
dient gestimuleerd te worden. 
 

• Waardering 
De contacten met gemeente zijn het afgelopen jaar weliswaar verbeterd, maar de 
gemeente zou ook nog meer waardering en belangstelling voor vrijwilligers 
(organisaties) mogen tonen.  
 
Mantelzorg 
 

• Ondersteuning 
Er is behoefte onder mantelzorgers aan emotionele en praktische ondersteuning. Het 
is echter niet bij iedereen bekend wat het Steunpunt Mantelzorg is en wat ze te 
bieden hebben. Met name de allochtone mantelzorgers weten vaak niet waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning en vragen. Lokale aanwezigheid zou de 
zichtbaarheid vergroten en de drempel verlagen.  
Mantelzorgers doen veel regelwerk, vaak met verschillende instanties en zijn dus 
gebaat bij zoveel mogelijk samenhang en samenwerking met voorzieningen. 
Het begrip mantelzorg zou bij meer instanties bekend moeten worden, zoals bij het 
Wmo loket en huisartsen, zodat zij ook kunnen doorverwijzen. 
 

• Waardering 
Mantelzorg is vaak onzichtbare hulp, maar het zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen 
blijven wonen. Mantelzorgers zijn goud waard, maar worden vaak weinig 
gewaardeerd.   
 

• Overbelasting 
Bij langdurige en intensieve zorg is de voortdurende beschikbaarheid en 
gebondenheid soms een last. Overbelasting en ook isolement kunnen het gevolg 
zijn.  
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Werk kan een uitlaatklep zijn om met de belasting van de zorg om te gaan, maar het 
kan ook omslaan in een dubbele belasting. Daarbij hebben ze soms financiële 
problemen. Sommige intensieve zorgverleners lopen inkomen mis en raken hierdoor 
financieel in de knel. Ontheffing van de sollicitatieplicht zou wat druk kunnen 
wegnemen.  
Ook ervaren ze veel regeldruk. 
Om overbelasting tegen te gaan is het noodzakelijk om een dag of meer per week 
geen zorgtaken te hebben.  

 
 

4.4 Conclusie 
 
Het voorgaande laat zien dat in de gemeente Zaltbommel de laatste jaren een basis 
is gelegd voor een behoorlijke ondersteuningstructuur voor vrijwilligers. Er is onder 
andere een lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk opgericht en een subsidieregeling 
deskundigheidsbevordering in het leven geroepen. Niet iedereen is hier echter 
bekend mee. Bovendien hebben de vrijwilligers en hun organisatie behoefte aan nog 
meer ondersteuning en dienstverlening. Tenslotte kampen meerdere organisaties 
met een tekort aan vrijwilligers. 
 
Op het gebied van de mantelzorg bestaat er een regionaal Steunpunt in Tiel. Ook 
hiervoor geld dat niet iedereen bekend is met hen. Er is behoefte aan lokale 
aanwezigheid van dit steunpunt. Ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel,  is 
voor veel mantelzorgers essentieel. 
 
Voor zowel het werk en de positie van vrijwilligers als mantelzorgers geldt dat het 
meer waardering zou moeten hebben. 
 
Op basis van deze evaluatie zullen wij in het volgende hoofdstuk onze doelstellingen 
uiteenzetten. 
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Hoofdstuk 5 Waarborgen en waarderen in Zaltbommel 
 

5.1 Wat willen we bereiken? 
 
Vanuit de gedachte dat -vrijwilligers en de organisaties die met vrijwilligers werken- 
optimaal moeten kunnen functioneren en dit met veel plezier moeten kunnen blijven 
doen, formuleren wij de volgende doelstelling: 
 
Doelstelling vrijwilligerswerk: 
 

1. Het behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers. 
2. Het stimuleren van vrijwilligerswerk door een toename van 37% naar 47% 

van het aantal vrijwilligers in 2012. 
 
Om er voor te zorgen dat mantelzorgers (zonder overbelast te raken), de zorg 
kunnen blijven kunnen combineren met andere taken, hanteren wij de volgende 
doelstelling: 
 
Doelstelling mantelzorg: 
 

1. Het behouden, waarderen en ondersteunen van mantelzorgers. 
2. 50% van de mantelzorgers uit de gemeente is bekend bij het Steunpunt in 

2012. 
 

We gaan beide doelstellingen evalueren op basis van een jaarlijkse wensen-en 
behoeftenpeiling met panels en het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek Wmo. Op 
basis hiervan kunnen we het beleid tussentijds bijstellen dan wel voortzetten. Cijfers 
over het aantal mantelzorgers ontlenen we aan gegevens van het Steunpunt 
mantelzorg. 
 
De ontwikkeling van het beleid van vrijwilligerswerk en mantelzorg staat echter niet 
op zichzelf. Ten eerste speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol in de versterking 
van de ondersteuning van mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen namelijk mantelzorgers 
ontlasten door de zorg over te nemen, maar ook door klussen te verrichten. 
Vrijwilligerswerkbeleid staat evenmin los van andere beleidsvelden zoals sport, 
cultuur, jeugd en jongeren, integratie, ouderen, re-integratie en vraagstukken als 
wijkgericht werken en het vergroten van de leefbaarheid. Met een integrale aanpak 
versterken we dan ook doelstellingen op andere beleidsvelden. 
 

5.2. Hoe gaan we dat bereiken en wat mag het kosten ? 
 
De keuze voor onderstaande maatregelen komt voort uit lokale behoeftes, de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de door het rijk geformuleerde basisfuncties. 
Verschillende onderwerpen moeten we nog verder uitwerken in concrete plannen 
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van aanpak. Wij zullen u jaarlijks middels de voortgangsrapportage Wmo op de 
hoogte houden van de voortgang. 
 
In de volgende paragraaf geven wij onder meer aan wie wat wanneer gaat uitvoeren 
en wat het gaat kosten. In hoofdstuk zeven volgt een financiële toelichting.  
 
Voor optimale ondersteuning zetten we onderstaande instrumenten (activiteiten) in: 
 

5.2.1 Vrijwilligerswerk 
 
 
Doel: de ondersteuning en dienstverlening aan vrijwilligers (organisaties) 
verbeteren. 
 
Activiteiten: 
 
1.  Professionalisering Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard 
Wie: Steunpunt Vrijwilligerswerk  
Wat: meerjarensubsidie, prestatieafspraken, digitale vacaturebank, samenwerking, 
vergroten naamsbekendheid. 
Wanneer: start 2009, daarna continu 
Kosten:pm 
Dekking: reguliere subsidie gemeentebegroting en Regionale sociale agenda, Wmo 
Toelichting: Een essentieel onderdeel vormt het verbeteren van de samenwerking 
tussen dit Steunpunt en het Steunpunt Mantelzorg en de Stichting Welzijn Ouderen 
Bommelerwaard en Heerewaarden binnen het WWZ loket. We blijven jaarlijks 
prestatieafspraken maken. Om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente 
bij elkaar te brengen is in dit digitale tijdperk een digitale vrijwilligersvacaturebank 
noodzakelijk. Ook dient het steunpunt haar zichtbaarheid onder onze inwoners te 
vergroten. Niet alleen door betere bereikbaarheid vanwege een centrale ligging van 
het WWZ loket, maar ook door vergaande media aandacht en andere initiatieven. 
Hierbij dient tevens speciale aandacht uit te gaan naar het bevorderen van de 
naamsbekendheid in de dorpen.  
 
 
2.  Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
Wie:Steunpunt Vrijwilligerswerk, Gemeente Zaltbommel 
Wat: workshop 
Wanneer: start en einde 2009 
Kosten: geen 
Toelichting: Organisaties kunnen een beroep blijven doen op de subsidieregeling en 
op de mogelijkheden die het Steunpunt verschaft en het Comité van Beroepsmatige 
Ondersteuning. Om bewustwording en bekendheid te vergroten houden we een 
workshop waarbij we alle mogelijkheden op een rijtje zetten. 

 
 
3.  Financiële tegemoetkoming 
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat: collectieve verzekering afsluiten 
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Wanneer: start 2010, einde 2011 
Kosten: ca. �14. 000 
Dekking: regionale sociale agenda  
Toelichting: Aan organisaties in de gemeente die veel vrijwilligers in hun bestand 
hebben bieden we de mogelijkheid een collectieve ongevallen-en 
aansprakelijkheidsverzekering te nemen.  

 
4.  Afname regeldruk  
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat: Aanpassen van de Algemeen plaatselijke verordening (Apv) 
Wanneer: start 2008, gereed 2009 
Kosten: geen 
Toelichting: Momenteel bekijken we op welke manier we de wet en regelgeving 
kunnen terugdringen door de Algemene plaatselijke verordening op een aantal 
punten aan te passen, zoals het afschaffen van vergunningsplicht voor kleine 
evenementen. Verder wordt gewerkt aan het verbeteren van de digitale 
dienstverlening. 

 
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat: Afsluiten meerjarensubsidies  
Wanneer: start 2009 
Kosten: geen 
Toelichting: Door het sluiten van -waar mogelijk- meerjaren subsidies kunnen we 
tegemoetkomen aan het terugdringen van de regeldruk, doordat de organisaties niet 
elk jaar een aanvraag hoeven in te dienen. Daarnaast gaan we verder met de 
verbetering van het subsidieproces. 
 
 
5.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Wie: Gemeente Zaltbommel, Kamer van Koophandel, Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Wat: Beursvloer 
Wanneer:start en einde 2011 
Kosten:geen 
Toelichting: Bedrijven kunnen op verschillende manieren de vrijwilligersorganisaties 
ondersteunen door het beschikbaar stellen van competenties en/of menskracht, maar 
ook het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte voor gebruik door 
vrijwilligersorganisaties, deelname aan MADD of voor sponsoring van 
vrijwilligersactiviteiten. In samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk,de 
Kamer van Koophandel en regiogemeenten, gaan we een Beursvloer organiseren 
om het bedrijfsleven en vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.  

 
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat: Goed voorbeeld 
Wanneer: start 2009, daarna jaarlijks 
Kosten: pm 
Toelichting: Om het goede voorbeeld te geven, stelt de gemeente Zaltbommel haar  
werknemers jaarlijks 8 uur beschikbaar om bijvoorbeeld tijdens MADD 
vrijwilligerswerk te verrichten (zie onderstaand punt 2 Imago).  
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6.  Klussendienst 
Wie: Gemeente Zaltbommel en Maasdriel, Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Wat: Oprichten van een klussendienst 
Wanneer: start 2009, einde 2011 
Kosten:start � 3500, 00 daarna jaarlijks � 2500,00 
Dekking: Kleine Steden Beleid 2 en Regionale Sociale Agenda 
Toelichting: Inzet van een klussendienst voor alledaagse hand-en spandiensten waar 
vaak geen commerciële bedrijven voor zijn, zoals het vervangen van een lampje, 
karweitjes in de tuin, een kastje repareren etc. Hierdoor kunnen ouderen langer thuis 
blijven wonen. Door deelname van uitkeringsgerechtigden, schoolverlaters en 
ouderen blijft tevens hun maatschappelijke participatie gewaarborgd.  
 
 
 
Doel: meer vrijwilligers werven 
 
Activiteiten:  
 
1.  Wervingscampagnes 
Wie: Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Wat: Wervingscampagnes 
Wanneer:start 2009, daarna jaarlijks 
Kosten:geen 
Dekking: Reguliere subsidie Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard 
Toelichting: Intensieve wervingscampagnes via de media en door het aanboren van 
sociale netwerken. Deze spelen een cruciale rol bij het motiveren van mensen tot 
vrijwillige inzet. Derhalve dient het Steunpunt via buurtverenigingen, 
kerkgenootschappen e.a. aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Om meer 
mensen te kunnen binden voor het verrichten voor vrijwilligerswerk is het cruciaal om 
meer kortlopende projecten te kunnen aanbieden. Organisaties moeten zich hier 
bewust van worden. De wijkcoördinator kan hier een belangrijke rol in spelen. 
 
 
2.  Imago 
Wie: Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Wat: Organiseren van MADD 
Wanneer:start 2009, daarna jaarlijks 
Kosten:geen 
Toelichting: Het Steunpunt zoekt aansluiting bij de jaarlijkse terugkerende landelijke 
promotie- en wervingscampagne voor vrijwillige inzet  ‘Make A Difference Day’ 
(MADD). MADD zet de schijnwerpers twee dagen op vrijwillige inzet. Daarmee levert 
MADD een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk en bevordert het 
maatschappelijke inzet. Voor vrijwilligersorganisaties biedt MADD veel publiciteit en 
nieuwe netwerken en kan het leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers. 
MADD krijgt een goede uitstraling als er ook prominente en bekende mensen aan 
deel nemen, zoals bijvoorbeeld de burgemeester, wethouders, politici, huisartsen.  

 
 
3. Jong geleerd is oud gedaan 
Wie:Gemeente Zaltbommel, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Scholengroep het Cambium 
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Wat: Maatschappelijke stage  
Wanneer: start 2009, daarna continu 
Kosten:pm 
Dekking: Rijksgelden voor maatschappelijke stage 
Toelichting: Het vrijwilligerswerk kampt met een imago probleem onder jongeren, het 
wordt door jongeren vaak geassocieerd met een gezapig soort volgzaamheid. Vanaf 
2011 zijn alle scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke 
stage te volgen van 72 uur. Een stage helpt leerlingen zich voor te bereiden op 
volwaardige deelname aan de samenleving. Dit is een kans voor organisaties die met 
vrijwilligers werken om het vrijwilligerswerk te promoten onder jongeren en zodoende 
te investeren in de vrijwilliger van de toekomst. We maken een plan van aanpak. 
 
 
4. Diversiteit  
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat:: Voorlichting voor inwoners met allochtone afkomst 
Wanneer: start 2009, einde 2010 
Kosten: geen 
Toelichting: Om de diversiteit te vergroten willen we ook graag onze allochtone 
inwoners meer betrekken bij het vrijwilligerswerk onder meer door het geven van 
voorlichting en kennismaking met diverse organisaties om de bekendheid met de 
verschillende vormen van vrijwilligerswerk te vergroten. 

 
 
5. Participatie 
Wie: Gemeente Zaltbommel en Maasdriel, Sociale Dienst Bommelerwaard 
Wat:: Intensiveren mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden 
Wanneer: start 2009, daarna continu 
Kosten: geen 
Toelichting: De Sociale Dienst Bommelerwaard maakt reeds gebruik van 
vrijwilligerswerk als re-integratie middel. Wij willen de intensiveringmogelijkheden 
verkennen van de inzet van uitkeringsgerechtigden. Hierdoor versterken  we niet 
alleen het vrijwilligersbestand, maar blijft deze groep ook participeren in de 
samenleving, zodat sociaal isolement kan worden voorkomen, dan wel worden 
verminderd. Het kan zelfs een opstapje naar betaald werk zijn. Bovendien kunnen 
mensen op deze manier hun talenten inzetten. We maken een plan van aanpak, 
waarin de haalbaarheid, risico’s etc naar voren komen met alle betrokken partijen. 
 
 
 
Doel: vrijwilligers meer waarderen 
 
Activiteiten: 
 
1. Vrijwilligersfeest 
Wie: Gemeente Zaltbommel 
Wat: een feest voor vrijwilligers 
Wanneer: vanaf 2008, daarna jaarlijks 
Kosten: � 7500 
Dekking: Wmo 
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Toelichting: We organiseren vanaf 2008 jaarlijks een feest voor vrijwilligers.  
 

5.2.2. Mantelzorg 
 
Doel: De ondersteuning van mantelzorgers verbeteren 
 
Activiteiten: 
 
1. Lokaal Steunpunt Mantelzorg 
Wie: Steunpunt Mantelzorg 
Wat: Lokale samenwerking binnen WWZ loket en Mezzo registratie 
Wanneer: samenwerking: start 2009, daarna continu / Mezzo: start 2009, einde 2011 
Kosten: samenwerking pm / Mezzo registratie: �1700,00 
Dekking: Wmo en Eenmalige Impuls Mantelzorg 
Toelichting: Voor mantelzorgers is het erg belangrijk dat zij hun verhaal kwijt kunnen, 
hun zorg kunnen delen, maar ook ergens terecht kunnen voor praktische informatie. 
We willen een laagdrempelige voorziening realiseren door deze lokaal in te richten 
binnen het loket voor wonen welzijn zorg (WWZ loket).  
Om de samenwerking tussen de partijen te vergroten zullen ook het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Bommelerwaard en Stichting Welzijn Ouderen Bommelerwaard en 
Heerewaarden (SWOBH) hierin plaatsnemen. De huisvesting en inzet van 
medewerkers werken we uit in de nota WWZ. Deze nieuwe samenwerking behoeft 
één registratiesysteem, waarin alle relevante informatie bewaard wordt. Gezamenlijk 
gebruik moet voor tijdsbesparing en betere afstemming zorgen, zodat de efficiency 
verbetert wordt. Mezzo heeft hier een speciaal ‘MezzoRegistratie’ systeem voor 
ontwikkeld. 
 
 
2. Bloemenbon 
Wie: Steunpunt Mantelzorg 
Wat: Promotiecampagne 
Wanneer: start 2009, gereed 2010 
Kosten: ca. �16.000 
Dekking: Eenmalige Impuls Mantelzorg 
Toelichting: Het voeren van een actieve promotiecampagne door het Steunpunt om 
de Zaltbommelse mantelzorgers te wijzen op het ondersteuningsaanbod.  
Nieuwe mantelzorgers krijgen een bloemenbon van de gemeente Zaltbommel en een 
gratis jaar lidmaatschap van Mezzo aangeboden. Dit laatste biedt onder meer gratis 
sociaal juridische ondersteuning en 50% korting op het doen van de 
belastingaangifte. 
 
 
3. Kwetsbare jongeren 
Wie: Steunpunt Mantelzorg 
Wat: Promotiecampagne onder jongeren 
Wanneer: start en einde 2011 
Kosten: pm 
Dekking: Eenmalige Impuls Mantelzorg 
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Toelichting: We willen jonge mantelzorgers in beeld krijgen. Door 
informatievoorziening middels posters, chatsessies en/of voorlichting door een 
deskundige van Mezzo, willen we het begrip mantelzorg onder de aandacht brengen 
bij jongeren om vervolgens de omvang van de mogelijke problematiek en behoeften 
boven tafel krijgen. 
 
 
4. Allochtone mantelzorg 
Wie: Gemeente Zaltbommel, Steunpunt Mantelzorg 
Wat: Promotiecampagne 
Wanneer: start en einde 2009 
Kosten:pm 
Dekking: Regionale Sociale Agenda 
Toelichting: Vanwege onbekendheid, schaamte, traditie of taalproblemen doen 
allochtonen relatief vaker beroep op familie voor zorgtaken. Door de toenemende 
vergrijzing binnen deze groep zal de druk op mantelzorgers alleen maar toenemen. 
Het is daarom van belang speciale aandacht te schenken aan onze allochtone 
inwoners. We sluiten hiervoor aan bij een regionaal project.  
 
 
Doel: Mantelzorgers meer te waarderen 
 
5. Dinerbon 
Wie: Gemeente Zaltbommel  
Wat: Aanbieden van een dinerbon aan de bij het steunpunt bekende mantelzorgers 
Wanneer: In 2010 en in 2011 
Kosten: ca. �10.000 
Dekking: Eenmalige impuls mantelzorg 
Toelichting: We bieden mantelzorgers een dinerbon aan, zodat ze er een keertje 
tussen uit kunnen.  
 
 
6. Sollicitatieplicht 
Wie: Sociale Dienst Bommelerwaard 
Wat: Ontheffing en/of versoepeling sollicitatieplicht mantelzorgers 
Wanneer: start 2009, gereed 2009 
Kosten: geen 
Toelichting: We onderzoeken de mogelijkheden voor ontheffing/ versoepeling van de 
sollicitatieplicht of deelname aan een re-integratietraject van mantelzorgers om de 
druk voor mantelzorgers te verminderen.  
 
 
 
Doel: Verminderen en voorkomen van overbelasting 
 
1. Klussendienst 
Wie: Gemeente Zaltbommel en Maasdriel, Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Wat: Oprichten van een klussendienst 
Wanneer: start 2009, einde 2011 
Kosten: start � 3500, 00 daarna jaarlijks � 2500,00 
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Dekking: Kleine Steden Beleid 2 en Regionale Sociale Agenda 
Toelichting: Wil een mantelzorger het lang volhouden, is het belangrijk dat die zorg af 
en toe kan worden overgenomen door een ander. Om ze te ontlasten zetten we de 
hierboven beschreven klussendienst in voor lichte klussen. 
 
 
 
2.  Voorlichtingscampagne 
Wie:Steunpunt Mantelzorg 
Wat: Vergroten van de herkenning en erkenning van mantelzorgers bij de 
organisaties en instellingen waaronder huisartsen en andere specialisten, het Wmo 
loket, GGZ instellingen enzovoort. 
Wanneer:2010 
Kosten:pm 
Dekking: Eenmalige Impuls Mantelzorg 
Toelichting: Doordat ze dan de eerste signalen van overbelasting beter herkennen, 
zoals slapeloosheid, oververmoeidheid en gebrek aan eetlust, kunnen instellingen en 
specialisten sneller doorverwijzen naar de ondersteunende instanties.  
 
 
 
Het bovenstaande laat een scala aan maatregelen zien waarmee wij onze 
vrijwilligers en mantelzorgers willen ondersteunen en waarderen.  
In het volgende hoofdstuk geven we een overzicht van de beschikbare middelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
Hoofdstuk 6  Financiën 
 
In dit hoofdstuk laten we de beschikbare middelen zien, waarvan de meerderheid 
slechts tijdelijk beschikbaar is, te weten tot en met 31 december 2011. De projecten 
passen binnen deze beschikbare middelen. Indien dit niet lukt zullen wij extra geld 
aanvragen. Wanneer we de (succesvolle) projecten willen voortzetten, zullen we de 
middelen hiervoor tezijnertijd in de voorjaarsnota moeten aanvragen. 
 
Vrijwilligers 
Momenteel staat er in de gemeentelijke begroting ten aanzien van 
vrijwilligerswerkbeleid een structureel bedrag van � 17.731,00 opgenomen. Dit betreft 
de subsidie aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard en de 
subsidieregeling deskundigheidsbevordering. 

We krijgen vanuit het rijk middelen voor de maatschappelijke stages. De volgende 
bedragen zijn een indicatie: 
 
jaar 2008 2009 2010 2011 2012 
totaal � 8.457,93 � 26.634,03 � 35.631,63 � 53.806,73 � 29.967,62 
 
We kunnen dit inzetten voor maatschappelijke stages, maar ook voor vrijwilligerswerk 
in het algemeen. Dit gaan we in het plan van aanpak uitwerken. 

De provincie Gelderland heeft middelen beschikbaar gesteld aan vijf Gelderse 
gemeenten, waaronder Zaltbommel, om een aantal (grootstedelijke) problemen aan 
te pakken. Voor ons heeft dit geresulteerd in het programma Kleine Steden Beleid 2, 
2008-2011, ‘samen leven zoals het kan’ (hierna te noemen KSB 2). Wij kunnen in dit 
kader geld beschikbaar stellen voor de ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Voorwaarde is echter dat het ten goede komt aan de stad 
Zaltbommel en niet de bijhorende kernen. 

Daarnaast heeft Regio Rivierenland in 2007 een regionale sociale agenda (hierna 
te noemen (RSA) opgesteld, met een looptijd tot 1 januari 2012. Hieruit worden 
middelen beschikbaar gesteld voor de gemeente Zaltbommel op het gebied van 
vrijwilligerswerk-en mantelzorgbeleid.  Over de hoogte en inhoud volgt in januari 
2008 binnen Regio Rivierenland definitieve besluitvorming. 
 
Mantelzorg 
In de gemeentebegroting is geen geld opgenomen voor mantelzorg. 

Het rijk heeft eind 2007 aan gemeenten een eenmalige impuls toegekend voor de 
ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente Zaltbommel heeft �39.573,00 
ontvangen. Vanaf 2008 worden de eerdergenoemde CVTM middelen verdeeld 
volgens het objectief verdeelmodel. Ze vormen dan een onlosmakelijk en integraal 
onderdeel van het gemeentelijk Wmo budget. Waarschijnlijk gaat het voor de 
gemeente Zaltbommel om een bedrag van ongeveer �18.900. Wij willen dit bedrag 
structureel inzetten voor de continuering van de mantelzorgondersteuning. 

Zoals hierboven aangegeven zijn er mogelijkheden binnen het programma 
Regionale Sociale Agenda en het Kleine Steden Beleid 2, 2008-2011.   

Tenslotte biedt provincie Gelderland extra subsidiemogelijkheden. 
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Hoofdstuk 7 Samenvatting 
 
In de gemeente Zaltbommel is de laatste jaren een basis gelegd voor een behoorlijke 
ondersteuningstructuur voor vrijwilligers. Er is onder andere een lokaal Steunpunt 
Vrijwilligerswerk opgericht en er is een subsidieregeling deskundigheidsbevordering 
in het leven geroepen. De verantwoordelijkheid van gemeente voor ondersteuning 
van mantelzorgers staat echter nog in de kinderschoenen.  
 
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, verkleuring en 
informatisering en de komst van de Wmo zijn aanleiding geweest het huidige beleid 
tegen het licht te houden. 
 
Reacties van inwoners en instellingen hebben laten zien dat niet iedereen bekend is 
met de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden, zoals het Comité van 
Beroepsmatige ondersteuning en de Steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorg. 
Daarnaast hebben de vrijwilligers en hun organisatie behoefte aan nog meer 
ondersteuning, zowel praktisch als financieel. Ook kampen meerdere organisaties 
met een tekort aan vrijwilligers. Voor zowel het werk en de positie van vrijwilligers als 
mantelzorgers geldt, dat het meer waardering zou moeten hebben. 
 
Op basis hiervan willen wij de komende jaren inzetten op meer ondersteuning voor 
onze vrijwilligers en mantelzorgers. Hiervoor gaan we onder meer de lokale 
zichtbaarheid van beide steunpunten vergroten. Verder zullen wij een aantal 
maatregelen treffen om de (administratieve) regeldruk voor organisaties te 
verminderen en om meer vrijwilligers te werven. Ook zullen we meer onze 
waardering voor de mantelzorgers en vrijwilligers tonen. Om zelf het goede 
voorbeeld te geven stellen wij voor onze medewerkers uren beschikbaar om 
vrijwilligerswerk te verrichten. 
 
Wij kunnen de projecten en maatregelen binnen de huidig beschikbare middelen 
realiseren. Willen wij deze echter na 2011 voortzetten, dan zal er extra geld 
gereserveerd moeten worden.  
 
Omdat deze beleidsnota voor de mensen in onze gemeente is geschreven, hebben 
we deze ook met hen ontwikkeld. Wij zullen deze samenwerking ook in de komende 
jaren blijven opzoeken! 
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