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1. Inleiding: waarom dit document?  
 
Ontwikkelingen in de samenleving  
Onze samenleving ontwikkelt zich in rap tempo, op allerlei fronten. In de eerste plaats in 
demografisch opzicht: het aantal jongeren neemt af en het aantal ouderen neemt toe. De ouderen 
worden bovendien steeds ouder. Het aantal fitte ouderen neemt toe, maar tegelijkertijd ook het 
aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft.  
Ten tweede is onze economie de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid en ook de komende jaren zal 
de groei beperkt blijven. Mede daarom bezuinigt de overheid fors. Tegelijkertijd verschuift het rijk 
steeds meer verantwoordelijkheden naar gemeenten, vooral als het gaat om de ondersteuning van 
en zorg aan kwetsbare groepen. Maar daarvoor is minder geld beschikbaar. De verzorgingsstaat is 
steeds minder houdbaar.  
Tot slot is door de digitalisering veel informatie binnen handbereik gekomen. Communicatie verloopt 
steeds meer ‘op afstand’. Hierdoor wordt onze wereld steeds groter en tegelijkertijd ook minder 
overzichtelijk. Niet iedereen vindt in deze nieuwe complexe, digitale wereld goed de aansluiting. Veel 
mensen krijgen behoefte aan meer kleinschaligheid en houvast.  
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat we een omslag moeten maken, of we nou willen of niet. Er is 
een noodzaak om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe rollen en verhoudingen: gemeente, 
maatschappelijke organisaties èn burgers. We zullen het samen moeten doen.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
In samenspraak met de Harderwijkse samenleving heeft de gemeente Harderwijk het nieuwe beleid 
voor maatschappelijke ondersteuning opgesteld. Dit heeft geleid tot de nota ‘Samen voor elkaar. 
Wmo-beleidsnota 2012-2015’. Een fundamenteel onderdeel van dit beleid betreft het 
vrijwilligerswerk en de informele zorg. 
 
Kader: Definities zoals gehanteerd in de nota ‘Samen voor elkaar. Wmo-beleidsnota 2012-2015’ 

Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door een vrijwilliger, zonder vergoeding, en met een 
maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar 
zonder familieband), binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid. 
 
Informele zorg is die zorg die geleverd wordt door mantelzorgers én vrijwilligers. Het gaat hierbij om 
activiteiten in aanvulling op zorg die door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en 
activiteitenbegeleiders geleverd wordt. Er kan onderscheid worden gemaakt naar gebruikelijke zorg, 
mantelzorg, zelfhulp en vrijwillige zorg. 
 
Mantelzorg  
Het geven van langdurige en onbetaalde zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, kind, ouder of ander familielid, vriend of kennis. 
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 In het onderstaande schema ziet u de plaats van dit beleidsterrein binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, die negen prestatievelden kent:  

 
Wij signaleren dat vrijwilligerswerk en informele zorg de komende jaren steeds belangrijker gaan 
worden. Ook zien we dat de rol van de overheid bij de zorg aan mensen geleidelijk aan verandert. 
Daarom ontwikkelt de gemeente Harderwijk specifiek beleid voor vrijwilligerswerk en informele zorg, 
Waar we kansen zien, willen we die benutten. Op die manier kunnen we andere ontwikkelingen, 
zoals bezuinigingen, het hoofd bieden. Op deze manier bouwen we mee aan een sociale samenleving 
die – waar nodig – mensen de helpende hand biedt. In dit beleidsplan formuleren we het nieuwe 
beleid.  
 
 

2. Totstandkoming van dit plan 
 
De gemeente Harderwijk heeft dit beleidsplan niet van achter het bureau opgesteld, maar samen 
met ‘het veld’, in de eerste helft van 2012. Dat hebben we als volgt gedaan: 

1. Bijeenkomst waarbij een tiental beleidsmedewerkers gebrainstormd hebben over het 
toekomstig beleid: wat willen we bereiken? 

2. Bijeenkomst met ongeveer dertig vrijwilligers en beroepskrachten aan de hand van 
‘portretten’ van burgers: wat kunnen burgers voor anderen doen en wat hebben ze nodig?  

3. Opstellen van een visiedocument en consultatie daarover van zorg-, welzijns- en 
vrijwilligersorganisaties: aanpassing van het visiedocument aan de hand van zo’n 20 reacties.  

4. Panelgesprekken met een aantal vrijwilligers en mantelzorgers. In dit beleidsplan zijn citaten 
opgenomen (met fictieve namen), afkomstig uit die panelgesprekken.  

5. Straatinterviews en een digitale enquête, waaraan in het totaal 112 jongeren en 184 
volwassenen hebben deelgenomen. Hiernaar wordt in dit beleidsplan regelmatig verwezen. 

6. Enkele verdiepende gesprekken met zorg- en welzijnsorganisaties, die een rol in de 
uitvoering van dit beleidsplan hebben.  

Dit proces heeft uitgemond in het beleidsplan dat u nu leest.  
 
 

3. Ontwikkelingen: naar een zelforganiserende samenleving 
 
Het is nog niet zo lang geleden dat de overheid veel voor mensen zorgde: als er iets met ons was, 
konden we terugvallen op de staat. We noemden onze maatschappij de ‘verzorgingsstaat’. De laatste 
jaren ontwikkelt onze maatschappij zich echter een andere kant op, naar de ‘participatiestaat’. 
Burgers willen niet meer dat de overheid van alles over hen beslist, maar zelf de regie voeren over 

Goed 
basisvoor-
zieningen-
niveau  
(veld 1-2) 

Informatie, 
advies en 
cliënt-
onder-
steuning 
(veld 3) 

Onder-
steuning 
vrijwilligers-
werk en 
mantelzorg 
(veld 4) 

Individuele 
voorzienin-
gen voor 
kwetsbare 
mensen 
(veld 6) 

Maatschap
pelijke zorg  
(veld 7-9) 

Collectieve 
voorzienin-
gen voor 
kwetsbare 
mensen 
(veld 5) 



De samenleving maken we zelf: van verbinden naar samen doen 
Beleidsplan vrijwilligerswerk en informele zorg 2012-2015 

Gemeente Harderwijk 
 

 

3 
 

hun leven. De meeste mensen willen zo veel mogelijk zelf doen en regelen. Meer en meer nemen we 
het heft in eigen hand, samen met de mensen die ons na staan.  
Deze tendens is niet alleen feitelijk aan de gang, maar ook financieel onontkoombaar: onze huidige 
verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. De huidige rechten van mensen op allerlei voorzieningen zijn in 
de nabije toekomst niet meer houdbaar. Daarom wil de rijksoverheid het beleid op diverse terreinen 
aanpassen. Zij doet dit onder andere door de verantwoordelijkheid voor beleid bij de gemeente neer 
te leggen en tegelijkertijd te bezuinigen. Voornemens daarbij zijn onder andere: 

• de transitie van de begeleiding, van de AWBZ naar de Wmo; 
• de invoering van de Wet Werken naar Vermogen; 
• de decentralisatie van de jeugdzorg.  

Aangezien de gemeente Harderwijk dan minder geld heeft te besteden, kan de gemeente de huidige 
zorg en begeleiding aan mensen in een kwetsbare positie niet meer handhaven. Er is dus een 
financiële noodzaak om zorg en ondersteuning anders te organiseren. En die noodzaak is urgent. 
 
Feit is dat mensen soms ondersteuning nodig hebben, tijdelijk of permanent. Het is echter niet meer 
vanzelfsprekend dat de overheid hierin voorziet. Pas wanneer mensen elkaar niet meer kunnen 
helpen, komt de overheid in beeld. De overheid zorgt dus voor het vangnet. Maar de gemeente 
Harderwijk wil meer doen dan alleen dat: we willen de draagkracht van onze inwoners versterken, 
zodat burgers zoveel mogelijk in staat zijn om met elkaar de nodige zorg en ondersteuning te 
organiseren: eigen kracht en samenredzaamheid. Prestatieveld 4 van de Wmo wordt daarmee steeds 
belangrijker: ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij willen investeren in de kracht 
van de samenleving, zodat de samenleving beter functioneert, mensen meer met elkaar verbonden 
worden en mensen meer initiatieven nemen. Want met een krachtige samenleving is er minder 
professionele zorg en ondersteuning nodig, waardoor het vangnet betaalbaar blijft.  
 
Kader: uitspraken vanuit de straatinterviews 2012 over de meerwaarde van vrijwilligerswerk en mantelzorg 

Vanuit de straatinterviews geven zowel jongeren als volwassenen vaak aan het ‘leuk’ te vinden om iets voor een 
ander te doen en dat dit een ‘goed gevoel’ geeft. Enkele uitspraken: 
 
“Het vraagt tijd en dat is een belasting, maar ik doe het vanuit mijn hart, dus uiteindelijk is het geen belasting.  
Als je iets geeft, krijg je ook iets terug. Dat geeft een goed gevoel.  
Een bijdrage leveren aan de samenleving: dat moet en is leuk. 
Het is heel dankbaar werk; mensen zijn blij om wat voor een ander te kunnen betekenen.  
Je moet het sowieso allemaal proberen, want het kan superleuk zijn.  
Ik vind het vooral leuk als ik gevraagd wordt.  
Het voelt goed iets voor een ander te doen. Het levert nieuwe contacten op en geeft een voldaan gevoel.  
Mijn inzet als vrijwilliger geeft mij persoonlijk heel veel voldoening.  
Het is een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Zonder vrijwilligers zijn veel activiteiten niet mogelijk. 
Ik zou graag willen dat meer mensen ook hun naaste helpen.” 
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4. Uitgangssituatie: veel samen 

 
In Harderwijk leven we met 45.000 mensen samen. Onze lokale samenleving is divers, relatief jong, 
met circa 10% migranten en met veel religieuze verscheidenheid. De Harderwijkse samenleving is op 
veel fronten ook een hechte samenleving. Mensen doen al veel voor en met elkaar: in georganiseerd 
verband, maar net zo goed ongeorganiseerd. Meer dan 90% van de mensen doet iets voor een 
ander. De onderstaande figuur geeft een overzicht van wat Harderwijkers zoal doen of hebben 
gedaan1.  
 

 
Kijken we naar de georganiseerde verbanden in Harderwijk, dan zien we veel clubs en verenigingen, 
waarbinnen mensen met elkaar zaken regelen en activiteiten organiseren. Denk aan de 
sportverenigingen, culturele verenigingen en kerkgenootschappen. Er zijn in Harderwijk ook vele 
ideële organisaties, met tal van vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die wat extra’s nodig 
hebben. Denk aan organisaties zoals het Rode Kruis, 
Humanitas en Vluchtelingenwerk. Er zijn in Harderwijk 
ook welzijns- en zorgorganisaties, met professionals en 
vele vrijwilligers, die het mogelijk maken dat iedereen 
in de samenleving mee kan doen. In het totaal doet 
zo’n 35% van de Harderwijkers vrijwilligerswerk.  
 
Naast deze georganiseerde verbanden doen wij 
mensen ook allerlei dingen voor elkaar, zonder dat 
iemand dat ‘organiseert’, maar gewoon omdat we zien 
dat het nodig is. Meer dan 90% van de Harderwijkers doet wel eens iets voor ander zonder dat hij 
daar iets voor terugkrijgt2. We zetten de vuilnisbak voor onze buurman buiten, we vangen de 
kinderen op van kennissen, we zorgen voor onze oude ouders, we leven mee met onze vrienden, we 
bezoeken onze oude tante, we laten de hond uit voor de buurvrouw met het gebroken been, we 

                                                      
1 Straatinterviews volwassenen, n = 184, waarbij 59 mensen meerdere antwoorden hebben gegeven (totaal n = 243).  
2 Straatinterviews 2012, bij jongeren 93% (n=112) en bij volwassen 91% (n=184), hierbij inbegrepen de mensen die op dit 
moment niets meer doen, maar in het verleden wel wat hebben gedaan.  

Marie (63): “Door de moedermavo ben ik 
ooit opnieuw gestart met zelf leren en dat 
was zo fijn; daarna wilde ik anderen ook 
iets leren en ben ik Nederlandse taalles 
gaan geven aan buitenlanders. Nu ben ik 
vrijwilliger bij de algemene hulpdienst en 
hospicevrijwilliger.” 
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zorgen voor onze depressieve partner, we begeleiden op school een leesgroepje, we halen oudere 
mensen op voor kerkbezoek, … Ook organiseren we steeds meer zelf: we trommelen wat mensen op 
om te sporten, we organiseren een straatbarbecue of een straatspeelmiddag. Kortom, we zien als 
mensen naar elkaar om en doen dingen voor en met elkaar. Gewoonweg omdat we iets voor 
anderen willen betekenen en daar een voldaan gevoel van krijgen.  
 
Al deze georganiseerde en ongeorganiseerde dingen die we met en voor elkaar doen: dáár ligt onze 
kracht als samenleving. Het is die kracht die de afgelopen tientallen jaren onder druk is komen te 
staan, met name door de individualisering, door de overheid die veel voor haar burgers wilde regelen 
en door de focus op ‘privacy’ waardoor we bang zijn geworden om ons te veel met een ander te 
bemoeien. Ook doordat we het zelf vaak ‘druk, druk, druk’ hebben, ervaren we niet altijd de ruimte 
om dingen met en voor elkaar te doen. Kortom we doen allerlei dingen met en voor elkaar, maar 
gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is er meer nodig.  
 
Kader: uitspraken vanuit de straatinterviews 2012 over ervaringen met vrijwilligerswerk 

In de straatinterviews zijn mensen over het algemeen heel positief over het vrijwilligerswerk dat ze doen. Veel 
voorkomende woorden zijn: leuk, zinvol, positief, prettig. Sommige mensen plaatsen kanttekeningen  met 
vooral woorden zoals: zwaar en steeds meer. Enkele uitspraken: 
 
“Het is fijn om vrijwilligerswerk te doen en wat te betekenen voor medemensen.  
Ook instanties vinden het fijn dat je je voor iemand inzet.  
Je moet gevraagd worden voor vrijwilligerswerk, anders ga je het niet doen.  
Eenmaal begonnen zit je er in en blijf je het doen. 
Ik ben met vrijwilligerswerk gestopt, omdat ik nu voor mijn man zorg. 
Ik werk in de thuiszorg en ben erg blij met vrijwilligers. Wij maken graag gebruik van hen.” 
 
 
 
 

5. Toekomstperspectief: nog meer samen 
 
Als gemeente Harderwijk zien wij de noodzaak dat 
mensen meer met en voor elkaar gaan doen. Wij 
willen de (potentiële) kracht van de samenleving 
verder mobiliseren, samen met al die Harderwijkers 
die – ook nu al – de samenleving en elkaar een 
warm hart toedragen. Wij willen dat onze 
inwoners: 

• zich uitgenodigd voelen – of zelfs verleid worden – om meer voor elkaar te betekenen en 
meer voor de samenleving te doen; 

• daadwerkelijk de ruimte krijgen/ervaren om meer voor elkaar te betekenen en meer voor de 
samenleving te doen; 

• de mogelijkheid hebben om de zorg voor een ander of voor een vereniging beter te verdelen, 
met name als zij zelf te veel doen. 

Joop (72): “Ik ga wel eens langs in een 
verzorgingshuis en maak dan een praatje of een 
wandelingetje met iemand en dat maakt ze dan 
zó blij; dat zouden meer mensen eens moeten 
doen.” 
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Wij zetten hierop in vanuit de overtuiging dat wij samen de samenleving zijn: wij zijn lid van de 
samenleving, in Nederland en in Harderwijk en Hierden. Zo’n lidmaatschap is niet vrijblijvend, net zo 
min als een lidmaatschap van een sportvereniging vrijblijvend is. Daarbij maakt het ons niet uit op 
welke manier die bijdrage wordt geleverd (georganiseerd of ongeorganiseerd, groot of klein): dat is 
aan een ieder zelf. Het gaat ons om het besef dat wij samen de samenleving vormen. Een bijdrage 
aan de samenleving kan in de koude vorm (door middel van belastinggeld) en in warme vorm door 
ons voor de samenleving en elkaar in te zetten. Voor die warme vorm van wederkerigheid maken wij 
ons als gemeente Harderwijk sterk.  
 
Kader: uitspraken vanuit de straatinterviews 2012 over ondersteuning en hulp bij vrijwilligerswerk en 
mantelzorg 

57% van de mensen die wel eens wat voor een ander doen, heeft daarbij geen hulp of ondersteuning nodig. Van 
de 43% die wel graag ondersteund wil worden, wil een klein helft vooral cursussen volgen en een kwart wil 
informatie en advies. Enkele uitspraken: 
 
“Mensen die iets willen doen, zouden ondersteund moeten worden om op de juiste plek terecht te komen.  
Begeleiding van een mantelzorger is een eerste vereiste om het vol te houden. 
Ik wil graag ondersteund worden bij de doorontwikkeling van de plannen die ik heb bedacht met betrekking tot 
langdurig zieken en gehandicapten. 
Ik ben verpleegkundige en hoef alleen begeleid te worden als ik dat echt nodig heb.  
Vrijwilligers moeten verwend worden. 
Waar kan ik terecht, waar vind ik het aanbod aan vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk moet beter bekend worden. 
Regel de boel niet te veel. Vrijwilligerswerk dóé je gewoon of niet.” 
 
 
 

6. Ambities: wat willen we bereiken? 
 
We realiseren ons dat die wederzijdse betrokkenheid en inzet niet altijd vanzelf tot stand komen. We 
realiseren ons ook dat wij als gemeente hierop een beperkte invloed hebben. Dit is iets wat we met 
elkaar doen, als Harderwijkers samen. We kunnen Harderwijk daarbij ook niet loskoppelen van de 
regio en Nederland. We signaleren dat ook op die grotere schaal de wens en noodzaak van ‘meer 
samen’ wordt gedeeld. Als gemeente hebben we mogelijkheden om hieraan een lokale impuls te 
geven. Wij zien voor onszelf rondom vrijwilligerswerk en informele zorg een rol weggelegd om: 

• op strategisch en tactisch niveau regie te voeren; 
• op uitvoeringsniveau te faciliteren en te stimuleren. 

Als we ons in de tijd verplaatsen naar het jaar 2015: wat willen we dan bereikt hebben? Wat moet er 
dan lokaal tot stand zijn gebracht? Wij willen in 2015 als gemeente het volgende vol overtuiging 
kunnen zeggen: 
 



De samenleving maken we zelf: van verbinden naar samen doen 
Beleidsplan vrijwilligerswerk en informele zorg 2012-2015 

Gemeente Harderwijk 
 

 

7 
 

Samen de samenleving 
a. Onze inwoners zijn zich ervan bewust dat wij samen de samenleving vormen, dat wij elkaar 

nodig hebben en dat het noodzakelijk is dat ieder een bijdrage levert.  
b. In onze lokale samenleving ontmoeten inwoners elkaar – als basis voor samen leven – en weten 

mensen zich gesteund als ze iets extra’s nodig hebben om ontmoeting mogelijk te maken.  
c.  ‘Burenhulp’ is weer gewoon: mensen in een buurt/wijk/kern signaleren hulpvragen bij elkaar en 

voorzien hierin, op eenvoudige wijze gefaciliteerd.  
d. Mensen die zich actief inzetten voor de samenleving of voor medemensen (als vrijwilliger, 

mantelzorger of anderszins) ervaren dat het fijn is om zich in te zetten en ervaren ook dat hun 
inzet wordt gezien en gewaardeerd.  

 
Halen en brengen 
e. De potentiële kracht van mensen die (niet) meer werken (zoals gepensioneerden, werkzoekenden 

en arbeidsongeschikten) wordt actief opgespoord en benut, met specifieke projecten en – waar 
nodig – begeleiding.  

f. Binnen onze gemeente en binnen de organisaties/verenigingen die wij subsidiëren, is 
‘wederkerigheid’ het uitgangspunt van het handelen, zowel op individueel als op 
organisatieniveau (u vraagt, wij ook). 

g. Verenigingen, vrijwilligersorganisaties, religieuze organisaties, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven in de gemeente Harderwijk werken samen rondom vrijwillige inzet, waarbij expertise 
en mogelijkheden worden geruild.  

h. In de gemeente Harderwijk zijn bloeiende vrijwilligersorganisaties en verenigingen met 
betrokken vrijwilligers, waarbij taken en verantwoordelijkheden zijn afgestemd op de wensen en 
mogelijkheden van de (potentiële) vrijwilligers. De verenigingen handelen vanuit het besef dat 
hun leden de organisatie/vereniging vormen en waarbinnen ieder lid een bijdrage levert, elk op 
zijn eigen manier. 

 
Informele zorg en ondersteuning 
i. Mantelzorgers kunnen en durven hulp te vragen, krijgen hulp die is afgestemd op hun behoeften 

en kunnen die hulp ook accepteren.  
j. Maatschappelijke organisaties en werkgevers in Harderwijk hebben oog voor mantelzorgers.  
k. De samenwerking tussen informele en formele zorg en ondersteuning is goed geregeld, 

waaronder doorstroom/doorverwijzing van hulpvragers.  
 
Deze ambities zijn nog algemeen geformuleerd. U vindt hierin bijvoorbeeld niet de ‘maatschappelijke 
stage’ expliciet in terug of de wijze waarop mantelzorgers worden ondersteund. Maar als u beseft 
dat een maatschappelijk stagiair ook gewoon een vrijwilliger is en een mantelzorger ook gewoon een 
mens, dan worden deze ambities al iets specifieker. In het volgende hoofdstuk werken we deze 
ambities uit in beleid.  
 
Kader: uitspraken vanuit de straatinterviews 2012 van mensen die (meer) willen doen 

De jongeren in de straatinterviews geven vooral aan informatie te willen krijgen over vrijwilligerswerk en de 
maatschappelijke stages (55%) om gemotiveerd te worden om meer te doen voor een ander; 22% geeft aan dat 
een directe benadering voor hen het beste werkt. Sommige jongeren en volwassenen willen nog wel wat extra 
doen. Enkele uitspraken: 
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“Ik zou heel graag mensen met bijvoorbeeld sociale angsten willen bezoeken of ondersteunen. Ik heb een 
psychiatrische achtergrond en met hulp al heel wat overwonnen. 
Ik wil graag een cursus volgen om in een gezin met een autistisch kind te kunnen helpen.  
Graag zou ik iets willen doen waarbij ik mijn hondje kan meenemen, omdat zij moeilijk alleen thuis kan zijn.  
Ik vind het heel leuk en het geeft me ook voldoening. Jammer dat er maar zo weinig adressen zijn, anders kon ik 
meer doen. 
Ik ben gemotiveerd om iets aan vrijwilligerswerk te doen als het iets is wat bij mij past. 
Het lijkt me wel leuk om een weekje bejaarden of gehandicapten te helpen.” 
 
 

7. Beleid: hoe gaan we onze ambities realiseren?  
 
We hebben veel ambities. We kunnen niet alles in één keer realiseren en moeten dus prioriteiten 
stellen. Tegelijkertijd is de urgentie hoog, want in het sociaal domein wordt flink bezuinigd. Juist in 
deze tijden moet het vrijwilligerswerk en informele zorg overeind blijven, want juist nu zijn 
vrijwilligers en mantelzorgers keihard nodig! Hoe ondersteunen we het vrijwilligerswerk en de 
informele zorg? In dit hoofdstuk werken we de afzonderlijke ambities uit.  
 



Ambitie A: onze inwoners zijn zich ervan bewust dat wij samen de samenleving vormen, dat wij elkaar nodig hebben en dat het noodzakelijk is dat 
ieder een bijdrage levert.  
 
Dit bewustwordingsproces is al gaande, maar vooral op niveau van organisaties (welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, levensbeschouwelijke  
organisaties, bedrijven). Wij willen de mensen zelf meer in dit proces meenemen. Veel Harderwijkers betekenen al veel voor de samenleving en voor 
anderen; wij willen hun inzet zien, erkennen en zichtbaar maken, om daarmee ook de andere Harderwijkers te motiveren om (meer) in de 
samenleving te betekenen. Immers: er zijn veel Harderwijkers die geen mantelzorger zijn (90%) of geen vrijwilligerswerk doen (65%) en die daardoor 
het ‘goede gevoel’ missen dat dit werk kan opleveren; zij kunnen misschien hun bijdrage aan medemensen en de samenleving vergroten.  
 
Resultaat: 

• bewustwording onder inwoners dat iedereen een bijdrage moet en kan leveren 
• verhoging van het aantal vrijwilligers (% GGD-monitors) 

Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Specifiek onderdeel 
vrijwilligers/mantelzorgers in 
Wmo-publiciteitscampagne 
(informele vrijwillige inzet) 

Gemeente 
Steunpunt Vrijwilligers 
Steunpunt Mantelzorg 
Mantelzorgers 
Vrijwilligers 
 

Interne opdracht aan 
communicatie-afdeling 

2012 – 2013  60 uren intern 

Jaarlijks groot evenement 
rondom vrijwilligerswerk 
 

Gemeente (diverse 
afdelingen) 
Steunpunt Vrijwilligers 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015 € 5.000,- 
80 uren intern 

Rondreizende 
theatervoorstelling 

Gemeente 
Steunpunt Vrijwilligers 
Steunpunt Mantelzorgers 
 

Opdracht aan 
amateurgezelschap 

2013 € 2.000,- 
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Toelichting 
Met een communicatiecampagne willen we een omslag in denken bevorderen onder burgers. Onze 
boodschap is daarbij tweeledig: 

• iedereen is nodig, we moeten het samen doen, iedereen levert een bijdrage, het is ‘normaal’ 
om iets te doen; 

• vrijwilligerswerk levert iets op, het is mooi om iets te doen, ook in kleine dingen kunt u een 
bijdrage leveren. 

We doen dit door vrijwilligerswerk en mantelzorg een ‘gezicht’ te geven: we zetten steeds andere 
mantelzorgers en vrijwilligers in het zonnetje. Hiermee laten we zien dat vrijwilligerswerk en 
mantelzorg heel divers kan zijn en door heel verschillende mensen wordt gedaan (jongeren, 
allochtonen, ouderen, etc.). Bij de vrijwilligers gaat het ons zeker niet alleen om de ‘grote’ 
vrijwilligers, maar ook om de vrijwilligers die een uur in de wijk vrijwilligerswerk doen, waarmee we willen laten zien dat ook burgers die weinig tijd 
hebben toch iets aan vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij noemen hier vrijwilligerswerk en mantelzorg in één adem, omdat wij willen laten zien dat 
met mantelzorg – ook al is dit niet ‘vrijwillig’ – mensen een fundamentele bijdrage leveren in onze samenleving.  
Naast de communicatiecampagne willen we jaarlijks een grootschalig evenement organiseren om vrijwilligerswerk in het algemeen te promoten en 
mensen te stimuleren om – op welke manier dan ook – een bijdrage te leveren in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een beursvloer voor 
maatschappelijke organisaties/bedrijven of een inloopconferentie voor burgers. Ook willen we een amateurgezelschap vragen om een reizende 
voorstelling te maken over vrijwilligers en vrijwilligerswerk, dat op diverse locaties en bij diverse organisaties wordt opgevoerd.  
 
 

Joleen (48): “Ik ben als vrijwilliger gestart op de 
school van mijn kinderen; daar kun je altijd hulp 
bieden en het is leuk om mee te kijken. Ik heb 
samen met een aantal ouders die het ook leuk 
vonden, een open podium gestart. Vanuit mijn 
groeiende interesse in kunst en cultuur ben ik 
overgestapt naar het plaatselijke museum. Nu 
wil graag stadsgids worden. Ik bouw mijn 
interesse zo steeds verder uit!”  
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Ambitie B: in onze lokale samenleving ontmoeten inwoners elkaar – als basis voor samen leven – en 
weten mensen zich gesteund als ze iets extra’s nodig hebben om ontmoeting mogelijk te maken.  
 
Je moet elkaar eerst kennen om iets voor elkaar te kunnen betekenen. ‘Ontmoeting’ is dus de basis. 
‘Burenhulp’ is pas mogelijk als je je buren kent, zowel om hulp te vragen als om hulp te kunnen 
geven. In veel buurten kennen de buren elkaar wel, maar in andere niet. Wij willen buurcontacten 
bevorderen en – waar nodig – burgerinitiatieven hiervoor faciliteren.  
 
Resultaat: 

• meer burgerinitiatieven in de buurt 
 

Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Ondersteuning 
burgerinitiatieven 

Welzijn op Maat 
SWO 

Subsidie-afspraken 
(budgetsubsidies) 

2013 – 2015  Via budgetsubsidies 

Stimuleringsbudget 
burgerinitiatieven informele 
zorg  

Gemeente 
Burgers 
Welzijn op Maat 
SWO 

Budget burgerinitiatieven bij 
welzijnsorganisatie 
Subsidie-afspraken  
 

2013 – 2015  € 25.000,- 

 
Toelichting 
Sommige burgers hebben behoeften waarvoor zij anderen nodig hebben en waarin zij niet helemaal 
op eigen kracht kunnen voorzien. Of ze hebben ergens klachten over en kunnen hiervoor niet 
zelfstandig een oplossing vinden. Het is aan het welzijnswerk deze mensen op weg te helpen, met 
ideeën en handreikingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een gespreksgroep voor 
ouders met een gehandicapt kind of de aanpak van overlast in de buurt. Via buurt- en 
straatgesprekken maken we dit bespreekbaar. Burgers kunnen voor (eventuele) ondersteuning bij de 
realisatie van hun wensen en ideeën een beroep doen op een sociaal werker vanuit een 
welzijnsorganisatie.  

Ton (43): “Ik ergerde me aan de troep in mijn 
eigen straat. Ik ben goed in het positief 
aanspreken van jongeren; daar heb ik ervaring 
mee vanuit mijn werk als beveiliger. Ik woon 
graag in een schone straat en om het op te 
lossen moet ik zelf wat doen, dat vind ik logisch, 
maar het is me nog niet gelukt anderen in de 
straat te stimuleren ook actie te nemen.”  

Wiebe (77): “We wonen in een flat. De mensen 
in de flat kennen elkaar eigenlijk amper. Ik heb 
daarom een nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd, en je ziet dat van daaruit weer 
nieuwe initiatieven ontstaan om elkaar te 
helpen, zoals sleutelhulp.” 
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Mocht daarnaast financiële ondersteuning nodig zijn, dan kunnen burgers gebruik maken van het stimuleringsbudget voor burgerinitiatieven gericht 
op informele zorg. Met dit stimuleringsbudget hebben wij burgerinitiatieven voor ogen waarvan men redelijkerwijs niet kan verwachten dat burgers 
de kosten zelf kunnen dragen. Dit stimuleringsbudget brengen we onder bij een welzijnsorganisatie.  
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Ambitie C: ‘burenhulp’ is weer gewoon: mensen in een buurt/wijk/kern signaleren hulpvragen bij elkaar en voorzien hierin, op eenvoudige wijze 
gefaciliteerd.  
 
In de Wmo-nota staat aangegeven hoe de uitvoering van de Wmo ‘kantelt’ (thema Kracht). In 
plaats van uit te gaan van een voorzieningenaanbod, verwachten we  dat mensen in eerste 
instantie in ‘eigen kring’ hun eigen behoeften aan zorg en ondersteuning regelen. Die eigen kring is 
bijvoorbeeld het eigen gezin, familie, de kerkelijke gemeente, vrienden en de buurt. Vooral in ‘de 
buurt’ zijn veel mogelijkheden om naar elkaar om te zien, juist omdat het zo dichtbij is: even snel 
een boodschapje doen voor de buurman of even een kopje koffie bij die oude vrouw om de hoek. 
Het kost weinig tijd, kan veel betekenen en helpt mensen om hun (eventuele) ‘vraagverlegenheid’ te boven te komen. De buurt is bovendien een 
goede schaal om problemen te signaleren: bij dat huis zitten de gordijnen al twee dagen dicht en van dat gezin spelen de kinderen wel erg laat nog op 
straat. Wij willen de buurt meer benutten als ‘schaal’ waarop mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien.  
 
Resultaat: 

• preventie van (complexe) problemen bij mensen en in gezinnen 
• overbelasting onder mantelzorgers loopt terug (percentage GGD-monitors) 

Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Buurt- en straatgesprekken,  Gemeente 

Welzijn op Maat 
Subsidie-afspraken 
(budgetsubsidies) 

2013 – 2015  Via budgetsubsidies 

Burenhulp op buurtniveau Gemeente 
Buurtbewoners 
Organisaties in de 
wijk/buurt 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015 € 15.000,- 

Preventieve huisbezoeken Gemeente 
SWO 
Welzijn op Maat 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  Via budgetsubsidies 

Buurtbemiddeling Gemeente 
AHD 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  € 15.670,- 

Anna (64): “Mijn buurman helpt mij vaak met 
kleine klusjes. Ik vind het niet moeilijk om hem 
te vragen, want hij zegt altijd: iets voor iemand 
anders doen geeft mij een goed gevoel.” 
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Toelichting 
We willen ‘burenhulp’ op buurtniveau faciliteren en stimuleren. In enkele buurten in Harderwijk willen wij experimenteren met vrijwillige burenhulp 
op buurtniveau door: 

• een pool met mensen op te zetten die iets voor de buurt of buurtbewoners willen doen, 
• een ‘bel en snel herstel’ systeem opzetten, dat herkenbaar is en waar hulpvraag en aanbod 

snel kunnen worden gematcht, 
• op een wijze georganiseerd dat hulpvragers ook iets terug kunnen doen voor de buurt (of 

voor de hulpaanbieder), zodat het voor hulpvragers gemakkelijker om hulp te accepteren.  
Bij de keuze van buurten waar we hiermee starten, sluiten we aan bij de experimenten/projecten 
met multidisciplinaire uitvoeringsteams. NB: het hoeft hierbij niet altijd om individuele burenhulp te 
gaan, van burger tot burger. Ook de school in de buurt kan via ‘burenhulp’ snel hulp regelen of het 
buurthuis. We kunnen hierbij ook het bestaande Bemiddelpunt verder uitbouwen, dat op dit 
moment bij een kwart van de Harderwijkers bekend is3.  
Met ‘burenhulp’ voorzien we in snelle acties, waarbij mensen op buurtniveau aan elkaar verbonden 
worden. We bekijken of de preventieve huisbezoeken uitgebreid moeten worden naar andere 
doelgroepen in een potentieel kwetsbare positie, zoals mensen na echtscheiding of verlies van een 
naaste. De preventieve huisbezoeken 75+ willen we met enige regelmaat herhalen, omdat situaties van mensen in de loop der tijd veranderen. 
Buurtbemiddeling beschouwen we als een basisvoorziening: om elkaar te kunnen ondersteunen, moeten mensen minimaal ‘geen problemen met 
elkaar hebben’.  
 

                                                      
3 Straatinterviews 2012, n = 184.  

Chantal (28): “Op de fiets op weg naar mijn 
werk zag ik een oude mevrouw die achter haar 
raam stond te zwaaien. Ze wilde dat iemand 
voor haar de vuilnisbak buiten zette. Ik doe dat 
nu voor haar. Maar eigenlijk zoek ik iemand die 
dit beter voor haar kan doen. Ik vind het 
moeilijk om dit bijvoorbeeld met andere buren 
te gaan bespreken. Mevrouw geeft aan dat de 
buren ook boven de 90 zijn.”  
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Ambitie D: mensen die zich actief inzetten voor de samenleving of voor medemensen( als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins) ervaren dat het fijn is 
om zich in te zetten en ervaren ook dat hun inzet wordt gezien en gewaardeerd.  
 
Er zijn veel Harderwijkers die zich belangeloos inzetten voor hun medemensen of de samenleving. 
Driekwart van de Harderwijkers doet wel eens iets – zonder tegenprestatie – voor een medeburger 
of organisatie4. Zo’n 35% van de Harderwijkers doet vrijwilligerswerk en circa 10% van de 
Harderwijkers is mantelzorger. In onze stad zijn er dus duizenden mantelzorgers, vrijwilligers en 
anderen die iets extra’s doen voor anderen, dat uitstijgt boven het gewone ‘samen leven’. Wij 
willen hen laten ervaren dat dit gezien wordt en dat het mooi is wat zij doen. Wij willen de inzet van 
mantelzorgers en vrijwilligers inzichtelijk maken, niet door het als bijzonder te positioneren, maar 
juist door de meerwaarde hiervan te benadrukken. Ook willen we hun inzet faciliteren, zodat zij hun 
taak/zorg kunnen en willen blijven uitoefenen. Want zo’n 43% van alle Harderwijkers die wel eens 
iets voor anderen doen, wil daarbij ondersteuning hebben5: 

 
                                                      
4 Straatinterviews volwassenen 2012, n = 184. 
5 Straatinterviews volwassenen 2012, n = 159.  

Jantine (53): “Een vriendin van ons heeft MS en 
wij proberen zaken voor haar te regelen. We 
vinden het allemaal heel ingewikkeld; ik word er 
wel eens moedeloos van! Terwijl ik best goed de 
weg weet in Harderwijk; ik moet er niet aan 
denken hoe het voor anderen moet zijn die hier 
minder thuis zijn of minder goed de taal kennen 
of de regels en mogelijkheden weten…” 
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Resultaat: 
• verhoging van het aantal vrijwilligers (% GGD-monitors) 

 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
- info & advies 
- werving & bemiddeling 
- ondersteuning 

vrijwilligersorganisaties 
- deskundigheids-

bevordering (o.a. 
vroegsignalering) 

- waardering 
Doorontwikkeling Steunpunt 
tot een expertisecentrum voor 
vrijwilligersorganisaties 

Gemeente 
Steunpunt 
Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligers 
Vrijwilligersorganisaties 

Subsidie-afspraken 2012 – 2015  € 83.723,- 
 
 
 
 
 
 
 

Steunpunt Mantelzorg: 
- info & advies 
- praktische hulp 
- ondersteuning 
- deskundigheids-

bevordering 
- waardering 

Doorontwikkeling Steunpunt 
tot een Loket Informele Zorg 

Gemeente 
AHD 
Steunpunt Mantelzorg 
Mantelzorgers 

Subsidie-afspraken 2012 – 2015  € 50.881,- 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijke Stages: 
- coördinatie 
- verbinden met regulier 

Gemeente 
AHD 

Subsidie-afspraken 2012 - 2015 € 71.526,- 
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vrijwilligerswerk en 
informele zorg 

 
Bemiddelpunt, coördinatie 
AHD en maatjesprojecten 
 

Gemeente 
AHD 

Subsidie-afspraken 2012 - 2015 € 121.234,- 

Regionale Netwerk Dementie 
en regionale coördinatie 
mantelzorg 

Gemeente 
AHS 

Subsidie-afspraken 2012 - 2015 € 12.384,- 

 
Toelichting 
De gemeente blijft de AHD subsidiëren voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Steunpunt 
Mantelzorg en de coördinatie van de Maatschappelijke Stages. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
willen we de komende jaren doorontwikkelen tot een steunpunt voor vrijwilligersorganisaties, naast 
de ondersteuning van vrijwilligers (zie voor de extra kosten ambitie H). Het Steunpunt Mantelzorg 
willen we de komende jaren doorontwikkelen tot een Loket Informele Zorg, dat niet alleen 
(groepen) mantelzorgers ondersteunt maar ook (vrijwilligers)organisaties om mantelzorgers te 
helpen (zie voor de extra kosten ambitie K).  
De maatschappelijke stages willen we meer benaderen als ‘gewoon’ vrijwilligerswerk en als 
jongerenwerk in plaats van als vrijwilligerswerk dat apart voor MaS-jongeren wordt georganiseerd. 
Denk hierbij aan jongeren die aan burenhulp doen, die iets in de wijk organiseren of jongeren die 
zelf een burgerinitiatief opzetten. Want let wel: meer dan 90% van de jongeren in Harderwijk heeft 
zich wel eens belangeloos ingezet voor een ander of voor een organisatie en maar liefst 97% van de jongeren zegt het ‘leuk’ te vinden om andere te 
helpen6. Hier ligt een groot potentieel! Wij vragen de AHD met een plan te komen om de potentie van jongeren – na hun MaS – meer te benutten.  
De huidige subsidieregeling voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers vervalt (waarop vrijwilligersorganisaties afzonderlijk een beroep kunnen 
doen). Hiervoor in de plaats geven wij het Steunpunt Vrijwilligers de opdracht om breed deskundigheidsbevordering uit te voeren, in aansluiting op 
de vraag van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Bij deskundigheidsbevordering willen we vooral inzetten op versterking van vakvaardigheden 

                                                      
6 Straatinterviews jongeren 2012, n = 112.  

Tineke (56): “Voor mantelzorgers is het 
belangrijk te weten waar wat aan hulp te 
krijgen is; het vinden van de juiste informatie is 
echt een toestand. Mantelzorgers betreden een 
compleet nieuw land waar je de weg niet kent. 
Je moet eerder horen wat mogelijk is, niet pas 
als je alles eindelijk zelf hebt uitgezocht en tot 
over je oren zit.”  
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van vrijwilligers en mantelzorgers: de specifieke vaardigheden die zij nodig hebben om hun taak goed uit te voeren. Hierbij denken we ook aan 
vroegsignalering (waar kun je terecht met een ‘niet-pluisgevoel’) en het stimuleren van de eigen mogelijkheden van degene(n) die je helpt. 
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties willen we via workshops (rondom specifieke thema’s) vormgeven, eveneens vraaggericht.  
Het huidige Bemiddelpunt is relatief onbekend (75% van de mensen kent het Bemiddelpunt niet7) en wordt nog niet goed benut. Tegelijkertijd zien 
wij in dit concept van laagdrempelige koppeling van hulpvraag en hulpaanbod wel toekomst. Daarom willen het Bemiddelpunt wel een kans geven, al 
dan niet in een gewijzigde opzet. Om hiervoor aanknopingspunten te krijgen, willen wij het Bemiddelpunt doorlichten; dit wordt gedaan in 
combinatie met de evaluatie van het digitale ‘lokaalloket.nl’ vanuit het Wmo-loket.  
De bestaande  maatjesprojecten voorzien in een duidelijke noodzaak en behoefte. Die maatjesprojecten willen we blijven faciliteren.  

                                                      
7 Straatinterviews volwassenen 2012, n = 184.  
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Ambitie E: de potentiële kracht van mensen die (niet) meer werken (zoals gepensioneerden, werkzoekenden en arbeidsongeschikten), wordt actief 
opgespoord en benut, met specifieke projecten en – waar nodig – begeleiding.  
 
Veel mensen hebben het ‘druk, druk, druk’. Werk, gezin, mantelzorg, hobby’s, vrijwilligerswerk, … Er 
is ook echter een groep mensen die het minder druk heeft of gaat hebben. Tegelijkertijd willen ook 
zij iets (blijven) betekenen. Met alleen hobby’s ervaren we ons leven niet als zinvol. Bovendien heeft 
de samenleving iedereen nodig. Door vrijwilligerswerk kunnen mensen actief een bijdrage leveren. 
We willen mensen met ‘meer tijd’ actief gaan opzoeken en tot vrijwilligerswerk verleiden. Voor wie 
in dat vrijwilligerswerk (tijdelijk) extra begeleiding nodig heeft, willen we faciliteiten beschikbaar 
stellen. Denk daarbij aan mensen die vanuit de Wmo of de Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) begeleid worden.  
 
Resultaat: 

• verhoging van het aantal vrijwilligers (% GGD-monitors) 
• benutten vrijwilligerswerk als participatie-instrument 

Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Jaarlijkse zilveren kracht 
conferentie + info-pakket + 
follow-up 

Gemeente (Burgerzaken) 
Steunpunt Vrijwilligers 
Potentiële vrijwilligers 

Subsidie-afspraken  2013 – 2015 Binnen subsidie voor 
Steunpunt Vrijwilligers 

Warme bemiddeling en 
begeleiding op de werkvloer 
van specifieke vrijwilligers 

Gemeente (Werk & 
Inkomen) 
Organisaties voor mensen 
met een beperking 
Potentiële vrijwilligers 

Budget per deelnemer 2013 – 2015  Via een budget vanuit 
de toeleverende 
organisaties 

Vrijwilligerswerk bij de 
gemeente 

Gemeente Interne opdracht 2013 – 2015  80 uren intern 

Uitbouw welzijnsdiensten Gemeente 
AHD 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  € 10.000,- 

 

Harrie (69): “Vroeger moest je werken, werken, 
werken. Die mensen zijn nu oud en hebben 
soms helemaal geen idee wat hobby’s zijn of 
wat ze zelf kunnen en leuk vinden.” 
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Toelichting 
In onze samenleving is er nog veel onbenut potentieel. We willen het onbenutte potentieel optimaal benutten. Daarbij realiseren we ons dat er 
onderscheid nodig is tussen: 

• mensen die de competenties (kennis, houding, vaardigheden) al grotendeels in huis hebben en direct als productieve vrijwilliger inzetbaar 
zijn; 

• mensen die nog de competenties (deels) moeten ontwikkelen, juist door middel van het vrijwilligerswerk, waardoor zij in aanvang begeleiding 
nodig hebben.  

De eerste groep mensen willen we actief benaderen voor vrijwilligerswerk en hen met passend werk matchen, zo nodig via warme bemiddeling. Als 
gemeente werken we mee om de (aanstaande) groep 65-plussers hiervoor te benaderen. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties willen wij 
ondersteunen met (nieuwe) methodieken om vrijwilligers te werven. 
De tweede groep mensen zal de komende jaren in omvang toenemen. Zij kunnen niet zonder meer koud naar vrijwilligerswerk worden toegeleid; 
vaak is warme toeleiding en begeleiding nodig, waarbij het vrijwilligerswerk ook op hun mogelijkheden moet worden aangepast. Dat kan bijvoorbeeld 
door specifieke welzijnsdiensten op te zetten, waarmee zij nuttig werk kunnen doen voor medeburgers of de wijk. Denk aan een 
boodschappendienst, klussendienst of tuinonderhoudsdienst. Bovendien hebben zij – in ieder geval in de startfase – extra begeleiding nodig op de 
werkvloer, bijvoorbeeld door een maatje of duo-vrijwilliger. Over de toeleiding en begeleiding van eventuele WWnV-cliënten maken wij een aparte 
notitie.8 Als gemeente zullen we een voorbeeldfunctie vervullen door intern enkele vrijwilligersplaatsen te creëren. 

                                                      
8 In het vorige Wmo-beleid is gesuggereerd om een bonussysteem voor vrijwilligers te introduceren. Bovengenoemd beleid lijkt ons effectiever. 
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Ambitie F: binnen onze gemeente en binnen de organisaties/verenigingen die wij subsidiëren, is ‘wederkerigheid’ het uitgangspunt van het handelen, 
zowel op individueel als op organisatieniveau (u vraagt, wij ook). 
 
We vormen samen de samenleving. Wij zijn lid van een gemeenschap – of we dat nou willen of niet – en dat is niet vrijblijvend. Die verbondenheid 
met de samenleving voelen we extra goed, als we niet alleen ons belastinggeld storten, maar ook daadwerkelijk iets bijdragen. Iedereen heeft wat te 
brengen. Ook die verslaafde man (hij kan fietsen repareren) of die jonge scholier (hij kan goed met mobieltjes overweg) of die dementerende vrouw 
(ze kan nog glimlachen). Als we nog íets kunnen, ook al is het nog zo klein, kunnen we ook iets geven aan anderen. Deze basisgedachte willen we door 
laten werken in ons beleid en ons handelen: in de keukentafelgesprekken, in subsidie-afspraken, etc. Niet alleen op individueel niveau, maar ook in 
onze contacten met organisaties die wij subsidiëren.  
 
Resultaat: 

•  ‘wederkerigheid’ is het uitgangspunt van handelen in contacten met burgers die ondersteuning vragen (bij ons en bij de organisaties die 
wij subsidiëren) 

 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Wederkerigheid is een item in 
gesprekken met burgers 

Burgers die ondersteuning 
vragen 
Gemeente (Werk & 
Inkomen, Wmo-loket) 
Organisaties en 
verenigingen die de 
gemeente subsidieert 
 

Voorwaarde bij opdracht- en 
subsidieverlening 
Opname wederkerigheid als 
gespreksitem in ‘lijsten’ 

2013 – 2015  80 uren intern 

 
Toelichting 
We willen wederkerigheid ‘u vraagt, wij ook’ op allerlei manieren tot uiting laten komen. Dat begint bij onszelf. In bijeenkomsten, 
keukentafelgesprekken, subsidie-afspraken, … willen we hieraan aandacht geven. Het moet een steeds terugkerend element worden. In de formats 
en via interne PR geven we wederkerigheid een plek. 
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Ambitie G: verenigingen, vrijwilligersorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Harderwijk werken 
samen rondom vrijwillige inzet, waarbij expertise en mogelijkheden worden geruild.  
 
Organisaties hebben elk hun eigen meerwaarde, expertise en mogelijkheden. Door dit dienstbaar te maken aan andere organisaties, kunnen 
organisaties en bedrijven elkaar versterken. Een zelforganisatie van een etnische minderheid kan een welzijnsorganisatie helpen om een project 
diversiteitsproof te maken; die welzijnsorganisatie kan de zelforganisatie helpen om zichzelf sterker te organiseren. Een doe-het-zelfbedrijf kan in één 
dag de kinderboerderij opknappen; de kinderboerderij kan dat bedrijf helpen aan positieve publiciteit. Door verbindingen te leggen, willen we 
bevorderen dat er meer uitruil plaatsvindt, zodat de organisaties zich meer met elkaar verbonden weten en van elkaar profiteren. Daarbij besteden 
we extra aandacht aan het betrekken van bedrijven om hun maatschappelijke potentie meer te benutten.  
 
Resultaat: 

• meer verbinding tussen organisaties 
• ‘om niet’ benutting van expertise en tijd tussen organisaties 

 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Netwerkontwikkeling en 
kennisdeling, waaronder NL 
DOET 

Gemeente 
Steunpunt Vrijwilligers 
Maatschappelijke 
organisaties, 
vrijwilligersorganisaties en 
bedrijven 

Subsidie-afspraken  
Interne samenwerking 

2013 – 2015  Binnen budget 
Steunpunt Vrijwilligers 

Project Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen 

Gemeente Interne opdracht 2013 – 2015 € 5.000,- 
120 uren intern 

Gemeente neemt deel aan NL 
DOET 

Gemeente Interne opdracht 2013 – 2015  160 uren intern 
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Toelichting 
We willen maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties actief bij elkaar brengen, zodat ze wederzijds kunnen halen en 
brengen. Op deze wijze kan men ‘om niet’ van elkaar gebruik maken. Waar wij signalen krijgen dat organisaties iets willen, brengen wij deze 
organisatie in contact met een partner. Intern werken wij hiervoor samen: signalen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligersorganisaties pakken we op en koppelen we met andere bedrijven, maatschappelijke organisaties of vrijwilligersorganisaties. We benutten 
hiervoor ook het jaarlijkse evenement (zie ambitie A).  
Om het maatschappelijk betrokken ondernemen in onze gemeente te bevorderen, zetten we een project op. Een kwartiermaker gaat aan de slag om 
binnen het lokale bedrijfsleven te verkennen wat bedrijven voor de lokale samenleving kunnen en willen betekenen. Waar kansen liggen, gaat de 
kwartiermaker met bedrijven aan de slag.  
Als gemeente willen we uitstralen dat wij vrijwilligerswerk belangrijk vinden. Daarom doen we jaarlijks met een aantal gemeente-ambtenaren (circa 
20) mee aan NL DOET, waarbij we een dag vrijwilligerswerk doen.  
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Ambitie H: in Harderwijk zijn bloeiende vrijwilligersorganisaties en verenigingen met betrokken vrijwilligers, waarbij taken en verantwoordelijkheden 
zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de (potentiële) vrijwilligers. De verenigingen handelen vanuit het besef dat hun leden de 
organisatie/vereniging vormen en waarbinnen ieder lid een bijdrage levert, elk op zijn eigen manier. 
 
De vrijwilligersorganisaties in Harderwijk bloeien: ze hebben overwegend voldoende vrijwilligers en krijgen zaken goed voor elkaar. Dat willen we 
graag zo houden. We voorzien echter dat een deel van de huidige vrijwilligers gaat uitstromen en zien een nieuwe generatie (potentiële) vrijwilligers 
die andere wensen en mogelijkheden heeft. In onze optiek is het nodig om het vrijwilligerswerk zodanig te organiseren dat meer mensen zich 
uitgenodigd voelen om vrijwilligerswerk te doen, in aansluiting bij hun eigen wensen en mogelijkheden. Flexibeler, kleinere taken, diversiteitsproof, 
losse klussen…  Zodat mensen zich uitgenodigd voelen om een steentje bij te dragen, ook werkende mensen, migranten, jongeren. Dat vraagt een 
omslag bij de vrijwilligersorganisaties en bij de huidige vrijwilligers. Die omslag willen wij stimuleren.  
In Harderwijk zijn tientallen verenigingen actief, van de basketbalvereniging tot de bowlingclub, van de EHBO-vereniging tot de oudheidkundige 
vereniging. De leden vormen samen hun eigen vereniging. Evenmin als een lidmaatschap van de samenleving is een lidmaatschap van een vereniging 
vrijblijvend. Als van de 12.000 Harderwijkers die lid van een sportvereniging zijn, er 2.000 vrijwilliger zijn, dan ligt hier nog een groot potentieel. 
Samen een vereniging vormen, betekent met z’n allen iets daaraan bijdragen. Of dat nou is in de vorm van het rijden van kinderen naar een 
uitwedstrijd of het organiseren van een cursus: leden doen het met elkaar. Wij willen samen met de verenigingen de ‘samencultuur’ stimuleren.  
 
Resultaat: 

• verhoging van het aantal vrijwilligers (% GGD-monitors) 
• verhoging van het aantal ‘actieve leden’ bij verenigingen 

 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Ondersteuning 
vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen bij flexibel 
vrijwilligersbeleid 

Gemeente 
Steunpunt Vrijwilligers 
Vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen 
Vrijwilligers 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  € 7.500,- 

Ondersteuning ‘samencultuur’ 
bij verenigingen 

Gemeente 
Steunpunt Vrijwilligers 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  € 7.500,- 
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Toelichting 
Wij willen vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid dat 
aansluit op de wensen en mogelijkheden van (potentiële) vrijwilligers, bijvoorbeeld: 

• andere organisatie van het vrijwilligerswerk, zodat vrijwilligerswerk beter is te combineren 
met betaald werk: opknippen van grote (bestuurs)functies, kleine klussen creëren, duo-
functies, roulatie; 

• ‘samencultuur’ creëren: de uitvoering van taken spreiden, taken delegeren aan leden, 
iedereen een bijdrage laten leveren; 

• ‘welkomcultuur’ creëren: openheid, ruimte voor diversiteit, iedereen is welkom; 
• aanspreekpunt voor elke nieuwe vrijwilliger; 
•  (nieuwe) methodieken om vrijwilligers te werven, bijvoorbeeld met behulp van ‘vindplaatsen’, via de maatschappelijke stages of via 

huisbezoeken.  
Hiervoor zien we mogelijkheden om interim-vrijwilligers te werven (bijvoorbeeld via bedrijven) die tijdelijk verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
ondersteunen bij de ontwikkeling van flexibel vrijwilligersbeleid.  

Herman (40): “Toen er mensen stopten van de 
oudercommissie van het kinderdagverblijf 
hebben we eerst een aantal taken herschikt en 
daarna zijn we nieuwe mensen gaan zoeken en 
zo bleef het voor iedereen leuk.”  
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Ambitie I: mantelzorgers kunnen en durven hulp te vragen, krijgen hulp die is afgestemd op hun behoeften en kunnen die hulp ook accepteren.  
 
Circa 10% van de Harderwijkers is mantelzorger. Ongeveer de helft van de mantelzorgers ervaart 
met regelmaat overbelasting. Naarmate mantelzorgers meer uren mantelzorg verlenen en 
gedurende langere tijd mantelzorg verlenen, neemt de overbelasting toe. Maar soms is niet het 
aantal zorguren relevant, maar vooral de psychische belasting die mantelzorgers kunnen ervaren. 
Overbelaste mantelzorgers hebben met name meer behoefte aan emotionele hulp, praktische 
hulp en respijtzorg, waarbij zij vinden dat vooral de praktische hulp onvoldoende in hun behoeften 
voorziet. Juist dat kan goed opgevangen worden door de buurt. Wij willen de burenhulp op gang 
brengen, op een wijze dat hulpvrager en hulpaanbieder elkaar snel vinden. Daarbij vragen we speciale aandacht voor de allochtone mantelzorgers die 
qua aantal groeien en tegelijkertijd minder gemakkelijk hulp vragen en ontvangen.  
 
Resultaat: 

• overbelasting onder mantelzorgers loopt terug (% GGD-monitors) 
 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Overzicht Respijtzorg Gemeente 

Platform Informele Zorg 
Steunpunt Mantelzorg 

Subsidie-afspraken 2013 € 2.500,- 

Coaching overbelaste 
mantelzorgers 

Gemeente 
Steunpunt Mantelzorg 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015 € 10.000,- 

 
Toelichting 
Niet alleen vanuit het Steunpunt Mantelzorg maar ook vanuit allerlei andere (vrijwilligers)organisaties worden mantelzorgers geïnformeerd en 
ondersteund: het gemeentelijke Wmo-loket, het Rode Kruis, de kerken en moskeeën, Humanitas, MEE Veluwe, Zorggroep Noord-Veluwe etc. Er zijn in 
Harderwijk dus allerlei mogelijkheden. Maar wie doet wat? Waar kan een mantelzorgers waarvoor terecht? Het overzicht ontbreekt. Daarom vragen 
wij het Steunpunt Mantelzorg om dit overzicht te maken, samen met de relevante organisaties in Harderwijk.  

Eline (53): “Het wordt steeds meer en we zitten 
gevangen want mijn ouders willen geen 
anderen in huis. Ik heb te laat gehoord wat 
mogelijkheden zouden zijn geweest voor mijn 
ouders.”  
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Een deel van de mantelzorgers is zwaar overbelast. Wij willen deze overbelaste mantelzorgers de 
mogelijkheid geven zich tijdelijk te laten coachen om de balans weer te herstellen. Dit kan in de 
vorm van een aantal coachingsgesprekken, netwerkcoaching of familiecoaching. 

Janneke (46): “Mijn vader is zwaar 
dementerend, mijn moeder is depressief, en zij 
wonen thuis. Er bleven dingen liggen in het 
huishouden van mijn ouders en dus ging ik 
dingen overpakken. Ik doe het samen met mijn 
zus, maar het is zwaar.” 
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Ambitie J: maatschappelijke organisaties en werkgevers in de gemeente Harderwijk hebben oog voor mantelzorgers.  
 
10% van de Harderwijkers zorgt voor een naaste, op een wijze die uitstijgt boven de gangbare zorg. 
Denk aan zorg voor een dementerende partner, een familielid met psychiatrische problemen of voor 
een verstandelijk gehandicapt kind. Mantelzorg is vaak een zorg die groeit. Het tast 
familieverhoudingen soms aan, leidt soms tot overbelasting en kan ook isolement veroorzaken. De 
mantelzorger moet zelf tijdig aan de bel trekken. Maar dat is niet gemakkelijk, zeker niet voor een 
mantelzorger die vindt dat de zorg zijn/haar taak is. Daarom vinden wij het belangrijk dat ook de 
samenleving meer oog krijgt voor mantelzorgers. Als gemeente willen wij samen met het Steunpunt 
Mantelzorg die bewustwording op gang brengen: binnen bedrijven, binnen maatschappelijke 
organisaties, binnen verenigingen, binnen scholen. Dan kunnen we mantelzorgers samen bijstaan.  
 
Resultaat: 

• overbelasting onder mantelzorgers loopt terug (% GGD-monitors) 
Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Informatie en advies rondom 
mantelzorg aan 
maatschappelijke organisaties 
en bedrijven 

Gemeente 
Steunpunt Mantelzorg 

Subsidie-afspraken 2013 – 2014  Binnen budget 
Steunpunt Mantelzorg 

 
Toelichting 
De basis van de bewustwording leggen we met de samen-campagne (zie ambitie A). Wij vragen het Steunpunt om daarnaast organisaties te 
benaderen en voor te lichten. 

Henk (75): “Ik verzorg mijn vrouw die sinds 10 
jaar parkinson heeft. Ik kom niet meer aan mijn 
hobby’s toe. Het koor wordt steeds minder, 
want ik kan niet meer mee naar optredens 
omdat mijn vrouw niet alleen kan blijven. Ik 
maak thuis nog wel eens alleen muziek, maar 
dat is wel anders.” 
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Ambitie K: de samenwerking tussen informele en formele zorg en ondersteuning is goed geregeld, waaronder doorstroom/doorverwijzing van 
hulpvragers.  
 
Als mensen een vraag om hulp hebben, lopen ze niet vanzelf naar een loket toe. Voor zover 
mensen met een hulpvraag zich melden, doen ze dat op diverse plekken: bij de huisarts, bij het 
Wmo-loket, bij het mantelzorgsteunpunt, bij hun dominee, bij een welzijnswerker, bij een 
maatschappelijk werker, bij hun werkgever,…  Waar ze zich melden, hebben wij als gemeente niet 
in de hand. Wel kunnen we bevorderen dat zij snel bij de meest geschikte instantie terecht komen.  
 
We zien dat de uitvoerend professioneel werkers , naast de verlening van zorg en het 
ondersteunen van mensen, ook steeds meer oog krijgen voor het versterken en benutten van de eigen kracht en het sociaal netwerk van mensen. 
Door de grote rol van mantelzorgers en vrijwilligers zien we ook dat uitvoerend werkers een rol krijgen en de begeleiding en ondersteuning van hén, 
in plaats van alleen rechtstreekse ondersteuning van de cliënt. Wij willen daarom de samenwerking tussen informele zorg en ondersteuning met de 
formele (professionele) zorg en ondersteuning verbeteren. 
 
Resultaat: 

• hulpvragers zijn in maximaal 2 stappen bij het juiste loket 
• nauwe samenwerking tussen het loket voor formele zorg (WMO-loket) en het loket voor informele zorg (AHD) 

Wat? Wie? Hoe? Wanneer? Hoeveel uren en/of €? 
Uitbouw, positionering en 
profilering van het Steunpunt 
Mantelzorg naar een loket voor 
Informele Zorg 

Gemeente 
AHD 
Vrijwilligersorganisaties 
rondom Informele Zorg 

 2013 – 2015  € 15.000,- 

Nauwe samenwerking tussen 
het Wmo-loket en de AHD 

Gemeente (Wmo-loket)  
AHD 

Samenwerkingsafspraken 2013 Binnen budget 
Steunpunt Mantelzorg 

Afspraken maken over het 
‘volgen’ van mensen 

Gemeente (Wmo-loket) 
Platform Informele Zorg 

Samenwerkingsafspraken 2013 40 uren intern 

Heldere rolverdeling en Gemeente Afspraken 2013 Binnen bestaande 

Lenie (79): “Gewissel, loketten, formulieren, 
overgaan op andere aanbieders; het is één 
grote brei als je hulp zoekt. En zijn het nou de 
mensen van CIZ, van Argonaut of van het Wmo-
loket die de herindicaties doen?” 
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samenwerking 
beroepskrachten - vrijwilligers 

Platform Informele Zorg budgetten en uren 

Informele zorg-informatie Gemeente 
Platform Informele Zorg 

Subsidie-afspraken 2013 – 2015  € 5.000,- 

 
Toelichting 
In onze lokale samenleving wordt veel aan informele zorg en ondersteuning gedaan, maar niemand heeft het overzicht. Door het 
mantelzorgsteunpunt en de AHD-diensten uit te bouwen tot hét loket Informele Zorg ontstaat er een centraal punt: 

- waar kennis en overzicht is en waar lijnen samenkomen, bijvoorbeeld waar een burger een signaal kwijt kan over een medeburger waar hij/zij 
zich zorgen over maakt; 

- van waaruit informatie wordt gegeven over de mogelijkheden van informele zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld met een jaarlijkse zorg- en 
ondersteuningskrant die huis-aan-huis wordt verspreid; 

- van waaruit verbindingen kunnen worden gelegd, bijvoorbeeld met het diaconaal werk van de kerken of de informele zorg vanuit 
vrijwilligersorganisaties; 

- dat helder is te communiceren richting burgers9.  
Tussen het nieuwe Loket Informele Zorg , Wmo-loket en de eerste lijns zorg/ondersteuning willen we afspraken maken over de wijze van ‘volgen’ van 
mensen: wie houden we in beeld en hoe doen we dat? Daartoe benutten we het Platform Informele Zorg. Via dit Platform willen we ook afspraken 
maken over de rolverdeling en samenwerking tussen beroepskrachten enerzijds en vrijwilligers anderzijds: waar kan een vrijwilliger worden ingezet 
en waar moet een beroepskracht worden ingezet?  
Wij zien de rol van de professional opschuiven richting complexe zorg- en hulpverlening en coaching 
van vrijwilligers die op hun beurt voorzien in eenvoudige ondersteuning. Hoe kunnen we de 
informele zorg en formele zorg logisch organiseren en op elkaar aan laten sluiten? Hoe kunnen we 
via investeringen in vrijwilligers ervoor zorgen dat minder professionele ondersteuning nodig is? 
Daarbij gaat het ook om tijdelijke regievoering rondom de ondersteuning van individuele 
cliënten/mantelzorgers, waarbij meerdere beroepskrachten en vrijwilligers betrokken zijn: hoe kan 
dit beter georganiseerd worden?  

                                                      
9 Op dit moment kent 55% van de ondervraagde Harderwijkers het Steunpunt Mantelzorg. Straatinterviews volwassenen 2012, n = 184.  

Jellie (61): “De problematiek van onze zieke 
vriendin wordt zwaarder, we maken ons zorgen. 
We proberen de zorgen te delen, o.a. met de 
kerk en we zoeken een stukje ondersteuning via 
professionele zorg.” 



8. Subsidiëring  
 
De gemeente Harderwijk kent vier soorten subsidies: 

1. Budgetsubsidies: een subsidie voor vier jaar, die we op dit moment toekennen aan de 
Stichting Welzijn Ouderen (SWO), MD Veluwe, Welzijn op Maat en de Algemene Hulpdienst 
(AHD).  

2. Activiteitensubsidies: een subsidie voor specifieke activiteiten in één jaar, die we vaak voor 
meerdere activiteiten tegelijk toekennen op grond van een jaarplan. De activiteitensubsidies 
kennen we aan enkele welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en zelforganisaties toe.  

3.  Investeringssubsidies 
4. Waarderingssubsidies: een subsidie als ‘waardering’ voor één activiteit, met een maximum 

van € 2.500,- per subsidie. We kennen deze subsidie jaarlijks meer dan honderd keer toe, aan 
veel verschillende organisaties.  

 
Op dit moment ontvangen enkele welzijnsorganisaties nog activiteitensubsidies. Waar deze 
activiteiten een structureel karakter hebben (met name de steunpunten) willen wij deze 
activiteitensubsidies onderbrengen in de budgetsubsidies.  
Wij willen de budgetsubsidies ook wat flexibeler maken, zodat welzijnsorganisaties beter in staat zijn 
om tussentijds op specifieke vragen vanuit ons kunnen inspelen. Hiertoe romen we een klein deel 
van de budgetsubsidies af ten behoeve van een ‘Stelpost Welzijn’, dat we tussentijds via opdrachten 
bij een welzijnsorganisaties wegzetten.  
Met de welzijnsorganisaties maken we nieuwe resultaatafspraken, in aansluiting op dit beleidsplan 
en de Wmo-nota. Deze nieuwe resultaatafspraken worden benaderd vanuit de ontwikkeling van 
Welzijn nieuwe stijl. Wij bezuinigen in 2014 op de budgetsubsidies aan welzijnsorganisaties. Wij 
realiseren ons dat deze organisaties met veel vrijwilligers werken, die de kurk vormen waarop de 
welzijnsorganisaties drijven. In de resultaatafspraken verzoeken wij de welzijnsorganisaties om de 
bezuinigingen niet te koste te laten gaan van de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers.  
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Budget en kosten 
 
In de onderstaande tabel zijn de kosten van het huidige en het nieuwe beleid rondom 
Vrijwilligerswerk en Informele Zorg in beeld gebracht. Deze begroting is niet meer op ambitie 
ingedeeld, maar op thematiek. Achter elk thema staat het nummer van de desbetreffende ambitie. 
 
Kosten prestatieveld 4 Huidige kosten Kosten 2013 Kosten 2014 e.v. 
Algemene Hulpdienst (D) 102.507 102.507 93.881 
Maatjesproject jongeren (D) 7.227 7.227 7.227 
Abonnement Bemiddelpunt (D) 5.750 5.750 5.750 
Coördinatie Bemiddelpunt (D) 5.750 5.750 5.750 
Burenhulp op buurtniveau (C)  15.000 15.000 
Totaal maatjes 121.234 136.234 127.608 
    
Steunpunt Vrijwilligerswerk (D) 63.723 63.723 63.723 
Deskundigheid (zorg)vrijwilligers (D) 10.000 10.000 10.000 
Waardering vrijwilligers (D) 10.000 10.000 5.000 
Evenement vrijwilligerswerk (A)  5.000 5.000 
Rondreizende theatervoorstelling (A)  2.000  
Doorontwikkeling steunpunt (H)  15.000 15.000 
Totaal ondersteuning vrijwilligers(werk) 83.723 105.723 98.723 
    
Coördinatie maatschappelijke stages (D) 71.526 71.526 71.526 
Totaal maatschappelijke stages 71.526 71.526 71.526 
    
Steunpunt Mantelzorg (D) 33.381 33.381 33.381 
Materialen en gidsen (D) 2.500 2.500 2.500 
Ontmoetingscafés (D) 5.000 5.000 5.000 
Waardering Mantelzorgers (D) 10.000 10.000 5.000 
Regionaal Netwerk Dementie (D) 5.000 5.000 5.000 
Regionale coördinatie mantelzorg (D) 7.384 7.384 7.384 
Doorontwikkeling steunpunt (K)  15.000 15.000 
Overzicht respijtzorg (I)  2.500  
Coaching overbelaste mantelzorgers (I)  10.000 10.000 
Totaal ondersteuning mantelzorgers 63.265 90.765 83.265 
    
Nieuwe initiatieven Informele Zorg 50.000   
Budget burgerinitiatieven (B)  25.000 25.000 
Uitbouw welzijnsdiensten (E)  10.000 10.000 
Buurtbemiddeling (C) 15.670 15.670 15.670 
Maatsch. Betrokken Ondernemen (G) 5.000 5.000 5.000 
Zorg- en ondersteuningskrant (K)  5.000 5.000 
Totaal overig 70.670 60.670 60.670 
    
Totaal prestatieveld 4 410.418 464.918 441.792 
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Het nieuwe beleid kost in 2013 in het totaal € 55.000,- extra naast de bestaande budgetten. Hiermee 
lopen we vooruit op de noodzaak van meer informele zorg en ondersteuning, zodat formele zorg en 
ondersteuning kan worden verminderd. Doordat de eerder genomen bezuiniging op enkele 
onderdelen per 2014 in dit overzicht is verdisconteerd, vallen de structurele kosten per 2014 lager uit 
dan in 2013.  


