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In- en aanleiding 
Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente Hellevoetsluis op het 
gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk; de nota ‘Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 
2015’. In dit document wordt een beeld geschetst van wat wij onder mantelzorg en vrijwilligerswerk 
verstaan, hoe het proces tot de realisatie van de beleidsnota zal verlopen en welke inhoudelijke 
keuzes er op dit gebied zijn of nog moeten worden gemaakt. 
 
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking 
getreden. In de Wmo staat de maatschappelijke ondersteuning van inwoners centraal, met als doel 
dat alle inwoners mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij. 
Ook de gemeente Hellevoetsluis wil er met haar Wmo-beleid voor zorgen dat al haar inwoners, 
ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. Dit bij 
voorkeur in de eigen omgeving. Om dat doel te kunnen verwezenlijken willen we waar mogelijk 
gebruik maken van de eigen kracht van mensen. Onder eigen kracht verstaan we in dit geval: “het 
vermogen om zelf, samen met het eigen netwerk, oplossingen voor problemen te bedenken en waar 
mogelijk de oplossingen zelf te realiseren.” 
 
Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de eigen kracht 
binnen de Wmo. Door middel van informele zorg helpen zij (zorgbehoevende) burgers bij het zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen en bij het deel (blijven) nemen aan de samenleving.  
De verwachting is dat er In de komende jaren een toenemend beroep zal worden gedaan op 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
 

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
direct voortvloeit uit de sociale relatie.1  

 
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, 
maar ook een ander familielid, vriend of kennis.  
 

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht 
ten behoeve van anderen of de samenleving.2 

 
Vrijwilligers zijn mensen die zelf kunnen kiezen of zij een verplichting aangaan. Daarin verschillen de 
vrijwilligers wezenlijk van de mantelzorgers. Mantelzorgers kiezen er in de regel niet voor om zorg 
aan een naaste te leveren, maar worden hier vaak door omstandigheden mee geconfronteerd. Het 
overkomt hen. Uit morele overwegingen en naastenliefde ‘kiezen’ zij er dan voor om mantelzorg aan 
iemand uit de directe omgeving te bieden.  
 
Naast de mantelzorgers en vrijwilligers is er nog een derde groep die kan bijdragen aan de informele 
zorg in de samenleving, te weten zij die vanuit de Participatiewet een tegenprestatie moeten 
leveren. Het beleid omtrent deze groep zal niet worden opgenomen in de beleidsnota omdat er hier 
in tegenstelling tot bij vrijwilligerswerk of mantelzorg hier helemaal geen sprake is van een 

                                                   

1
 Definitie Nationale Raad voor de Volksgezondheid. 

2
 Definitie VNG. 
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(vrijwillige) keuze, maar van een opgelegde verplichting vanuit de Rijksoverheid. Binnen het 
participatiebeleid van de gemeente is/wordt dit onderwerp uitgewerkt. 
  
De veranderingen in het sociale domein vragen van de gemeente nieuw beleid voor mantelzorg en 
vrijwilligerswerk , dit ter versterking van de informele zorg in Hellevoetsluis.  
 
Gemeentelijke ambitie 
In zowel het Collegeprogramma 2014- 2018 als het beleidsplan Wmo is veel aandacht besteed aan 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
 
In het Collegeprogramma 2014-2018 staat:  
We ontwikkelen een nieuwe visie op het gemeentelijke welzijnsbeleid, waarin we onder meer 
onderzoek doen naar ontmoetingsruimten in de stad in relatie tot de ontwikkeling van het sociaal 
domein. Daarbij is het mobiliseren en ondersteunen van de eigen kracht van burgers belangrijk. We 
denken aan een advies- en steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
 
Het beleidsplan Wmo 2014-2017 geeft aan dat er in 2015 twee beleidsnota’s komen waar het gaat 
om het gegeven dat inwoners zich inzetten voor anderen: vrijwilligerswerk en mantelzorg. Omdat dit 
voornemen ook door Brielle en Westvoorne is uitgesproken, wordt bij het opstellen van het 
mantelzorgbeleid waar mogelijk samengewerkt, voor zover dit past in de bestuurlijke planning van 
de gemeenten.  
 
Het beleidsplan Wmo spreekt de ambitie uit dat het aandeel dan wel aantal mantelzorgers en 
vrijwilligers in de komende jaren toeneemt. Om dit goed te kunnen meten en gepaste waardering en 
ondersteuning te kunnen bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers is het noodzakelijk dat er 
voldoende gegevens over deze doelgroepen beschikbaar zijn. De gemeente Hellevoetsluis is dan ook 
bezig met de vormgeving/ontwikkeling van een  instrumentarium voor de “monitoring en 
verantwoording sociaal domein”, gebaseerd op het landelijke monitor sociaal domein. In dit 
instrumentarium zullen indicatoren worden opgenomen om de gemeentelijke prestaties op het 
gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk inzichtelijk te maken. 
 
In het beleidsplan Wmo is tevens benoemd om gezamenlijk met het maatschappelijk middenveld 
invulling te geven aan een vraaggestuurd aanbod van producten en diensten, die passen bij de 
wensen bij inwoners die een beroep doen op mantelzorg of vrijwilligerswerk. 
 
Aan de Commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs is op 30 oktober 2014 door wethouder Van der Velde 
toegezegd dat de gemeente beleid gaat maken, om te kijken hoe organisaties en verenigingen 
ondersteund kunnen worden bij het begeleiden van de vrijwilligers.  
 
Eén nota mantelzorg en vrijwilligerswerk 
Gezien de inhoudelijke overeenkomsten tussen mantelzorg en vrijwilligers als belangrijke 
componenten voor de invulling van de informele zorg kiezen we ervoor om voor beide onderwerpen 
één gezamenlijke beleidsnota op te stellen. Deze nota geeft dan ook een bredere integrale visie op 
hoe er in Hellevoetsluis tegen de informele zorg wordt aangekeken, daarbij rekening houdend met 
de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de uitgangspunten uit het Wmo beleidsplan 2014-
2017. Doel van de nota is, dat ondanks de gemeentelijke ambities op het gebied van eigen kracht, 
dat de mantelzorgers en vrijwilligers zich door de gemeente ondersteund voelen bij hun 
(toenemende) taken. 
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We willen de definitieve versie van de nota graag begin vierde kwartaal van 2015 aan de 
gemeenteraad aanbieden. 
 
Samenwerking Voorne 
In het beleidsplan Wmo is aangegeven dat de bevordering en ondersteuning van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk door gemeenten bij uitstek geschikt is om lokaal in te vullen. Ondersteuning en 
bevordering van deze taken gebeurt namelijk veelal via gemeentelijke subsidies aan lokaal 
georiënteerde organisaties en door kleinschalige burgerinitiatieven.  
Waar de uitwerking van de nota toch vooral een lokale aangelegenheid is, willen we, gezien de 
steeds hechter wordende  samenwerking tussen de drie gemeenten op Voorne, bij het opstellen/de 
totstandkoming van de beleidsnota zoveel mogelijk van elkaars’ kwaliteiten gebruik maken en 
gezamenlijk optrekken. Doel is om het beleid in grote lijnen op elkaar af te stemmen en waar 
mogelijke voor gelijke invulling van de nota te kiezen en in het verlengde hiervan te kijken naar 
mogelijke gezamenlijke productinvulling.  Daarbij zal een ‘couleur locale’ ontstaan, passend bij de 
verschillende gemeenten. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Totstandkoming van de nota zal in samenhang met betrokken partijen en personen plaatsvinden. Dit 
wordt gedaan door professionele partijen, verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken,  
en vrijwilligers en mantelzorgers via een of meerdere bijeenkomsten te betrekken bij de 
beleidsvorming.  Zij zullen gevraagd worden om ideeën aan te reiken voor goed mantelzorg- en 
vrijwilligerswerkbeleid3.  
 
Inhoud van de nota 
De nota zal bestaan uit een algemene inleiding en een gezamenlijk kader waarin de belangrijkste 
omgevingsontwikkelingen genoemd zijn. Vervolgens zal er per beleidsveld een uitwerking volgen, 
waarin het bestaande beleid kort geëvalueerd wordt en het nieuwe beleid geconcretiseerd wordt. 
Deel 1 betreft het mantelzorgbeleid en deel 2 het vrijwilligerswerkbeleid, het actieplan zal als deel 3 
worden bijgevoegd. 
 
In de nota wordt tenminste antwoord gegeven op: 

 Wat beoogt de gemeente met het mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid? 

 Hoe worden de mantelzorgers in Hellevoetsluis ondersteund en gewaardeerd? 

 Hoe worden de vrijwilligers in Hellevoetsluis ondersteund en gewaardeerd? 

 Hoe worden de organisaties en verenigingen die gebruik maken van vrijwilligers 
ondersteund? 

 Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bereidheid om mantelzorg verlenen of 
vrijwilligerswerk te verrichten, toeneemt? 

 
Bij de beantwoording van deze vragen wordt een relatie gelegd met de transformatie van taken 
binnen het sociaal domein. De positie van mantelzorgers en vrijwilligers zal bij de transformatie 
nader ingevuld moeten worden en dienen aan te sluiten bij de ambities die er liggen omtrent eigen 
kracht en daarmee de positie van de informele zorg in de samenleving.  

                                                   

3 Ten aanzien van het vrijwilligerswerk dient opgemerkt te worden dat de gemeente geen 
vrijwilligersbeleid maakt. Dit beleid wordt gemaakt door verenigingen en stichtingen die met 
vrijwilligers werken. De gemeente maakt vrijwilligerswerkbeleid.  
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Bij het onderdeel mantelzorg zal de kern van het beleid gericht zijn op het zodanig ondersteunen van 
mantelzorgers, zodat zij niet overbelast raken. Het beleid rondom het vrijwilligerswerk zal met name 
gericht zijn op het stimuleren en faciliteren van het vrijwilligerswerk en op het matchen van vraag en 
aanbod. 
Mantelzorgbeleid 
In deel 1 van het beleidsstuk zal o.a. ingegaan worden op het mantelzorgbeleid, waarbij tenminste 
aan de orde komen: 

 De rol van mantelzorgers in de samenleving 

 Het vinden en behouden (ondersteunen) van mantelzorgers 

 De ondersteuningsstructuur van mantelzorgers 

 Het in kaart brengen van de problemen waar mantelzorgers in Hellevoetsluis mee te maken 
hebben. 

 Bestaande voorzieningen voor mantelzorgers 

 Mantelzorg in relatie tot specifieke doelgroepen (door jongeren, bij dementie) 

 Het waarderen van mantelzorgers: mantelzorgcompliment 
 
Vrijwilligerswerkbeleid 
In deel 2 van het beleidsstuk zal ingegaan worden op het vrijwilligerswerk, waarbij tenminste aan de 
orde komen: 

 De rol van vrijwilligers in de samenleving 

 Centrum Vrijwilligerswerk (vrijwilligerssupport) 

 Het binden, boeien en behouden van vrijwilligers 

 De waardering van vrijwilligers 

 Vrijwilligerswerk in relatie tot specifieke doelgroepen (o.a. jongeren) 

 Ondersteuning organisaties en verenigingen bij vrijwilligersbeleid 

 Deskundigheidsbevordering van organisaties die vrijwilligers inzetten 

 Bijzondere vrijwilligerswerkprojecten 
 
Actieplan 
In deel 3 van het beleidsstuk zal ingegaan worden op het actieplan: “De groei van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk”, waarbij tenminste aan de orde komen: 

 Het stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk middels gepast beleid, voorzieningen 
en/of ondersteuning 

 Verkenning noodzaak dan wel mogelijkheden voor een fysiek steunpunt voor mantelzorg en 
vrijwilligerswerk 

 Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de buurten 
 
Aanpak en proces 
De gemeente Hellevoetsluis stelt ten doel om een beleidsnota mantelzorg- en vrijwilligerswerk in 
2015 te realiseren. Het huidige mantelzorgbeleid is vastgelegd in de notitie 
‘Mantelzorgondersteuning Hellevoetsluis’ van 2011 en dit beleid liep door tot de aanvang van de drie 
gemeentelijke decentralisaties. Het vrijwilligerswerkbeleid is vastgesteld in de beleidsnota 
‘vrijwilligers en maatschappelijke stage 2012-2016’. Ondanks dat de looptijd van deze laatste nota 
nog niet verstreken is, vragen de recente ontwikkelingen binnen het sociale domein om een nieuwe 
beleidsnota voor mantelzorgers en vrijwilligers.  
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Planning 
 

Actie Planning 

Startnotitie mantelzorg 

Vaststelling college B&W 14 april 2015 

Adviesraad Welzijn 9 april 2015 

Commissie ZWO 21 mei 2015 

 

Nota mantelzorg en vrijwilligerswerk 

Betrekken maatschappelijk middenveld  13 mei bijeenkomst mantelzorgsalon 
Brielle en Hellevoetsluis 
 
Bijeenkomst vrijwilligerswerk en/of 
mantelzorg nog nader in te vullen.  
 

Vaststelling college B&W 22 september 2015 

Commissie ZWO 14 oktober 2015 

Gemeenteraad 29 oktober 2015 

 

Implementatiefase 

Implementatie acties actieplan Vanaf november 2015  

 

Financieel kader 
Voor wat betreft de financiële kaders voor deze nota geldt dat deze in principe bestaan uit de huidige 
middelen uit het Welzijnsprogramma, die op dit moment gebruikt worden ten behoeve van 
mantelzorg en vrijwilligerswerk. Voor (de waardering van) mantelzorgers in het kader van de drie 
decentralisaties geldt dat er reeds een vast bedrag is gereserveerd voor de uitvoering.  
Voor eventuele nieuwe of aanvullende ondersteuningsvormen of activiteiten buiten de hierboven 
genoemde gelden/activiteiten geldt dat hier aanvullende middelen voor beschikbaar gesteld dienen 
te worden. Voor de zomernota 2015 wordt hiertoe een beleidsoptie opgevoerd.  
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