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Geachte heer/mevrouw,  

 

Afgelopen 25 oktober heeft de afsluitende bijeenkomst in het proces voor nieuw beleid voor 

ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers plaatsgevonden. Bij drie voorgaande brede 

bijeenkomsten hebben aanwezigen veel gedeeld over de ervaringen over hoe zorg en 

ondersteuning nu is geregeld in Lingewaard, waar de knelpunten liggen en wat belangrijkste 

kansen voor de toekomst zijn. De aanwezigen hebben daarvoor veel concrete ideeën 

aangedragen en de opbrengst is indrukwekkend. Uit de brede bijeenkomsten zijn vijf thema’s 
gekomen waarbinnen behoefte aan verbetering was, namelijk:  

 

1. Bereiken en ondersteunen mantelzorgers;  

2. Werven en ondersteunen vrijwilligers; 

3. Thuis oud worden in eigen omgeving;  

4. Aansluiting formeel en informeel aanbod; 

5. Toegankelijke zorg en ondersteuning.  

 

Elk thema heeft drie tot vijf maatregelen waarmee die verbetering teweeg kan worden gebracht, 

zoals: 

- Slimmer werven van vrijwilligers bij ‘werven en ondersteunen vrijwilligers’  
- Transparante informatie-uitwisseling bij ‘aansluiting formeel en informeel aanbod’.  

De thema’s en maatregelen hebben een nauwe samenhang met het sociaal domein van de 
gemeente. Deze vormen een cruciale stap in het verbeteren van het beleid voor ouderen, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Tijdens de DEAL-bijeenkomst heeft een aantal sleutelfiguren de maatregelen nog eens op een 

concreet niveau verder uitgewerkt. In de slotbijeenkomst konden de deelnemers het resultaat 

met elkaar bespreken. Zij konden toen ook aangeven bij welke maatregel ze mee willen helpen 

om die te realiseren. 

 

Waardevolle opbrengst 

Een aantal sleutelfiguren uit de voorgaande bijeenkomsten heeft tijdens de slotbijeenkomst 

verteld over hun ervaringen en waar zij mooie kansen hebben gezien. René Abels sprak over 

de maatregel ‘Zilveren kracht’, waarbij ondersteuning voor ouderen die voor zichzelf en elkaar 

zorgen verbeterd wordt. Hij is er trots op dat zoveel ouderen voor zichzelf en voor elkaar 

zorgen, maar op sommige onderdelen is professionele ondersteuning nodig. Het is mooi als 

vrijwilliger en professional elkaar aanvullen.  

 

Geert Claassen noemde de maatregel van het initiatievenloket een goed idee om initiatieven 

van inwoners te ondersteunen. Als initiatiefnemer en ondersteuner ga je een partnerschap aan 

om stappen te zetten om een idee te realiseren.  

 

Jaap Heijdens vertelde over de noodzaak van een persoonlijke benadering van mantelzorgers. 

Sommige groepen mantelzorgers worden nog te vaak vergeten en slecht ondersteund. Het is 

dus belangrijk dat zowel jonge als oudere mantelzorgers, met welke achtergrond dan ook, actief 

benaderd worden.  

 



Marion de Ruiter vertelde over de ideeën bij toegankelijke zorg en ondersteuning. Er is een 

duidelijke behoefte aan goede communicatie. Met STMR is zij concrete stappen aan het zetten 

om “niet meer over de cliënt, maar ook naast en met de cliënt” te communiceren.  

 

Mariska Belliot ging in op een betere aansluiting van het formele en informele aanbod. 

Belangrijk daarin is dat inwoners en professionals informatie moeten kunnen uitwisselen en dat 

er beter bekend is welk aanbod de gemeente heeft. 

 

De opbrengst van de slotbijeenkomst was verder: 

 Een terugblik op een uniek en waardevol proces. 

 Bredere bekendheid onder inwoners en professionals voor het proces en de opbrengsten. 

 Bij bijna alle maatregelen hebben professionals en vrijwilligers aangegeven zich eraan te 

willen verbinden voor verdere realisatie. 

 Concrete plannen zijn gesmeed: bijvoorbeeld rond een idee voor een voorziening in 

Huissen voor dagactiviteiten om mantelzorgers te ontlasten. Een mantelzorger legde 

hiervoor nieuwe contacten en sprak de intentie uit om met anderen iets dergelijks op touw 

te zetten. 

 Andere waardevolle bijdragen bij maatregelen waren bijvoorbeeld: uitzoeken van 

mogelijkheden voor lokale tijdelijke opvang voor het ontlasten van mantelzorgers binnen 

bestaande regelgeving, starten van een gezelschapshuis, de juiste contactpersonen in 

contact brengen met de juiste partijen en meer samenhang creëren tussen professionals en 

vrijwilligers. 

 De gemeente heeft een oproep gedaan voor concrete tips om inwoners beter te bereiken 

en bij onderwerpen als deze te blijven betrekken.  

 

Vervolg  

Met deze slotbijeenkomst hebben de gemeente en de betrokkenen een traject van co-creatie 

doorlopen om te komen tot een nieuw, interactief beleid voor hulp en ondersteuning van 

ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Op een dergelijke manier beleid maken en uitvoeren 

smaakt naar meer. Het is dan ook een start van een bredere beweging van co-creatie, waarbij 

gemeente, professionals en inwoners samen bouwen aan passend beleid en een goede 

uitvoering hiervan. De gemeente neemt de opbrengst van dit traject erg serieus en gaat samen 

met vitale coalities van professionals en inwoners verder kijken hoe hulp en ondersteuning voor 

ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers verbeterd kan worden. Ook denkt de gemeente volop na 

over hoe ze deze beweging verder kan ondersteunen.  

 

Op dit moment is de gemeente hard bezig om met de opbrengst nieuw beleid voor ouderen, 

vrijwilligers en mantelzorgers te maken. Dit beleid zal op 11 januari met de gemeenteraad in 

een infoavond gedeeld worden. 


