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1 .1
Maatregel:  gepersonal iseerde en act ieve benadering 
Mantelzorgers 

Wat is  er  aan de hand?

er zijn veel mantelzorgers, maar lang niet iedereen weet dat hij/zij het is.

Een behoorlijk deel van de inwoners van Lingewaard is mantelzorger: 14% van de volwassenen  

is mantelzorger voor meer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week, 2% van de volwassenen  

(3% van de ouderen) is mantelzorger voor meer dan 16 uur per week, 1% (2% van de ouderen) is 

zwaar tot overbelast mantelzorger (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland). 

Overbelasting is een probleem bij zowel oudere als jongere mantelzorgers, zo vindt 50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers (n=29). 

Deze groep mantelzorgers is echter nog onvoldoende in beeld bij gemeente en instellingen, zo zegt 73% van de 

34 aanwezigen bij de brede bijeenkomst mantelzorgers & vrijwilligers. Dit, terwijl iedereen in deze bijeenkomst 

het erover eens is dat de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang is voor de zorg, hulp en 

ondersteuning van de bewoners van Lingewaard. Ook de reacties op de enquete tijdens ons vooronderzoek  

wijzen duidelijk in die richting. Daarom vindt 41% van de aanwezigen bij de brede bijeenkomst mantelzorgers  

& vrijwilligers dat de gemeente en zorgaanbieders actiever moeten worden om de ondersteuning van  

mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren.

Wat is  het  doel?

Meer mantelzorgers bereiken.

Een significante verbetering in het bereiken van minder bekende groepen mantelzorgers: jongeren, 

allochtonen, jonge ouders en mensen die als vrijwilliger mantelzorger zijn (oorspronkelijk niet vanuit 

een persoonlijke band), en in ondersteuning op maat voor hen.

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=29)
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Mantelzorgers zijn er in soorten en maten en dit maakt dat niet alle mantelzorgers op dezelfde manier bereikt en 

ondersteund kunnen worden. In de brede bijeenkomst is besproken dat de verschillende soorten mantelzorgers 

(qua leeftijd, cultuur, motief) verschillende vormen van ondersteuning nodig hebben, maar vooral op verschillende 

manieren bereikt en aangesproken moeten worden. Oudere mantelzorgers komen bijvoorbeeld niet graag ’s avonds 

buiten de deur, jongere mantelzorgers kunnen juist vaak niet overdag. Een jongere mantelzorger gaf aan zich in de 

uitnodigingstekst van de brede bijeenkomsten totaal niet te herkennen, mede omdat mantelzorgers in een adem 

werden genoemd met ouderen.

Daarnaast verschilt het per mantelzorger hoe actief en initiatiefrijk hij of zij is. Terwijl de ene mantelzorger naar 

een mantelzorg- of alzheimercafé gaat, zal een ander daar niet uit eigen beweging heen gaan. Het blijkt zelfs dat 

er best wat inwoners zijn die niet weten dat zij mantelzorger zijn. “Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor.” 

Deze groep inactieve mantelzorgers moet op een andere manier bereikt en ondersteund worden.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Meerkennisoverbehoeftendiversedoelgroepen.Ombetertewetenwaardebehoefteligtkan

hier gericht naar gevraagd worden bij de doelgroepen. Contact kan gelegd worden met culturele 

organisaties, speciaal onderwijs, zorgpartijen, om de diversiteit in beeld te krijgen.

• Bijeenkomstenterondersteuningvanmantelzorgerszijngeschiktgemaaktvoordiversedoelgroepen
door variatie in tijdstippen en onderwerpen. Een inspirerend voorbeeld is de pas opgezette groep 

ouders van kinderen met autisme. Samen bespreken zij de alledaagse problematiek en ze vinden 

steun bij elkaar.

• Ondersteuningsaanbodinbredezin(vaninformatiebijeenkomstentotmantelzorgcafésen
respijtzorg) is geschikt voor diverse doelgroepen: het aanbod wordt onder de loep genomen met 

diverse doelgroepen in gedachten. Vooral voor jonge ouders van kinderen met een handicap, 

bijvoorbeeld door ook aandacht te besteden aan andere kinderen in het gezin. Waar nodig wordt  

het aanbod aangepast of uitgebreid. Dit kan samen gaan met de maatregel uitbreiding variatie  

van dagbesteding die wordt genoemd in maatregel 3.3 en maatregel 1.4 over uitbreiding  

van mogelijkheden tot ontlasting van de mantelzorger.

• Communicatienaarmantelzorgersisgeschiktvoordiversedoelgroepen:variatieintaalgebruik
en medium naar wens: brief, mail, telefoon. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers wordt 

breder onder de aandacht gebracht: bijvoorbeeld informatieboekjes bij de huisarts. De verandering 

van schriftelijke communicatiemiddelen kan gelijk opgaan met veranderingen genoemd in 

maatregel 5.2. 

• Hetmantelzorgbestandbijdegemeente/SWLwordtuptodategehouden.
• Determmantelzorg(detaken,lastenetc.)krijgtbrederebekendheidbijgemeente,inwonersen

professionals.
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Wie doet Wat?

gemeente:
• Indeeigencommunicatieeneigeninformatiebijeenkomstene.d.iseraandachtvoorde 

diversiteit in doelgroepen

• Vergrotenbewustwordinginwoners:waarhebjerechtopalsjevooreenanderzorgt? 
Watbetekenthetomeenmantelzorgertezijn?

• Stimuleren,faciliterenvanvergrotenbewustwordingbijzorgprofessionals
• Faciliterenvanoverzichtvanondersteuningsaanbod
• Alertheidbijambtenarenommantelzorgersoptesporen

andere partijen:
• Zorg:vergrotenbewustwordingbijcliëntenenwanneernodigaanbiedenvancasemanager.

Wekelijks/maandelijks overleg met huisarts, assistent of wijkzorg: mantelzorg spreekuur.  

Alertheidophetspanningsveldtussenpatiëntenmantelzorger.
• Welzijn:kennisverzameling,indecommunicatieenondersteuningsaanbodiseraandachtvoor

de diversiteit in doelgroepen. Extra inspanning om minder voor de hand liggende doelgroepen te 

bereiken en te ondersteunen. Prestatieafspraken vergelijken met huidige focus en overige groepen. 

Zittenerblindevlekken?
• Inwoners:actievererolinbewustwordingvantermmantelzorg.
• Ondernemers:bereidheidvanwerkgeversomwerknemersdiemantelzorgerszijnhulptebieden.

BijvoorbeelddemogelijkheidomnaareenarbeidspsycholoogtegaanenopheffenvanGGZtaboe
(in de brede bijeenkomst voor professionals is aangegeven dat werknemers bang zijn om hun baan 

kwijt te raken als ze om hulp vragen). Daarnaast mantelzorgers de mogelijkheid geven om flexibel  

te werken, zodat zij makkelijker kunnen afstemmen met de dagopvang.

• Woningbouw:…

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Briefaanelke70-jarigeoverbestaandaanbod,ookovermantelzorgondersteuning.
• Bijeenkomstenvoormantelzorgers.
• Voorlichtingslessenopscholen.
• Adressenbestandmantelzorgersivmmantelzorgcompliment

voorbeeld: elke 70’er een brief
Iedere inwoner die 70 wordt krijgt een brief met een beschrijving van de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning 

die de gemeente (direct of indirect) kan leveren. Lang niet alle inwoners zijn hiervan op de hoogte.

Middelen 
PM
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planning

tijd actie
Jan-maart 2018 Kennisverzameling behoeften diverse doelgroepen

Doorlopend Bijeenkomsten op maat

April-december2018 Ondersteuningsaanbodanalysereneneventueelaanpassen
Doorlopend Communicatie op maat (tegelijk met veranderingen 

 schriftelijke communicatie maatregel 5.2)

Doorlopend Up to date houden mantelzorgbestand

Doorlopend, start januari 2018 Brief over aanbod aan 70-jarigen

Doorlopend, + elk jaar een campagne Bredere aandacht voor verspreiden van 

 ondersteuningsaanbod

Diverse campagnes Bredere bekendheid term mantelzorg
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1 .2
Maatregel:  elke Mantelzorger een caseManager

Wat is  er  aan de hand?

Mantelzorgers hebben behoefte aan meer en betere ondersteuning.

Een behoorlijk deel van de inwoners van Lingewaard is mantelzorger: 14% van de volwassenen is 

mantelzorger voor meer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week, 2% van de volwassenen  

(3% van de ouderen) is mantelzorger voor meer dan 16 uur per week, 1% (2% van de ouderen) is 

zwaar tot overbelast mantelzorger (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland). 

Overbelasting is een probleem bij zowel oudere als jongere mantelzorgers, zo vindt 50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers (n=29)

Mantelzorgers worden echter nog niet allemaal goed ondersteund. 31% van de 34 aanwezigen bij de brede 

bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers vindt dat dit in Lingewaard nu onvoldoende is. Tegelijk vindt 34%  

dat dit wel voldoende is. 13% van de aanwezigen geeft aan dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan  

een casemanager (1 aanspreekpunt voor hun vragen).

In de enquête (n=68) geven ook niet veel respondenten (15%) aan behoefte te hebben aan een casemanager.  

Dit zou kunnen komen doordat de term niet zo bekend is. 20% geeft aan als mantelzorger vooral behoefte te 

hebben aan informatie over waar welke zorg te vinden is. Een casemanager zou ook in die behoefte kunnen 

voorzien. Uit de gesprekken tijdens de bijeenkomst blijkt dat lang niet iedere mantelzorger op de hoogte is van  

het bestaan van een casemanager en de ondersteuning die deze persoon kan leveren.

Wat is  het  doel?

Mantelzorgers worden passend ondersteund, met behulp van een 
casemanager.

Een trendbreuk in de ondersteuning van mantelzorgers: elke mantelzorger krijgt de ondersteuning  

van een casemanager als daar behoefte aan is.

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=30)
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Mantelzorg leveren kan best zwaar zijn. Naast de dagelijkse verzorging en aandacht moet de mantelzorger ook 

regie voeren over de rest van de zorg, communicatie met professionals en gemeente enz. Het uitzoeken van 

waarjevoorwelkevraagmoetzijnkostveeltijdeninspanning.Alsdietakeneenzwarebelastingwordenvoor

de mantelzorger kan momenteel op advies van de huisarts een casemanager worden aangetrokken, die voor de 

mantelzorger aanspreekpunt is voor allerlei vragen rond zorg en mantelzorg. Deze casemanager legt vervolgens 

de juiste contacten en houdt het overzicht. Bij veel mantelzorgers is niet direct bekend dat een casemanager 

tot de ondersteuningsmaatregelen hoort en dat de huisarts hier advies voor kan geven. Dit, terwijl het voor veel 

mantelzorgers een waardevol ondersteuningsaanbod kan zijn. Tijdens een workshop van de brede bijeenkomst  

voor vrijwilligers en mantelzorgers werd bijvoobeeld opgemerkt: “de relatie met mijn casemanager is goed”.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Hetaanbodvaneencasemanagerisbijallemantelzorgersbekend:metinformatiebijhuisarts,

welzijn, woonzorgcentra en verzorginstehuizen over ondersteuningsmogelijkheden voor 

mantelzorgers.

• Demogelijkhedenomaanspraaktemakenopeencasemanagerwordenuitgebreid:nietalleenals
het bijna te veel wordt en niet meer enkel met verwijzing huisarts. Dit vraagt flinke aanpassingen 

bij de huisarts, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente (faciliterend).

• Elkemantelzorgerkrijgtdemogelijkheidtoteencasemanageraangeboden,demantelzorgerkan
dan zelf aangeven of dit nodig is.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Faciliterenvanwelzijnommeercasemanagersaantekunnenstellen.
• Faciliterenenstimulerenbeterebekendheidvanaanbodvaneencasemanagerbijmantelzorgers.
• Regelruimtecreërenomelkemantelzorgerindiengewensteencasemanagertegeven(duszonder

verwijzing huisarts).

andere partijen:
• Zorg:actieverinformatieverstrekkenaancliënten,bijvoorbeelddepartnervaneenpatiënt

informeren over mogelijkheden van casemanagement: wat is nodig, wat kan casemanager 

overnemen,watkan/wiluzelfdoen?Eenaparteafspraakmakenmetpartnervanpatientna
diagnose om casemanager aan te bieden. Ook werven van meer casemanagers.

• Welzijn:extrapubliciteitvoorcasemanagementbijdoelgroep.
• Inwoners:…
• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Casemanagermantelzorgopindicatievandehuisarts.
• Mantelzorgondersteuning.

voorbeeld: casemanager dementie
Ronddementieiscasemanagementvanuitwijkverplegingeenmeeringeburgerdbegrip.Eencasemanagerdementie

is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, 

begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele 

begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste. Een casemanager dementie is bij vrijwel alle 

zorgorganisaties voor ouderenzorg beschikbaar.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Maart-mei 2018 Extra publiciteit casemanagement

Maart-november 2018 Werven casemanagers en vrijmaken budget hiervoor

Mei2018 Aanstellenmeercasemanagers
Start april 2018 Verbreding mogelijkheden tot aanvragen casemanager
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1 .3
Maatregel:  Mantelzorg als onderdeel  van 
keukentafelgesprek en van begele id ing van 
profess ionals 
GEMEEntE  - SWL  - MInkHOF

Wat is  er  aan de hand?

Mantelzorgers hebben behoefte aan meer en betere ondersteuning, 
door onderdeel uit te maken van gesprekken tussen professional en cliënt.

Een behoorlijk deel van de inwoners van Lingewaard is mantelzorger: 14% van de volwassenen is 

mantelzorger voor meer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week, 2% van de volwassenen  

(3% van de ouderen) is mantelzorger voor meer dan 16 uur per week, 1% (2% van de ouderen) is 

zwaar tot overbelast mantelzorger (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland).

Overbelasting is een probleem bij zowel oudere als jongere mantelzorgers, zo vindt 50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers (n=29).

Mantelzorgers worden echter nog niet allemaal goed ondersteund. 31% van de 34 aanwezigen bij de brede 

bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers vindt dat dit in Lingewaard nu onvoldoende is. Tegelijk vindt 34%  

dat dit wel voldoende is.

23% van de aanwezigen geeft aan vooral behoefte te hebben aan betere samenwerking met professionele 

hulpverleners. Dat gaat nu nog niet naar behoren, zo vinden de aanwezigen. 69% van hen vindt namelijk dat 

mantelzorgers nu taken toebedeeld krijgen die eigenlijk door professionele hulpverleners zou moeten worden 

uitgevoerd.

Wat is  het  doel?

Mantelzorgers worden meer begeleidt door professionals.

Een significante verbetering in de aandacht voor de mantelzorger, door ook aandacht aan hem/haar  

te besteden tijdens het keukentafelgesprek en een betere samenwerking met de zorgprofessional. 

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=30)
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Mantelzorgers zijn een onmisbaar onderdeel van de zorg die iemand ontvangt. Toch is de mantelzorger te 

weinig in beeld bij de professionele hulpverlening, zo zijn de geluiden uit de Lingewaardse samenleving. In de 

brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers wordt genoemd dat mantelzorg start uit liefde en persoonlijke 

betrokkenheid,maardatditnietbetekentdatergeenondersteuningvanprofessionalsnodigis.Alshetaspect

mantelzorg een van de vaste onderdelen in het zogenoemde keukentafelgesprek wordt en de mantelzorger 

er daadwerkelijk bij aanwezig is, moet het mogelijk zijn om ook de mantelzorger goed te begeleiden. In het 

keukentafelgesprek wordt dan meegenomen hoeveel de mantelzorger kan doen, maar ook hoeveel ondersteuning  

de mantelzorger nodig heeft, zoals respijtzorg, informatie, lotgenotencontact.

Daarnaast benadrukken de mantelzorgers in de brede bijeenkomst dat mantelzorgers een ondersteunende rol 

hebben ten opzichte van de professional. De professional levert zorg, de mantelzorger ondersteunt erbij.  

Om die rolverdeling duidelijker te hebben is meer begeleiding ook gewenst. 

Ten slotte geven de mantelzorgers, maar ook de professionals in de brede bijeenkomsten aan dat het voor komt  

dat mantelzorgers te weinig instructie krijgen om licht verzorgende taken goed uit te voeren.

Mantelzorgers proberen het wel, maar leveren dan misschien niet altijd goede zorg. Meer begeleiding, af en  

toe een gesprek met een professional, is nuttig.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Inhetkeukentafelgespreksluitdemantelzorgerzoveelmogelijkaanenwordtdemantelzorger

meegenomen in de vraag welke professionele ondersteuning nodig is, hoeveel de mantelzorger kan 

doen,maarvooralookwelkeondersteuningdemantelzorgernodigheeft.Ziemaatregel1.6voor
emotionele ondersteuning. 

• Bijhetkeukentafelgesprekrelevantefoldersafgevenenvragenofconsulentnaamen
telefoonnummer door mag geven aan SWL.

• Bijtelefonischeintakebijhetwmo-loketbenadruktdeconsulentdatmantelzorgeraanwezigkan
zijnbijgesprekendemogelijkheidheefttotverderecliëntondersteuning.

• Bijdeprofessioneleondersteuningvaneencliënthoortookdebegeleidingvandemantelzorger:
verrichtdemantelzorgerdetakennogopeenverantwoordemanier,voorzichzelfenvoordecliënt?
Iserbehoefteaanmeerondersteuning,contactmetanderenenz?Ditkandoordezorgverlener
in de gaten gehouden worden en waar mogelijk direct begeleid worden. De thuis/wijk zorg kan al 

werkendinstructiesgeven;ditgeldtookvooranderezorgverlenerszoalsphysiotherapeuten.Alshet
complexer ligt kan de zorgverlener maatschappelijk werk of de huisarts inlichten.

voorbeeld: manifest hugo borst
Dit is een manifest die de behandeling van kwetsbare ouderen in sommige verzorgingstehuizen aan de kaak stelt.  

Zenemendeverzorgingstehuizenwaarhetwélgoedgaatalsspeerpuntenstellenalsdoelomalleverzorgings-

tehuizen op deze manier te laten functioneren. Tijdens de brede bijeenkomst met vrijwilligers en mantelzorgers is 

geoppert dat deze missie herkenbaar is en misschien zelfs bruikbaar om de ondersteuning van mantelzorgers te 

waarborgen.
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Wie doet Wat?

gemeente:
• Meeraandachtvoorbestaanderichtlijnkeukentafelgesprek:standaarduitnodigenvanmantelzorger,

in gesprek aandacht voor behoeften mantelzorger. Betrek het hele gezin bij het keukentafelgesprek 

en de inschatting van benodigde zorg en ondersteuning.

• tijdenstelefonischeintakebijwmo-loketaandachtvoordemantelzorgerbenoemen,bijhetmaken
van afspraak of bij de afspraak zelf nog eens benoemen. 

• Wmo-consulentmeertijdbiedenomhetkeukentafelgesprektevoeren.
• Faciliterenvanhetvergrotenvandesamenwerkingtussenwelzijnenzorgrondmantelzorg.

andere partijen:
• Zorg:bepalendegrenstussenwerkzaamhedenzorgprofessionalendemantelzorgers.

Bewustwording bij en samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals vergroten voor 

mantelzorg met bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten/netwerkbijeenkomsten. Huisartsen 

en wijkverpleegkundigen sinaleren overbelasting en verwijzen zo nodig door. Mogelijke 

doorverwijzingen bij fysieke overbelasting zijn: ergo-of fysiotherapeut, lichte ondersteuning door 

thuiszorg.Mogelijkedoorverwijzingbijmentaleoverbelastingis:praktijkondersteunerGGZ.
• Welzijn:BeteresamenwerkingSWLenwmo-team:bijvoorbeeld2keerperjaarof1keerper

kwartaal gezamenlijk overleg.

• Inwoners:actievereaanwezigheidvanmantelzorgersbijhetkeukentafelgesprek,dusgebruikmaken
van de kansen die worden gegeven. 

• Ondernemers:…
• Woningbouw:Signaleringsfunctievooroverbelastingvanmantelzorgers,adequaatmeldenvan

signalen bij de dwesbetreffende partij.

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Verschillendecursussenvoormantelzorgers,onderandere:‘stressreductieenontspanning’, 

‘zorginbalans’en‘zorgendementie’.
• Mantelzorgcomplimentkanwordenaangevraagddoordeontvangervanmantelzorg.
• Ondersteuningvandemantelzorger,bijvoorbeeldopbepaaldedagenaanwezigheidvande

mantelzorgconsulent bij de participatiepunten.

Middelen 
PM
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planning

tijd actie 
April2018 Uitbreidenrichtlijnkeukentafelgesprek
Vanaf januari 2018 Bewustwording professionals vergroten

Vanaf januari 2018 Nauwe samenwerking tussen welzijn en zorgprofessionals

Jaarlijks Grote bijeenkomst rondom thema mantelzorg 

 (zoalsAutismemarkt)
2 keer per jaar/1 keer per kwartaal SWL en wmo-team gezamenlijk overleg
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1 .4
Maatregel:  het  ontlasten van de Mantelzorger 
HAnnIE VAnDOORnPROSCOOP -  JOOP AARtS  - HEnk VOS  - kBO-HUISSEn-
MARIOnDE RU I tER  - CARLA CLAASSEn

Wat is  er  aan de hand?

er is behoefte aan het meer tijdelijk ontlasten van zware mantelzorgtaken. 

Een behoorlijk deel van de inwoners van Lingewaard is mantelzorger: 14% van de volwassenen is 

mantelzorger voor meer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week, 2% van de volwassenen  

(3% van de ouderen) is mantelzorger voor meer dan 16 uur per week, 1% (2% van de ouderen) is 

zwaar tot overbelast mantelzorger (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland).

Overbelasting is een probleem bij zowel oudere als jongere mantelzorgers, zo vindt 50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers (n=29).

Mantelzorgers worden echter nog niet allemaal goed ondersteund. 31% van de 34 aanwezigen bij de brede 

bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers vindt dat dit in Lingewaard nu onvoldoende is. Tegelijk vindt 34%  

dat dit wel voldoende is. In ieder geval is de inschatting van de aanwezigen dat veel mantelzorgers overbelast  

zijn. In de bijeenkomst gaven mantelzorgers aan behoefte te hebben aan meer vormen en mogelijkheden voor 

respijtzorg (21%). De enquête gaf als uitslag een zelfde percentage (n=68).

Wat is  het  doel?

uitbreiding van mogelijkheden tot respijtzorg in meer kernen.

Een significante uitbreiding van de mogelijkheden tot ontlasten van de mantelzorger (zoals  

respijtzorg en dagopvang), zodat mantelzorgers vaker even op adem kunnen komen.

Het kenmerk van mantelzorg is dat je er niet mee kan stoppen als het jou uitkomt. Het kan ondanks, of juist 

door, de persoonlijke betrokkenheid een zware taak zijn, geven de mantelzorgers aan. In sommige gevallen 

komen zij aan niets anders toe dan mantelzorg bieden. “Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, maar ik 

heb nu alleen nog maar tijd voor mantelzorg” Om de mantelzorgtaak toch vol te kunnen houden, bestaat  

de mogelijkheid van respijtzorg: vervangende zorg thuis, uit huis, op vakantie enz. om als mantelzorger  

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=30)
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op adem te komen. Dit kan eenmalig zijn, maar ook structureel. Via SWL en andere kanalen zoals de wmo-

consulent wordt deze zorg afgestemd.

De mantelzorgers geven echter aan dat ze graag een uitbreiding zien van de mogelijkheden tot ontlasten van  

hun taken. Nu is er voor dementerenden dagbesteding mogelijk bij Leef- en doeboerderij De Minkhof in Bemmel 

en is de inzet van een zorgvrijwilliger mogelijk voor een dagdeel per week of twee weken, zodat de mantelzorger 

een dagdeel vrij heeft. Signalen van mantelzorgers zijn dat er behoefte is aan dagbestedingsmogelijkheden in meer 

kernen, zodat dit aanbod beter te bereiken is. Voorstel is al gedaan om een huiskamer op te richten die gerund 

wordtdoorvrijwilligersenmantelzorgers,waarcliëntenafentoekunnenwordenopgevangen.Eenanderideeis

het invoeren van een strippenkaart voor mantelzorg: elke strip geeft bijvoorbeeld recht op 2 uur huishoudelijk hulp. 

Op deze manier zijn er meer mogelijkheden voor het tijdelijke ontlasten van de zware taken voor mantelzorgers.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Indemeestekernenindegemeenteisermogelijkheidvoorgevarieerdedagbesteding/

dagactiviteiten voor ouderen die afhankelijk zijn van mantelzorgers. Per locatie is 1 zorgprofessional 

aanwezig, de andere begeleiding komt van vrijwilligers, mantelzorgers (bij toerbeurt) en bijvoorbeeld 

studenten in de zorg. Hierbij is werven van (geschikte) vrijwilligers van belang, zie maatregel 2.1.

• Elkemantelzorgerheeftperjaareenaantalkeerrechtopvervangendevervangendezorgof
huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld via een strippenkaart.

• Erismeervariatieinvervangendezorgthuis:ook’savondseninhetweekendisditmogelijk.
• Erisbeterebekendheidvanallemogelijkhedenomtrentontlastenvandemantelzorgerenwaar 

hij/zij kan aankloppen voor hulp.

• Mantelzorgerskrijgen,alsdaarbehoefteaanis,regelmatigbezoekthuisvanvrijwilligersenhebben
daarmee meer ruimte om hun verhaal te kunnen doen en om nieuwe contacten te leggen, zoals 

wordt besproken in maatregel 1.5. De vrijwilliger zou dan bijvoorbeeld ook kunnen helpen met 

huishoudelijke taken, om de mantelzorger verder te ontlasten.

• OnderzoekenwerkelijkebehoefteaanenherinrichtingvantOP-kamer:tijdelijkeOpnamekamer.
• Binnenbeperktefinanciëlemiddelencreatieveoplossingenstimuleren.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Financiëleruimtevoordedienstenopeenstrippenkaart.
• Afsprakenmetthuiszorgorganisatiesoverdienstenviadestrippenkaart.
• Faciliterenenondersteunenbij(hetopzettenvan)huiskamersindekernen.
• Ondersteunenvanzorgorganisatiesomafsprakentemakenmetdeverzekeraaromfinanciële 

ruimtetekrijgenvoorprofessioneleondersteuningin‘huiskamers’(dagbestedingvoorouderen 
die afhankelijk zijn van mantelzorgers).
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andere partijen:
• Zorg:afsprakenoverprofessioneleondersteuningbijdagbestedingvoorouderendieafhankelijk 

zijnvanmantelzorgers.FaciliterenenondersteunenherinrichtingtOP-kamer,bijvoorbeelddoor 
een coalitite van huisartsen en thuiszorg te vormen.

• Welzijn:…
• Inwoners:opzettenvanhuiskamersvoorouderendieafhankelijkzijnvanmantelzorgerssamen 

met vrijwilligers.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• DagbestedingvoordementerendenbijLeef-endoeboerderijDeMinkhof.
• koffieochtendenplus.
• 2elijnsdagbesteding,individuelebegeleidingenlogeeropvang(structureelenincidenteel).
• Inzetvaneenzorgvrijwilligervooreendagdeelperweekoftweeweken,diezorgtakenevenkan

overnemen.

• Zorgtehuizenmetmogelijkhedentotdagbesteding,zoalsdeLingehof,watmantelzorgers 
behoedt tegen overbelasting.

voorbeeld: de Minkhof
Leef- en doeboerderij De Minkhof biedt met de dagactiviteiten voor licht dementerende ouderen respijtzorg 

aan mantelzorgers. De ouderen worden zoveel mogelijk vanuit hun kracht benaderd en worden zoveel mogelijk 

geactiveerd, met diverse activiteiten in de tuin, in de werkplaats, met computerlessen, creatieve activiteiten enz.  

De Minkhof wordt volledig door vrijwilligers gerund.

Middelen 
PM
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planning

tijd actie 
April2018 Creërenvanfinanciëleruimtevoorstrippenkaart
Maart 2018 Onderzoeken werkelijke behoefte aan TOP-kamer 

 en inschatting vervolgstappen

April2018 FinanciëleruimteherinrichtingtOP-kamer
Mei2018 Afsprakenmetthuiszorgorganisatiesoverstrippenkaart
Februari-september2018 Opzettenhuiskamers
Maart-mei2018 Afsprakenzorgorganisatiesenzorgverzekeraar
Vanaf juni 2018 Werven vrijwilligers, mantelzorgers en studenten 

 voor huiskamers

Vanaf september 2018 Opening huiskamers en herinrichting TOP-kamer
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1 .5
Maatregel:  lu isterend oor voor Mantelzorgers 

Wat is  er  aan de hand?

Mantelzorgers hebben behoefte aan een luisterend oor.

Een behoorlijk deel van de inwoners van Lingewaard is mantelzorger: 14% van de volwassenen is 

mantelzorger voor meer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week, 2% van de volwassenen  

(3% van de ouderen) is mantelzorger voor meer dan 16 uur per week, 1% (2% van de ouderen) is 

zwaar tot overbelast mantelzorger (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland).

Overbelasting is een probleem bij zowel oudere als jongere mantelzorgers, zo vindt 50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers (n=29).

Mantelzorgers worden echter nog niet allemaal goed ondersteund. 31% van de 34 aanwezigen bij de brede 

bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers vindt dat dit in Lingewaard nu onvoldoende is. Tegelijk vindt 34% dat  

dit wel voldoende is. In ieder geval is de inschatting van de aanwezigen dat veel mantelzorgers overbelast zijn.

Wat is  het  doel?

Meer mogelijkheden voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten 
en hun verhaal kwijt te kunnen.

Een significante verbetering in de mogelijkheden voor mantelzorgers om hun verhaal te doen: 

ervaringen delen met anderen, een luisterend oor krijgen.

Wanneer iemand hulpbehoevend is, gaat er veel aandacht uit naar hem/haar en kan het zijn dat de mantelzorger  

en zijn/haar behoeften wordt vergeten. Mantelzorgers in de brede bijeenkomst gaven aan dat, hoewel zij zich redden, 

ze te weinig een luisterend oor vinden bij instanties of vrienden over hun eigen wel en wee. Uit de enquête blijkt 

dat als mantelzorgers moeten kiezen een luisterend oor niet als prioriteit zien, maar in de bijeenkomsten wordt dit 

aspectwelbenoemd.Zekeromdatmantelzorgemotioneelbelastendis,stellendemantelzorgershetopprijsomdit

te kunnen delen. Daarnaast zijn er veel mantelzorgers die niet worden bereikt, waardoor zij het aanbod niet kennen 

en niet gewend zijn om ondersteuning te vragen.

Bron: Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland
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hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Mantelzorgerskrijgen,alsdaarbehoefteaanis,regelmatigbezoekthuisvanvrijwilligersen

hebben daarmee meer ruimte om hun verhaal te kunnen doen en om nieuwe contacten te leggen. 

Hierbij is werven van (geschikte) vrijwilligers van belang (zie maatregel 2.1), bijvoorbeeld door 

een samenwerking tussen mantelzorgconsulenten en ouderenorganisaties en scholing van deze 

vrijwilligers.

• Erismeerbekendheidondermantelzorgersoverdegelegenheidenmogelijkheidomandere
mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Wie doet Wat?

gemeente:
• Ondersteunenvanwelzijnswerk/ouderenorganisaties/vrijwilligersorganisatiesomextra 

bezoekdienst op te zetten.

• Ondersteunen/faciliterenvanmantelzorgersmetideeënompraatgroepenteorganiseren.

andere partijen:
• Zorg:opzettenbezoekdienstvoormantelzorgers,bijvoorbeelddoorthuiszorg.Organiserenvan

praatgroepen, bijvoorbeeld door wijkverpleging. Deze partijen kunnen ook een rol hebben in het 

stimuleren van mantelzorgers om hulp aan te vragen en te accepteren als wordt gemerkt dat hier 

ook verbetering mogelijk is. 

• Welzijn:opzettenenstimulerenbezoekdienstvoormantelzorgers.Samenmetmantelzorg-
consulenten een campagne opzetten om vrijwilligers voor thuisbezoeken aan mantelzorgers te 

werven en scholen. Deze partijen kunnen ook een rol hebben in het stimuleren van mantelzorgers 

om hulp aan te vragen en te accepteren als wordt gemerkt dat hier ook verbetering mogelijk is.

• Inwoners:organiserenvanpraatgroepen,mantelzorgersenanderebelanghebbendeninomgeving
stimuleren deel te nemen.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Verschillendeontmoetingscafe’senmantelzorgcafe’salsontmoetings-eninformatieplekken
• Dagvoordemantelzorgerscirca2keerperjaar
• Mantelzorgconsulent
• Inzetzorgvrijwilligers
• Diversecursussenentrainingen
• Inzetjongerencoachbijjongemantelzorgers
• Eeninwonerneemtinitiatiefomeencontactgroepvoorpartnersdiezorgenvooriemandmeteen

psychische beperking te starten

voorbeeld: Mantelzorgcafé ouders van kinderen met autisme
Op initiatief van een van de inwoners van Lingewaard en met ondersteuning van SWL hebben ouders van kinderen 

met autisme elkaar ontmoet tijdens een mantelzorgcafé. De bijeenkomst riep veel her- en erkenning op.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Vanaf januari 2018 Werven vrijwilligers voor bezoekdienst mantelzorgers 

 (zie maatregel 2.1 voor aanpak)

Mei 2018 Bezoekdienst mantelzorgers starten

Vanaf januari 2018 Praatgroepen voor mantelzorgers, bijvoorbeeld per kern



www.lingewaard.nl 19

2 .1
Maatregel:  sl iMMer Werven van vr i jWill igers 
nICk VD HAM- SnL  - BAtOUWEBASkEtBALL  -  tHEAtERkERk BEMMEL /tOP

Wat is  er  aan de hand?

veel verenigingen en clubs in de gemeente lingewaard ervaren 
een tekort aan vrijwilligers.

59% van de 32 aanwezige vrijwilligers en mantelzorgers op de brede bijeenkomst geeft aan dat  

er sprake is van een tekort en maar liefst 84% verwacht een toekomstig tekort aan vrijwilligers.  

Vanuit verenigingen en clubs komen hier ook signalen over.

Daarnaast is de ondersteuning van vrijwilligers in de gemeente beperkt: 50% van de vrijwilligers geeft aan dat  

de ondersteuning vanuit de gemeente niet toereikend is. Dit terwijl 87% van de aanwezigen op de bijeenkomst  

voor ouderen (n=15) aangeeft dat de inzet van vrijwilligers van groot belang is voor de zorg. 61% van de 

aanwezigen op de bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers vinden de inzet ook ontzettend belangrijk voor  

het maatschappelijk leven in Lingewaard.

Vrijwilligershebbenaangegevenvooralbehoeftetehebbenaanfinanciëleondersteuning(32%),trainingenof

cursussen (14%) en vertrouwen vanuit de gemeente bij het opzetten van een nieuw initiatief (14%).

Wat is  het  doel?

efficiënter werven van vrijwilligers en om zo de tekorten te verminderen.

Een significante vermindering van de tekorten aan vrijwilligers door slimmer en gerichter te werven.

Verenigingen en clubs in de gemeente Lingewaard ervaren een tekort aan beschikbare vrijwilligers, terwijl er door 

de vergrijzing op papier juist steeds meer mensen beschikbaar zouden kunnen zijn voor vrijwilligerswerk. Deze groep 

ouderen (met name babyboomers) wordt door de helft van de vrijwilligers als de meest kansrijke doelgroep voor 

het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gezien. Een gedeelte van deze personen zou wel vrijwilligerswerk willen 

uitvoeren,maarervaarthierbijbelemmeringen.Zoishetvoormensenmeteenbeperktemobiliteitlastigomnaar

een bepaalde locatie af te reizen. De reisafstand en beperkte vervoersmogelijkheden vormen een belemmering om 

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=33)
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als vrijwilliger aan het werk te gaan. Ook zijn er (jongere) werklozen die graag aan het werk zouden gaan  

of zich op een andere manier actief in willen zetten. Wanneer zij als vrijwilliger aan de slag gaan worden zij 

afgeschrikt doordat zij (een gedeelte van) hun bijstandsuitkering verliezen. Daarnaast is het financieel niet  

vooriedereenmogelijkomzondervergoedingalsvrijwilligeraanhetwerktegaan.Zijhebbeneenfinanciële

bijdrage nodig om rond te kunnen komen wanneer zij als vrijwilliger aan de slag gaan.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Eentoenamevandemogelijkhedenvoorvrijwilligersorganisatiesomhunaanbodvoorenvraagnaar

vrijwilligers onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door middel van een advertentie in  

het gemeentenieuws.

• Vrijwilligerswordeningezetopactiviteitenwaaraanzijdaadwerkelijkeenbijdragekunnenleveren,
bijvoorbeeld via persoonlijke benadering doormiddel van belrondes. Door de sterke kant van de 

vrijwilligers te benutten voorkom je dat de vrijwilligers taken uit moeten voeren waar zij niet goed 

in zijn of waar zij zich niet prettig bij voelen. 

• Een(kleine)financiëlevergoedingopaanvraagvoorvrijwilligersdieandersmoeitehebbenomrond
te kunnen komen.

• Meerbewustwordingvanhetbelangvanvrijwilligerswerkvoordemaatschappij.Dituitzichonder
andere in een toename van het aantal vrijwilligers en meer dankbaarheid voor het vrijwilligerswerk.

• Doormiddelvanappskunnenvrijwilligersvacaturesgeplaatstworden,waardoorverenigingenen
clubsdemogelijkheidhebbenomeengrootpubliekaantespreken.Daarnaastishetvoorpotentiële
vrijwilligers mogelijk om een duidelijk overzicht te krijgen van de mogelijkheden op het gebied van 

vrijwilligerswerk. 

Wie doet Wat?

gemeente
• Beschikbareruimteenmogelijkhedenvoorplaatsingvanvrijwilligersvacaturesinhet

gemeentenieuws.

• Een(kleine)financiëlevergoedingvoorvrijwilligersdieandersmoeitehebbenomrondtekomen.
Aandachtspuntenzijndatmotivatienietafhankelijkmoetwordenvanvergoedingendathetals 
een bedankje moet worden gezien.

andere partijen
• Zorg:…
• Welzijn:vergrotenvandebekendheidvaninformatiepuntenvoorvrijwilligers.Ookvraagenaanbod

dichter bij elkaar brengen door het aanbod beter in beeld te brengen.

• Inwoners:gerichteinzetvanvrijwilligersbijactiviteitenwaarzijdaadwerkelijkeenbijdragekunnen
leveren, meer blijk van waardering voor (nieuwe) vrijwilligers en het vrijwilligerswerk, beschikbare 

vrijwilligersplaatsen voor mensen met een beperking of dementerenden, indien nodig onder 

begeleiding van andere vrijwilligers.
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• Ondernemers:ontwikkelingvaneenappwaarmeepotentiëlevrijwilligerseenduidelijk
overzicht krijgen van de beschikbare vrijwilligersvacatures en de verschillende mogelijkheden 

op het gebied van vrijwilligerswerk. Dit kan ook door of tegelijk met een verbetering van de 

vrijwilligersvacaturebank.

• Woningbouw:…

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Vrijwilligersvacaturebankverbindtonlinevraagenaanbodvanvrijwilligersklussen.
• Deskundigheidsbevordering:erkennenvancompetentiesdieverworvenkunnenwordendoor

vrijwilligerswerk (uitreiking EVC).

• Eenorganisatiekanzelfinvrijwilligersovereenkomstbesluitenomeenvergoedingvastteleggen.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Perdirect Ruimtevoorvrijwilligers-vacaturesinhetgemeentenieuws,
 SNL website, facebook en twitter 

Januari2018,doorlopend (kleine)financiëlevergoedingenvoorvrijwilligersdiemoeite
 hebben rond te komen 

Januari 2018, doorlopend Vrijwilligersplaatsen voor mensen met een beperking of 

 dementerenden

Eerste kwartaal 2018 Beschikbaarheid app met overzicht vrijwilligersvacatures  

 en vrijwilligersaanbod
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2 .2
Maatregel:  benutten z ilveren kracht
SnL  tOtAAL

Wat is  er  aan de hand

het aanbod van vrijwilligers neemt op papier toe door toename ouderen, 
maar dit komt in de praktijk niet voldoende terug.

59% van de 32 aanwezige vrijwilligers en mantelzorgers op de brede bijeenkomst geeft aan dat  

er sprake is van een tekort en maar liefst 84% verwacht een toekomstig tekort aan vrijwilligers.  

Vanuit verenigingen en clubs komen hier ook signalen over.

Daarnaast heeft 42% van de ouderen ondervraagd in het vooronderzoek aangegeven sociaal eenzaam te zijn.  

Een groot deel van de ouderen in Lingewaard is sociaal betrokken. 30% zegt vrijwilligerswerk te doen en 68%  

zegt af en toe iets te doen voor de buren (Monitor Wonen, zorg provincie Gelderland).

Wat is  het  doel?

benutten van de zilveren kracht om zo vrijwilligerstekorten te verminderen.

Een significante vermindering van de tekorten aan vrijwilligers, door ouderen slimmer te werven als 

vrijwilligers.

Verenigingen en clubs in gemeente Lingewaard ervaren een tekort aan vrijwilligers en verwachten dat dit nog 

verder zal afnemen, terwijl op papier het aantal vrijwilligers zou moeten toenemen. De meeste mensen vinden 

dat ouderen het grootste deel van de vrijwilligers zou moeten opmaken en met de toenemende vergrijzing zou dit 

moeten betekenen dat de groep vrijwilligers gelijknamig toeneemt. Tijdens de brede bijeenkomsten is gesproken 

over hoe ouderen meer gestimuleerd kunnen worden om vrijwilligerswerk te doen. Er is bijvoorbeeld genoemd dat 

eenzame ouderen niet worden bereikt, omdat hun sociaal netwerk te klein is. Een vereniging kan zich dus eerst 

inzetten in het organiseren van activiteiten om netwerken te verbreden, zodat meer ouderen kunnen worden bereikt 

tijdens het werven van vrijwilligers. Ook kunnen bijvoorbeeld verzorgingshuizen en scholen meer samenwerken, 

omdat op die manier meer ouderen worden betrokken bij het vrijwilligerswerk. 

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=31)
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Ook weten ouderen vaak niet waar ze terecht kunnen als zij vrijwilligerwerk willen doen, door de toenemende 

digitalisering. Hetzelfde geldt ook andersom, wervingsacties bereiken ouderen vaak niet omdat deze voornamelijk 

via de email of website worden verstuurt.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Afnamevanhetaantaleenzameouderen,omdatzijmeerwordenbetrokkeninhetverenigingsleven.
• toenamevanhetaantalouderendatzichinzetalsvrijwilligerindegemeenteLingewaard,omdat

zij beter worden bereikt en geprikkeld om mee te doen. Bijvoorbeeld door middel van bel- en 

mailacties.

• Beschikbaarheidvan‘vrijwilligerswerkopmaat’voorouderenmetbeginnendedementie,waardoor
zij ook onderdeel blijven van de gemeenschap.

• Betereinformatieverstrekkingvanvrijwilligersfunctiesenwervingsactiesdoorbijvoorbeeldeen
vaste vrijwilligersrubriek en een kolom met vrijwilligersvacatures in het gemeentenieuws.

• Leeftijsgroepen(jongenoud)zijnmeerverbondendoorsamenwerkingtussenscholenen
woonzorgcentra.

• Goedebegeleidingvoorouderevrijwilligers,zodatniemandtussenwalenschipraakt.Erkunnen
bijvoorbeeld cursussen worden gegeven bij participatiepunten.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Facilliterenenstimulerenanalogeinformatieverstrekkingvoorouderevrijwilligers.
• Faciliterensamenwerkingtussenscholenenwoonzorgcentra.
• Faciliterenvrijwilligersvergoedingenanderesoortenwaarderingperdorp.
• Opbouwenvangemeenschapondersteunenomouderenmeertekunnenstimulerenom

vrijwilligerswerk te doen.

andere partijen:
• Zorg:samenwerkingtussenwoonzorgcentraenscholenomouderentekunnenbetrekken

bij vrijwilligerswerk op scholen. Cursussen voor ouderen, zodat zij beter in staat zijn om 

vrijwilligerswerk te doen.

• Welzijn:actieverinformatieverstrekkenbijcliëntenenhenmeerprikkelenomvrijwilligerswerk 
te gaan doen.

• Inwoners:meeranalogeinformatieverstrekkingovervacaturesenandereinformatieover
vrijwilligerswerk vanuit verenigingen en clubs. Ook inzetten op het versterken van sociale netwerken 

van ouderen, met bijvoorbeeld actititeiten voor ouderen (zie maatregel 3.3), zodat ouderen beter 

in beeld zijn en makkelijker kunnen worden bereikt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de 

participatiepunten.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Vrijwilligersvacaturebank:ondersteuningwaarnodigbijeenpassendematch.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend  Meer analoge communicatie over vrijwilligerswerk

Doorlopend Meer activiteiten voor ouderen om bredere bereikbaarheid 

 metinformatieovervrijwilligerswerktecreeëren
Doorlopend  Sterkere samenwerkingsband tussen scholen en 

 woonzorgcentra
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2 .3
Maatregel:  in it iat ievenloket 
GEERt CLAASSEn- BARBARAMAIBURG

Wat is  er  aan de hand?

inwoners geven aan niet te weten waar zij met een initiatief heen kunnen.

Inwoners van gemeente Lingewaard geven aan dat de processen rondom burgerinitiatieven soms  

nog te ingewikkeld zijn. 83% van de ondervraagden tijdens het vooronderzoek geeft aan niet op de 

hoogte te zijn van initiatieven in de gemeente (n=68). 

Dit terwijl 60% van de ouderen tijdens de brede bijeenkomst ouderen vonden dat de huidige inzet van vrijwilligers 

en mantelzorgers van groot belang voor de zorg, hulp en ondersteuning van bewoners in Lingewaard is (n=15).  

Uit de enquete komt een soortgelijk resultaat (62%). Deze inzet zou dus nog vergroot kunnen worden. Een groot 

deel van de inwoners is erg sociaal betrokken. 28% van de volwassenen en 30% van de ouderen doet vrijwilligers-

werk. 14% van de volwassenen en de ouderen is mantelzorger (>3mnd en/of >8 uur per wk).

Wat is  het  doel?

verdere ontwikkeling van het initiatievenloket, zodat en inwoners weten 
waar zij terecht kunnen met een initiatief en deze beter van de grond komen.

Een significante stimuleren verbetering in de processen rondom het verwerken van burgerinitiatieven. 

Bugerinitiatieven komen hiermee beter van de grond en het stimuleert meer mensen met een goed 

idee om er ook echt iets mee te gaan doen.

Tijdens de brede bijeenkomsten en in het vooronderzoek is gebleken dat gemeente Lingewaard rijk is aan hele 

actieve en betrokken inwoners. Er worden al ontzettend veel goede initiatieven succesvol uitgevoerd, zoals 

bijvoorbeeld de Minkhof. Tijdens de brede bijeenkomsten is ook naar boven tafel gekomen dat ouderen behoefte 

hebben aan meer van zulke initiatieven in hun eigen kernen. Dit kan dus nog meer gestimuleerd worden.  

Daarnaast hebben mensen laten weten dat zij niet op de hoogte zijn van de stappen die zij moeten ondernemen als 

ze een goed idee hebben, of niet weten wat er met hun initiatief gedaan wordt. Een paar actieve woonkerngroepen 

hebben bijvoorbeeld ook aangegeven dat zij veel initiatieven in zich hebben maar dat het soms nog schort aan 

samenwerking met de gemeente om dit ook waar te kunnen maken.

Bron: enquête (n=68)
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Het is dus belangrijk om een goede manier te vinden om burgerinitiatieven en de uitvoering hiervan aan elkaar  

te knopen, zodat dit overzichtelijk en laagdrempelig is. Dit kan ook werken als stimulans voor inwoners met een 

goed idee, omdat zij eerder geneigd zullen zijn actie te ondernemen als zij ook het gevoel hebben dat er iets  

mee gedaan zal worden.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Verdereontwikkelingvanderegiekamer(initiatievenloket)waarinwonersopeeninformelere

manier met hun initiatief heen kunnen en waar iemand is aangesteld om het initiatief intern door 

de ambtelijke molen te loodsen.

• toenamevanbeschikbarefondsenenmankrachtomburgerinitiatieventefaciliterenenverderte
helpen, per kern een budget.

• Meerbekendheidvoorsuccesvoluitgevoerdeinitiatieven,zodatandereinwonersmeteengoedidee
worden gestimuleerd er iets mee te doen.

• Mogelijkmakenvaneenkleingeldbedragbinnenverenigingenenclubsominitiatievenvan
vrijwilligers te kunnen realiseren.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Verdereontwikkelingvaneeninitiatievenloketindevormvanderegiekamer.
• Beschikbaarmakenvangeldenmankrachtvoorburgerinitiatieven.
• Faciliterenenstimulerenclubsenverenigingenkleinebijdragevoorinitiatievenvanvrijwilligers.
• Meerbekendheidcreeërenvansuccesvoluitgevoerdeinitiatieven.

andere partijen:
• Zorg:…
• Welzijn:…
• Inwoners:mogelijkheidcreeeërenomkleinbedragbeschikbaartemakenvoorhetuitvoerenvan

initiatieven,bijvoorbeelddoorsamentewerkenmetondernemingenvoorsponsering.Ziehiervoor
ook buisnesscase 2.6.

• Ondernemingen:verenigingenenclubssponsorendoorbijvoorbeeldsamentewerkenmetandere
kleine ondernemers, zie hiervoor ook maatregel 2.6.

• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Regiekamervoorburgerinitiatieven.
• Subsidiëringvooronderandereinitiatievenenactiviteitenuitdesamenlevingdieeenbijdrage

leveren aan een gezonde, sociale en leefbare samenleving.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Start april 2018 Verder ontwikkelen intitatievenloket

Start april 2018 Beschikbaar maken geld en mankracht voor 

 burgerinitiatieven

Start april 2018 Beschikbaar maken klein bedrag verenigingen en clubs
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2 .4
Maatregel:  Materiële  ondersteuning vr i jWill igers 
SNL  

Wat is  er  aan de hand?

vrijwilligers hebben behoefte aan meer (financiële) middelen 
om vrijwilligersactiviteiten te kunnen blijven doen. 

28% van de inwoners van Lingewaard doet vrijwilligerswerk, zo geeft de monitor wonen en zorg 

van de Provincie Gelderland aan. Onder ouderen is dit zelfs 30%. Tegelijk geven de aanwezigen bij 

de brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers aan dat er nu en in de toekomst een tekort aan 

vrijwilligers zal zijn (84%) (n=32).

45% van de aanwezigen van de brede bijeenkomst verwacht dat uit de groep 65+’ers vooral nieuwe vrijwilligers 

te verwachten zijn (n=31). 19% van de aanwezigen is van mening dat nieuwe vrijwilligers vooral te werven 

zijn door betere ondersteuning aan vrijwilligers te bieden(n=33). Op dit moment voelt een groot gedeelte van 

de vrijwilligers in de gemeente zich onvoldoende ondersteund door de gemeente Lingewaard (50% van de 

aanwezigen bij de bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers). 32% van de aanwezigen bij de brede bijeenkomst 

vrijwilligersenmantelzorgersschatindatvrijwilligersvooralbehoeftehebbenaan(financiële)middelenom

vrijwilligersactiviteiten te blijven doen.

Wat is  het  doel?

belemmeringen wegnemen door betere materiële ondersteuning 
van vrijwilligers.

Een betere facilitering van vrijwilligers om zo de belemmeringen voor het doen van vrijwilligerswerk 

weg te nemen. Het aantal actieve vrijwilligers neemt hierdoor toe.

Uit de gesprekken tijdens de brede bijeenkomsten is gebleken dat, terwijl vrijwilligerswerk bijna altijd wordt  

gedaan vanuit sociale betrokkenheid, voor sommigen de vrijwilligersvergoeding een zetje in de rug kan zijn om 

vrijwilligerswerktedoen.Zekeralshetinkomenvaniemandniethoogis,ofalsiemandbijvoorbeeldinde 

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=33)
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bijstandzit.naastfinanciëlemiddelenzijnookeengebrekaanfaciliteiteneendrempelomvrijwilligerswerkte

doen, zo geven bijvoorbeeld ook professionals aan dayt de afstand en het vervoer naar het vrijwilligerswerk een 

probleem kan zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om op locatie te komen wanneer de vrijwilligers niet de 

beschikking hebben over een auto. Of bijvoorbeeld ouderen die niet meer kunnen/willen rijden, hebben grote 

behoefteaanvervoer.Wanneerhetlastigisomhetvervoerrondtekrijgenzaleengedeeltevande(potentiële)

vrijwilligers afhaken. Om de vrijwilligerscapaciteit in de gemeente Lingewaard optimaal te kunnen benutten is  

het van belang om de vrijwilligers te faciliteren door middel van vervoersmogelijkheden of een vrijwilligersbijdrage 

om de reiskosten te kunnen bekostigen. 

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Inwonerskrijgeneenzetjeinderugomvrijwilligerswerktedoen,doordatvervoergoedgeregeld 

is of doordat ze een onkostenvergoeding krijgen.

• toenamevanbeschikbarefondsenvoormateriëleinvesteringen,zoalsbedankjesengoedmateriaal
bij sportverenigingen.

• VerdereontwikkelingvoorburgerinitiatievenzoalsE-carGendt,watmensendiemindermobiel 
zijnkanvervoeren.Zieookmaatregel2.3overburgerinitiatieven.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Invoerenvanbudgetvoorvrijwilligersorganisaties,zodatzijmeermogelijkhedenhebbenomhun

vrijwilligers te bedanken, (professioneel) te begeleiden, te trainen en te faciliteren. 

• Minderwerkenmetprojectmatigesubsidies,diena1jaarophoudenenvrijwilligersorganisaties
daarna geacht worden het project op eigen kracht te realiseren.

• Ondersteunenvanextravervoersdienstenvoorvrijwilligers:financiëlemiddelenhiervoorvrijmaken
en extra taken bij (vrijwilligers)vervoersdienst beleggen.

• Duidelijkheidcreërenronddevrijwilligersverzekeringvanuitdegemeente.

andere partijen:
• Zorg:…
• Welzijn:cliëntenstimulerengebruiktemakenvanoptiesomvrijwilligerswerktekunnendoen.

Vrijwilligersorganisaties faciliteren om de vrijwilliger goed te ondersteunen, met training, 

(professionele) begeleiding, verzekering, bedankje. 

• Inwoners:opzettenvrijwilligevervoersdienst,dievrijwilligersnaarverschillendelocatiesbrengt.
Vrijwilligersorganisaties: middelen inzetten om vrijwilliger goed te ondersteunen, met training, 

begeleiding,verzekering,bedankje.Aandachtspuntisdatmotivatienietafhankelijkmoetworden
van vergoeding en een vergoeding gezien moet worden als bedankje. Bepalen welke vergoeding bij 

welke inzet passend is. 

• Ondernemers:sponsorenvanconcreteideeënwaarmateriëleinvesteringenvoornodigzijn.
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al? 

bestaand aanbod, o.a.:
• Leefbaarheidsbudget
• Vrijwilligersvergoeding:eenorganisatiekanzelfbesluitenomzelfeenvrijwilligersvergoedingvast 

te leggen in een vrijwilligersovereenkomst.

• Vrijwilligersverzekeringvooralleinwoners.
• Vrijwilligerszijnverbondenaaneenmeldpuntdathand-enspandienstenverricht,waardoorzij

alleen materiaal en vervoerskosten hoeven te betalen.

voorbeeld: e-car gendt
In Gendt rijdt dagelijks een e-car voor mensen die minder mobiel zijn. De gebruikers geven een vrijwillige  

bijdrage. Met subsidie en sponsoring is de E-car gerealiseerd.

Middelen
PM

planning

tijd actie 
Vanaf september 2018 Invoeren vrijwilligersvergoeding

Vanaf december 2018 Gratis vervoer voor vrijwilligers
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2 .5
Maatregel:  goede en passende begele id ing voor 
vr i jWill igers Met b i jzondere achtergrond 

Wat is  er  aan de hand?

verenigingen en clubs ervaren een tekort aan vrijwilligers.

28% van de inwoners van Lingewaard doet vrijwilligerswerk, zo geeft de monitor wonen en zorg 

van de Provincie Gelderland aan. Onder ouderen is dit zelfs 30%. Tegelijk geven de aanwezigen bij 

de brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers aan dat er nu en in de toekomst een tekort aan 

vrijwilligers zal zijn (84%) (n=32). 

33% van de professionals in de brede bijeenkomst zien ook veel kansen voor mensen met een bijstandsuitkering 

(n=18). 19% van de aanwezigen is van mening dat nieuwe vrijwilligers vooral te werven zijn door betere 

ondersteuning aan vrijwilligers te bieden. Op dit moment voelt een groot gedeelte van de vrijwilligers in de 

gemeente zich onvoldoende ondersteund door de gemeente Lingewaard (50% van de aanwezigen bij de 

bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers).

Wat is  het  doel?

Meer mogelijkheden voor vrijwilligers met een bijzondere achtergrond, 
zodat de vrijwilligerstekorten afnemen.

Een significante verbetering in de mogelijkheden voor de inwoner met een bijzondere achtergrond  

(uit de bijstand, begeleid door maatschappelijk werk) om vrijwilligerswerk te doen.

Omdat er een tekort aan vrijwilligers wordt verwacht, is het noodzakelijk om andere dan de traditionele 

bevolkingsgroepen, te betrekken bij vrijwilligerswerk. Mensen met een uitkering, mensen die vrijwilligerswerk willen 

doen om meer mee te draaien in de samenleving, met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, kunnen daarin veel 

betekenen. Deze groepen willen vaak ook vrijwilligerswerk doen, maar worden daarin door regels of onbekendheid 

met de achtergronden, belemmerd. Mensen met een psychiatrische achtergrond worden soms als minder geschikt 

Bron: brede bijeenkomst professionals (n=18)
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geacht om vrijwilligerswerk te doen, terwijl zij met begeleiding wel kunnen. Voor mensen met een uitkering  

geldt dat zij geen vergoeding mogen ontvangen, maar soms ook zeer beperkt vrijwilligerswerk mogen doen. 

Vrijwilligerswerk kan daarentegen wel een opstap zijn naar betaald werk.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Mensendieindebijstandzittenkunnennetzogemakkelijkvrijwilligerswerkdoenalsmensendie

werken:zijvindengeenfinanciëlenadelenofwettelijkebelemmeringenvanhetvrijwilligerswerk
dat zij doen.

• Vrijwilligerswerkvoormensenindebijstandbestaatuitstappenplan:vanlidmaatschapnaarkleine
taken bij die vereniging, dan naar een vrijwilligersfunctie, sollicitatietraining en uiteindelijk een 

betaalde baan (ergens anders).

• Mensenmetpsychiatrischeaandoeningenofpsychosocialeproblemenkunnennetzogemakkelijk
vrijwilliger worden als andere mensen: zij krijgen waar nodig extra begeleiding, maar hoeven niet 

aan extra voorwaarden te voldoen.

• Innovatieveoplossingenvoorimmobielevrijwilligers,bijvoorbeeldmetvrijwilligerswerkwatthuis
kan worden gedaan.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Pilotvrijwilligerindebijstand,WWofparticipatiewet:geenkortingopuitkeringalsmen

vrijwilligerswerk doet en daar een vergoeding voor krijgt en geen beperking in aantal uren 

vrijwilligerswerk.Minstenseenjaarkanhiermeegeëxperimenteerdwordenomtezienofhet
positieve effecten heeft om aan het werk te komen.

• Faciliterenvanbrederebekendheidpsychiatrischeenanderedoelgroepbijvrijwilligersorganisaties.
• Investereninvrijwilligerscoördinatorenof-begeleiders.

andere partijen:
• Zorg:brederebekendheidcreërenvanpsychiatrischedoelgroepbijbijvoorbeeldvrijwilligerscentrale

en andere vrijwilligersorganisaties. 

• Welzijn:…
• Inwoners:mogelijkhedencreeërenvoormensenmeteenbijzondereachtergrond,zoals

passende begeleiding. Vrijwilligersorganisaties vormen stappenplan voor leden/vrijwilligers met 

bijstandsuitkering, daarbij ook benodigde stappen mogelijkmaken zoals sollicitatietrainingen.

• Ondernemers:Positieveervaringenmetbijvoorbeeldsnuffelstages(voorcliëntenRIBW)delenin
(ondernemers)verenigingen. 

• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Ondersteuningvrijwilligersorganisaties.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Mei 2018-mei 2019 Pilot vrijwilliger in de bijstand, ww, participatiewet

Vanaf januari 2018 Stappenplan voor lid/vrijwilliger in de bijstand 

 vrijwilligersorganisaties

Vanaf januari 2018 Informatievoorziening over psychiatrische doelgroep, 

 kennismaking e.d.
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2 .6
Maatregel:  st iMuleren van open sportclubs 

Wat is  er  aan de hand?

er is niet goed in beeld welke vrijwilligers nodig zijn.

28% van de inwoners van Lingewaard doet vrijwilligerswerk, zo geeft de monitor wonen en zorg 

van de Provincie Gelderland aan. Onder ouderen is dit zelfs 30%. Tegelijk geven de aanwezigen bij 

de brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers aan dat er nu en in de toekomst een tekort aan 

vrijwilligers zal zijn (84%) (n=32). 

Tegelijk geven de aanwezigen bij de brede bijeenkomsten aan dat er nu en in de toekomst een tekort aan 

vrijwilligers zal zijn (84%). Tegelijk is bij deze mensen de verwachting dat uit de groep 65+’ers vooral nieuwe 

vrijwilligers te verwachten zijn (45%). 19% van de aanwezigen is van mening dat nieuwe vrijwilligers vooral  

te werven zijn door betere ondersteuning aan vrijwilligers te bieden. Op dit moment voelt een groot gedeelte  

van de vrijwilligers in de gemeente zich onvoldoende ondersteund door de gemeente Lingewaard (50% van  

de aanwezigen bij de bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers).

Wat is  het  doel?

open sportclubs en samenwerkende verenigingen kunnen efficiënter 
vrijwilligers werven.

Deze actie draagt bij aan het beter kunnen werven en ondersteunen van vrijwilligers. Het zorgt  

ervoor dat beter in kaart kan worden gebracht welke vrijwilligers nodig zijn en waar de energie zit  

om vrijwilligers goed te kunnen benutten.

Uit het onderzoek is gebleken dat vrijwilligers een grote rol spelen in het maateschappelijke leven van de  

gemeente Lingewaard. Tijdens de brede bijeenkomsten was bijvoorbeeld iedereen het hierover eens. Ook bleek uit 

deze bijeenkomsten dat de gemeente Lingewaard rijk is aan hele betrokken inwoners en zeer actieve vrijwilligers. 

Deze rol van het vrijwilligerswerk zou, zo waren de aanwezigen ook van mening, nog extra kunnen worden versterkt. 

Dit bijvoorbeeld door het stimuleren van de open club, wat een gebouw is met een multifunctionele rol is. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een vereniging, kinderopvang, sportclub en ouderen dagbesteding op dezelfde 

Bron: brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=31)
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plek worden georganiseerd. Dit zou als groot voordeel onder andere hebben dat de vraag naar vrijwilligers 

overzichtelijker wordt. Daarnaast kan het een stimulans geven aan preventieve activiteiten voor ouderen, omdat  

zij meer opties aan dagbesteding hebben én de drempel lager is om vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Belangrijkishierbijweldatdecommunicatievanhetaanbodvoordeverschillendeleeftijdscategorieëngoedblijft.

Terwijl de jongere generatie eerder informatie zal inwinnen op het internet, zullen ouderen meer hebben aan een 

papieren gids. Ook kunnen kleinere verenigingen, waarvan het gebouw niet geschikt is om te fuseren, worden 

gestimuleerd om samen te gaan werken. Hierbij kunnen ze ook meer op zoek gaan naar sponsors om hen te steunen 

in de samenwerking en zo dus meer mogelijk te kunnen maken. Kleine ondernemingen kunnen op hun beurt weer 

meer gaan samenwerken om verenigingen te kunnen ondersteunen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting
• Meeropenclubsmeteenbreedaanbod,dieopeengepastemanierdeinwonersbereiken,entevens

mensen meer kunnen verleiden om vrijwilligerswerk te gaan doen.

• Devraagnaarvrijwilligersisoverzichtelijkergemaakt,zodatslimengerichtwervenmakkelijkeris.
• kleinereverenigingenwerkenmeersamenenwordenhieringesteunddoorsponsors(bijvoorbeeld

door samenwerkende kleinere ondernemingen). 

• Sterkeresamenwerkingtussenverenigingenenbeleidsdoelenvandegemeente,zoalseenzaamheid,
integratie.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Faciliterenenstimulerenopenclubs.
• Faciliterenenstimulerensamenwerkingtussenkleinereverenigingen.
• Faciliterenenstimulerenvanontmoetingentussenkleineverenigingenenkleineondernemingenom

samenwerkingsverband aan te kunnen gaan, bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten beter onder 

de aandacht te brengen. 

• Beterbekendmakenwatdevoordelenvoorbeidepartijenzijnbijeensamenwerking:wathebben
wijaanelkaar?

• Ondersteunensubsidieaanvraag,bekendheidoverAnBIstatusverbreden.

andere partijen:
• Zorg:…
• Welzijn:…
• Inwoners:vraagnaarvrijwilligersbinnendeopenclubsenverenigingenoverzichtelijkinkaart

brengen.Actievehoudinginmogelijkhedentotsamenwerkingmetandereverenigingenen
sponsoringvragenvanondernemingen.tweemensenuiteenclubofverenigingdiedeideeën 
i.v.m. open clubs, samenwerking etc. uitdragen.
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• Ondernemers:actieverehoudinginsamenwerkingmetandereondernemersomverenigingen 
te kunnen sponseren.

• Woningbouw:…

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Subsidiëringvaninitiatievenenactiviteitenuitdesamenlevingdieeenbijdrageleverenaan 

een gezonde, sociale en leefbare samenleving.

• Vrijwilligersvacaturebank

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend Faciliterenenstimulerenopenclubs
Doorlopend Faciliterenenstimulerensamenwerkingtussenkleine
 verenigingen

Doorlopend Faciliterenenstimulerenontmoetingentussenkleine
 verenigingen en kleine ondernemingen, bijvoorbeeld met 

 laagdrempelige bijeenkomsten of netwerk mogelijkheden
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3 .1
Maatregel:  vergroten bekendheid  (creat ieve) 
Woonaanpass ingen 
SnL  - BARBARAMAIBURG- MARIOnDE RU I tER  - MARIA  JAnSSEnRAADSL ID

Wat is  er  aan de hand?

het aantal inwoners met behoefte aan wonen met zorg neemt toe 
terwijl het woningaanbod daar nog niet op is aangepast.

Het aantal kwetsbare ouderen in de gemeente Lingewaard zal naar verwachting toenemen met  

117% in de komende 20 jaar. Momenteel geeft bijna 20% van de ouderen aan moeilijk rond te  

komen. 62% van de ouderen in gemeente Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt.  

(monitor Gelderland Wonen)

42% van de ouderen heeft aangegeven sociaal eenzaam te zijn. 51% zegt niet iemand uit de omgeving om  

hulp te kunnen vragen. De behoefte aan wonen met zorg voor ouderen zal naar verwachting stijgen, terwijl  

het aanbod achter blijft. Hierdoor zal er een tekort van woonmogelijkheden met zorg voor ouderen ontstaan.

Wat is  het  doel?

bredere bekendheid mogelijkheden woningaanpassingen.

Deze actie draag bij aan de groei in bekendheid over noodzakelijke woningaanpassingen onder 

ouderen, zodat zij een autonomere positie kunnen aannemen in de beslissingen over hoe zij wonen  

en er een betere samenwerking tot stand komt tussen de professionals en de ouderen. 

Ouderen hebben aangegeven dat zij niet voldoende passende woonmogelijkheden hebben en professionals hebben 

gezegd nog te vaak tegen te komen dat ouderen in een te groot of ongeschikte woning blijven. Dit terwijl er in 

de meeste kernen wel een aanbod is aan levensloopgeschikte woningen en woongroepen. Het probleem voor de 

ouderen in Lingewaard zit hem hier dus vooral in dat zij moeten verhuizen, soms zelfs naar een andere wijk of kern.

Bron:monitorGelderlandWonenZorg



www.lingewaard.nl 38

Het is opgevallen dat dit vaak een effect is van het (te) streng opvolgen van regels en er is tijdens de brede 

bijeenkomstengesprokenoverhetvindenvanmanierenom‘soepelermetderegelsomtegaan’.Alsiemand 

met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld moeilijk zelfstandig de trap op kan lopen is een traplift een ideale 

uitkomst. In bepaalde huizen is zo’n soort aanpassing echter niet toegestaan wegens allerlei soorten regels.  

Ookkanhetzijndatdeoudereinkwestienietdefinanciëlemiddelenheeftomdittebetalen.Inplaatsvandat 

deze oudere dan moet verhuizen (wat nu vaak het geval is), zijn er tal van creatieve woonoplossingen die al een 

groot verschil zouden kunnen maken. In deze situatie zou dit bijvoorbeeld de luie trap zijn. Daarnaast kunnen 

ouderen die mantelzorg nodig hebben, maar niet bij hun kinderen in de buurt wonen of in huis kunnen, gebuik 

maken van een mantelzorgunit.

Tijdens de brede bijeenkomsten zijn ook oplossingen besproken die iets meer voeten in de aarde hebben, maar 

op lange termijn zeer goed kunnen uitpakken. Bijvoorbeeld door twee eengezinswoningen om te bouwen tot drie 

woningen (1 een-gezinswoning op de eerste verdieping, 2 ouderen woningen op de begane grond). Ook zijn er  

al suggesties gedaan naar creatieve manieren om dit te kunnen fincancieren.

Terwijl dit soort slimme oplossingen volop worden aangeboden en verzonnen, is er blijkbaar nog te weinig 

bekendheid onder de doelgroepen en de professionals om hiermee ook aan de slag te kunnen gaan.

Gezien de mogelijkheden die er al zijn en het perspectief op nog meer creatieve aanpassingen en oplossingen  

is het belangrijk om bekendheid hierover sterk te laten toenemen, bij professionals én bij ouderen. Om ouderen 

meer mogelijkheden te kunnen geven om in eigen omgeving oud te kunnen worden is het belangrijk goede 

manierentevindenomsoepelermetderegelsomtegaanenmeer‘out-of-the-box’natedenken.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Eentoenamevandebekendheidvancreatievewoonoplossingenopkortetermijn,bijvoorbeeld 

de luie trap, onder ouderen en professionals.

• Eentoenamevandebekendheidvancreatievewoonoplossingenoplangetermijn,bijvoobeeldde
transformatie van twee eengezinswoningen naar één eengezinsowning en twee ouderenwoningen, 

onderouderenenprofessionals.Latenzietdatditeenreeëlemogelijkheidisdoormiddelvan
bijeenkomsten in de kernen.

• Eensoepelerehoudingvandeprofessionalstegenoverderegelsmetbetrekkingtotaanpassingen
• Meermogelijkheden/vrijheidomcreatievewoonoplossingentoetepassen.
• Eentoenamevanbewustwordingbijouderenenwoningbouwcorporatiesoverpotentiële

noodzakelijke woningaanpassingen. Per straat/buurt een spin in het web aanstellen die kan 

netwerkenenbekenheidkancreeërenbijinwoners.
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Wie doet Wat?

gemeente:
• Vergrotenbewustwordingoverdemogelijkheden(bestaandennieuw)endekostenvan

noodzakelijke en/of creatieve woningaanpassingen bij ouderen en professionals.

• Ruimtecreeërenvoorprofessionalsomsoepelermetregelsomtekunnengaanen‘out-of-the-box’
te kunnen denken. 

• Screeningsenioren(80/85jaar):woontmennogpassend.Waarnodigaanbiedenvanhulpbij
aanpassingen of verhuizing.

andere partijen:
• Zorg:vergrotenbewustwordingbijcliëntenoververschillendewoonmogelijkheden.Zelfgrotere

bewustwordingkrijgenvantoenemendaantalouderen‘meteeneigenwil’.Alszorgprofessional 
metcliëntpraatovervroegtijdigezorgplanning,daarookwonen/woonaanpassingeninmeenemen.

• Welzijn:aanstellensleutelfigurenperstraat/buurtjeommetdeouderentepratenoverbenodigde
woningaanpassingen.

• Inwoners:Eenactieverehoudingvanoudereseniorinbewustwordingoverdekostenvan
noodzakelijke en/of creatieve woningaanpassingen.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:bewustwordenvancreatievemogelijkhedenbijverschillendewoningen. 

Faciliterenvanuitmensen,nietenkelvanuitwoningen.

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Woningaanpassingenenondersteuningdaarbij.
• Woonzorgvormen,zoalswoonzorgcentrumRijnWaalZorggroep.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend Informatievoorzieningen; media, persoonlijk,  

 bijeenkomsten, etc.

Doorlopend–start… Verruimingbeweegruimtembtwoningaanpassingen
Doorlopend Bewustwording en toename kennis van woonmogelijkheden
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3 .2
Maatregel:  creeëren passend Woonaanbod en 
st iMuleren part icul iere Woongroepen 
SnL  - BARBARAMAIBURG-  tHEMAGROEP WOnEn

Wat is  er  aan de hand?

het aantal inwoners met behoefte aan wonen met zorg neemt toe 
terwijl het woningaanbod daar nog niet op is aangepast.

Het aantal kwetsbare ouderen in de gemeente Lingewaard zal naar verwachting toenemen met  

117% in de komende 20 jaar. Momenteel geeft bijna 20% van de ouderen aan moeilijk rond te  

komen. 62% van de ouderen in gemeente Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt.  

(monitor Gelderland Wonen)

De behoefte aan wonen met zorg voor ouderen zal naar verwachting stijgen, terwijl het aanbod achter blijft. 

Hierdoor zal er een tekort van woonmogelijkheden met zorg voor ouderen ontstaan.

Een prognose van de consequenties van het woningbouwprogramma voor ouderen toont aan dat in twee  

kernen(AngerenenHaalderen)geenlevensloopgeschiktewoningenvoorouderenzullenkomen.Ouderenuit 

deze kernen zouden dan dus moeten verhuizen naar de dichtstbijzijnde kern die wel dit aanbiedt. Dit gaat in  

tegen de overheersende wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen.

Wat is  het  doel?

voldoende passend woningaanbod voor ouderen. 

Deze actie draagt bij aan het beter aansluiten van passend woningaanbod voor ouderen aan  

de toename van (kwetsbare) ouderen in gemeente Lingewaard. Dit betekent dat ouderen meer 

mogelijkhedenkrijgenominhuneigenomgevingtekunnenblijvenwonen.Zozullenouderen 
minder snel sociaal eenzaam worden, omdat zij kunnnen blijven wonen in een bekende  

omgeving met bekende mensen om hen heen. 

Bron: monitor Gelderland wonen
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Tijdens de brede bijeenkomsten is uitvoerig gesproken over de wens van ouderen om thuis en in eigen omgeving 

oud te kunnen worden. Professionals reageerden hierop dat zij te vaak bij ouderen over de vloer komen die niet 

goed wonen. De woning is vaak te groot, wat achterstallig onderhoud en oncomfortabele woonvormen oplevert. 

Dit terwijl er wel een groot aanbod aan woonoplossingen in Lingewaard is, samen met woonconsulenten en 

zorgprofessionals die ouderen zo goed mogelijk proberen te begeleiden in het vinden van de juiste woonvorm.

De ouderen zijn vaak niet op de hoogte van wat zij nou eigenlijk nodig hebben om langer thuis te kunnen  

blijven wonen. Een reden hiervoor kan zijn dat het vaak zo is dat mensen pas naar oplossingen gaan zoeken als  

het probleem zich aan doet (in plaats van al eerder informatie in te winnen). Dit is eigenlijk te laat, omdat 

aanpassingen en oplossingen tijd en moeite vereisen. Ook blijkt vaak dat ouderen met toename van de leeftijd 

moeilijkermetveranderingenomgaan.Zijvoelenzicherprettigerbijalsallesblijftzoalshetis,ookalsditachteraf

misschien niet de optimale situatie blijkt te zijn. Onvoorziene kosten van een benodigde aanpassing kan nog een 

struikelblokvoorsommigeouderenvormen,omdatnietiedereendefinanciëlemiddelenheeftomhiereeneigen

bijdrageaantekunnenleveren.Eerderengroterebewustwordingcreeërenbijouderenoverpotentiële

noodzakelijke woningaanpassingen kan hier dus een groot verschil maken.

Daarnaast wordt er, zo is besproken met aanwezigen, nog niet genoeg rekening gehouden met levensloop-

geschiktheid van nieuwbouw woningen. Hierdoor wordt het proces van het vinden van een passende  

woonoplossing voor ouderen vermoeilijkt, omdat de aanpassingen in de eigen woning niet voor de hand liggen.  

Alshierbijvoorbaatmeerfocusopligt,kanerdusaleengrotebelemmeringwordenweggenomen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• (Alle)nieuwbouwwoningenzijnlevensloopgeschikt.
• Alleouderenwonenopeenprettigeengeschiktemanier.
• Autonomerepositieouderenenbeteresamenwerkingmetprofessionals.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Vergrotenbewustwordinginwoners:wathebikindetoekomstnodigomthuistekunnenblijven

wonenenwatmoetikdaarvoordoen?
• Faciliterenenstimulerenbewustwordingbijwoningbouwcorporaties.
• Screeningsenioren(70/80jaar)woontmennogpassend.Waarnodigaanbiedenvanhulpbij

aanpassingen of verhuizing.

• nieuwefilosofienieuwbouw:watwillenwevoornieuwbouwprojecten,welktypewoondoelgroepen
wiljeerover10jaarhebbenwonen?Denkdaarbijookaangoedemixvandoelgroependieelkaar
kunnen ondersteunen (jong en oud).
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andere partijen:
• Zorg:vergrotenbewustwordingbijcliëntenoverpotentiëlenoodzakelijkewoningaanpassingen.

Alszorgprofessionalmetcliëntpraatovervroegtijdigezorgplanning,daarookwonen/
woonaanpassingen in mee nemen.

• Welzijn:…
• Inwoners:…
• Ondernemers:nieuwefilosofienieuwbouw:watwillenwevoornieuwbouwprojecten,welk 

typewoondoelgroepenwiljeerover10jaarhebbenwonen?Denkdaarbijookaangoedemix 
van doelgroepen die elkaar kunnen ondersteunen (jong en oud).

• Woningbouw:Strevennaarlevensloopgeschiktenieuwbouwwoningen.nieuwefilosofie 
nieuwbouw: wat willen we voor nieuwbouwprojecten, welk type woondoelgroepen wil je er  

over10jaarhebbenwonen?Denkdaarbijookaangoedemixvandoelgroependieelkaar 
kunnen ondersteunen (jong en oud).

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Woningaanpassingenenondersteuningdaarbij.
• Woonzorgvormen,zoalswoonzorgcentrumRijnWaalZorggroep.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend Informatievoorzieningen; media, persoonlijk,  

 bijeenkomsten etc.

Doorlopend–startjanuari2018 Aanpassingenplannennieuwbouwwoningenomze
 levensloopgeschikt te maken

Doorlopend Bewustwording en toename kennis noodzakelijke 

 woonaanpassingen

Doorlopend – start begin 2018 Professionals en ouderen meer op gelijke voet samenwerken 

 mbt woonoplossingen
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3 .3
Maatregel:  prevent ieve act iv ite iten in elke kern 
SnL  - AStR ID En  IR IS  - n ICk VD HAM

Wat is  er  aan de hand?

het aantal kwetsbare ouderen stijgt: zij zijn soms sociaal eenzaam 
en hebben behoefte aan meer gezellige activiteiten.

Het aantal kwetsbare ouderen in de gemeente Lingewaard zal naar verwachting toenemen met  

17% in de komende 20 jaar. Momenteel geeft bijna 20% van de ouderen aan moeilijk rond te  

komen. 62% van de ouderen in gemeente Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt.  

(monitor Gelderland Wonen)

Alstoelichtingbijdezevraagheeftiemandbijvoorbeeldingevuld:“Ikziehiergeeninformatieover.”14%van 

de ondervraagde ouderen in een enquête in ons vooronderzoek heeft aangegeven vooral behoefte te hebben  

aan meer gezellige activiteiten. 42% van de ouderen heeft aangegeven sociaal eenzaam te zijn. 51% zegt niet 

iemand uit de omgeving om hulp te kunnen vragen.

Wat is  het  doel?

ouderen nemen deel aan preventieve activiteiten om eenzaamheid te 
bestrijden en gezondheidsklachten te voorkomen.

Deze actie draag bij aan het eerder kunnen opvangen van signalen bij kwetsbare ouderen en het 

vormen van sociale netwerken onder ouderen. Dit helpt mee om het aantal eenzame ouderen te 

verminderen. 

Vertegenwoordigers van SNL hebben tijdens de brede bijeenkomsten aangegeven dat de door hun georganiseerde 

koffieochtendenzeerbelangrijkzijnvoorhetkunnenopvangenvansignalenvanouderen.Zijhebbendaar

gemerkt dat ouderen het fijn vinden dat zulke bijeenkomsten bestaan, onder andere omdat zij zich graag laten 

vertegenwoordigen door SNL. Ook werd het belang besproken van zulke bijeenkomsten om het sociaal netwerk 

van ouderen te kunnen uitbreiden. Niet alle ouderen uit de gemeente Lingewaard komen naar de koffie ochtenden 

Bron: Enquete ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers (n=68)
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toe, omdat zij bijvoorbeeld vanuit een kleine kern moeten komen en niet zo ver kunnen reizen. Mogelijkheid om 

in de eigen kern naar een activiteit te kunnen een lagere drempel kunnen vormen voor ouderen met een klein 

sociaal netwerk, omdat de kans groter is een bekende tegen te komen. Ook is het aantrekkelijker het netwerk te 

kunnen verbreden in eigen kern. Wat daarnaast zou kunnen werken is om de activiteiten in de grote kernen beter 

bereikbaar te maken voor de ouderen in kleine kernen, bijvoorbeeld door vervoer te organiseren.

Daarnaast vonden aanwezigen dat ouderen actiever geprikkeld kunnen worden om mee te doen. Een suggestie 

om dit te bereiken is bijvoorbeeld door de eigen bijdrage te verkleinen, of helemaal weg te nemen, zodat ook 

mensen die wat minder te besteden hebben makkelijker mee kunnen doen. Ook betekent het actiever prikkelen van 

ouderen, dat informatie over de activiteiten beter moet worden verspreid.Tijdens het vooronderzoek en bij de brede 

bijeenkomsten is gebleken dat veel ouderen geen informatie voorzieningen ontvangen of niet weten waar ze deze 

kunnen vinden. De zorgprofessionals kunnen bijvoorbeeld al meer met de ouderen waar zij over de vloer komen in 

gesprek gaan over de activiteiten. Daarbij gaven ouderen aan dat de dagbesteding een stuk gevarieerder mag, door 

bijvoorbeeld meer in te spelen op de interesses van de ouderen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• toenamebekendheidvanbestaandevoorzieningenenmaatregelen,dooropdemensenaftegaan.
• Sterkeafnameeenzameouderen,doortoenamesocialenetwerken.
• Preventieveactiviteitendiebereikbaarzijnvooroudereninallekernen;activiteiteninallekernen

en/of georganiseerd vervoer naar grote kernen.

• Betereinformatievoorzieningenmeerbekendheidoverpreventieveactiviteitenonderouderen.
• Preventieveactiviteitenzijnaantrekkelijkergewordentenopzichtevanvoorgaandejaren,

bijvoorbeeld door middel van een meer laagdrempelige inloop (zonder indicatie).

• Eriseencentraleeninformeleplek,zoalseengezelschapshuis,waaractiviteiten,warmemaaltijden
bereiden en eten en thema dagen worden georganiseerd.

• Eigenbijdragevooractiviteitenisverlaagd.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Faciliterenenondersteunenbetereinformatievoorziening.
• Vergrotenbekendheidvanpreventieveactiviteitenbijzorgprofessionals.
• Faciliterenenondersteuningontwikkeling‘gezelschapshuis’.

andere partijen:
• Zorg:Eenactieverehoudingvanzorgprofessionalsbijhetinformerenenstimulerenvanouderenom

deel te nemen aan activiteiten.

• Welzijn:Eenactieverehoudingvan(vrijwilligers)organisatiesbijhetinformerenenstimulerenvan
ouderen om deel te nemen aan activiteiten; aantrekkelijker maken van activiteiten door mee in te 

spelen op de interesses en behoeftes van ouderen. Verlagen eigen bijdrage voor activiteiten.
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• Inwoners:Actievehoudingoudereninpartcipatiemetactivteitenenmensenindeomgeving
stimuleren om mee te doen.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…

voorbeeld: positieve gezondheid
Ouderenzorg vraagt om een meer integrale benadering van verschillende disciplines en domeinen. Elders wordt 

daarbij steeds meer gewerkt met het concept Positieve Gezondheid. Daarbij staat centraal dat mensen uiteindelijk 

zelfhuneigenregiekunnenvoerenomeenveerkrachtigenbetekenisvolleventekunnenleiden.Zekervoor 

ouderen biedt dit veel ingangen. Het gaat niet meer om ziekte en beperkingen, maar mogelijkheden om nog een 

betekenisvol leven te leiden. Onderscheid tussen zorg en preventie is daarbij niet meer relevant.

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Diverse(preventieve)dagactiviteitenvandiverseaanbieders(zorg,welzijn,ouderen,inwoners).
• Participatiepuntenmetoverzichtvanzorg-enondersteuningsaanbod.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend Informatievoorziening: kranten, posters, website etc.

Doorlopend Actieverbenaderenouderenoveractiviteiten:professionals
 en organisaties

Doorlopend – start januari 2018 Organiseren activiteiten in alle kernen en/of vervoer naar 

 activiteiten in grote kernen

Vanaf april 2018 Verlagen eigen bijdrage voor activiteiten

Vanafapril2018 Ontwikkeling‘gezelschapshuis’
Doorlopend Aantrekkelijkerengevarieerderaanbodactiviteiten
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3 .4
Maatregel:  st iMuleren part icul iere Woongroepen  
en in it iat ieven zorg/Wooncorporat ies 
SnL- BARBARAMAIBURG-tHEMAGROEPWOnEnEnWERkGROEPDOORnEnBURG

Wat is  er  aan de hand?

het aantal kwetsbare ouderen neemt toe: zij hebben behoefte 
aan meer contact. vele ouderen zijn ook sociaal betrokken.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het  

aantal kwetsbare ouderen in de gemeente Lingewaard zal naar verwachting toenemen met  

117% in de komende 20 jaar. Momenteel geeft bijna 20% van de ouderen aan moeilijk rond te  

komen. 62% van de ouderen in gemeente Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt.  

(monitor Gelderland Wonen)

14% van de ondervraagde ouderen in een enquête in ons vooroderzoek heeft aangegeven vooral behoefte  

te hebben aan meer gezellige activiteiten. 42% van de ouderen heeft aangegeven sociaal eenzaam te zijn.  

51% zegt niet iemand uit de omgeving om hulp te kunnen vragen.

Veel ouderen geven aan sociaal betrokken te zijn en bijvoorbeeld ongeveer 70% van ouderen in alle kernen geeft 

aan af en toe iets voor de buren te doen. Hier kan dus nog meer gebruik van worden gemaakt in bijvoorbeeld 

woongroepen. Daarnaast zijn er in een paar kernen actieve woonkerngroepen, waar veel initiatief en energie in 

zitten. Er is aangegeven dat het aan de samenwerking met de gemeente soms nog schort, waardoor bepaalde 

initiatieven niet van de grond komen.

Wat is  het  doel?

Meer ouderen wonen in een passende woonvorm, die aansluit 
bij de eigen wensen en eenzaamheid vermindert.

Deze actie draag bij aan de verbreding van passende woonvormen voor ouderen. Dit helpt mee om het 

aantal eenzame ouderen in de gemeente Lingewaard te verminderen en meer ouderen een woonvorm 

aan te kunnen bieden waarbij ze in eigen omgeving kunnen blijven wonen.

GGD Gelderland Monitor wonen zorg
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Uit de gesprekken met ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers tijdens de brede bijeenkomsten en het  

vooronderzoek is gebleken dat de gemeente Lingewaard rijk is aan actieve en betrokken bewoners. Ook hebben 

ouderen aangegeven dat zij het liefst in een bekende omgeving willen blijven wonen. Momenteel gebeurt het nog 

te vaak dat ouderen naar een andere wijk of kern moet verhuizen voor een geschikte woonvorm. Voor ouderen  

die meer hulp en ondersteuning nodig hebben is geoppert om in een gemeenschap met andere ouderen te wonen  

in de eigen kern. Tijdens de brede bijeenkomst met ouderen was bijvoorbeeld een poplaire mening dat kleinschalige 

wooncomplexen voor ouderen een goede oplossing zou zijn voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Ook wonen in kleine hofjes is genoemd als een aantrekkelijke woonvorm. Wel werd hieraan toegevoegd dat dit het 

beste in een woonwijk of een scholendistrict kan staan, zodat de omgeving levendig en uitnodigend blijft. Het is 

dus wel van belang dat dit soort oplossingen beschikbaar worden gemaakt voor alle kernen zodat zelfs als een 

oudere hier dan naartoe moet verhuizen hij/zij toch met bekende mensen kan blijven wonen. Tijdens een workshop 

is bijvoorbeeld besproken dat het ideaal zou zijn als ouderen uit dezelfde buurt met elkaar in een woongroep 

kunnen gaan wonen. “In de bejaardenwoningen tegenover mij zitten 2 mensen die eerst naast mij woonden en  

zijn overgestoken. Dat is een ideale oplossing.”

Daarnaast zijn er in een paar kernen actieve woonkerngroepen, waar veel initiatief en energie in zitten. Er is 

aangegeven dat het aan de samenwerking met de gemeente soms nog schort, waardoor bepaalde initiatieven  

niet van de grond komen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Meermogelijkhedenvoorouderendieindezelfdebuurtwonenomsamen(particuliere)

woongroepen op te starten.

• Groeivanaantalwoonkerngroepeninallekernenbetereaansluitingaanwoningcorporaties, 
zodat het goed gaat lopen. Dit vormt een belangrijk platform om behoefte in kaart te brengen.

• Mogelijkhedenvoorouderenominwoongroepen,kleinschaligewooncomplexenenkleinehofjes 
in eigen kern te kunnen gaan wonen, door het mee te nemen bij woningbouwprojecten.

• Initiatievenwordenbeteropgepiktenactieveinwonerswordenhiermeerbijbetrokken.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Makkelijkermakenominitiatieventekunnenrealiseren:duidelijkeenoverzichtelijkeprocessen,

duidelijkaanspreekpuntvoorinitiatiefnemer(bijvoorbeeldeengebiedscoördinator)etc.
• Faciliterenenstimulerenvanparticulierewoongroependoorenvooroudereninelkekern.
• Stimulerenwoongroepen,kleinschaligewooncomplexenenkleinehofjesinelkekern.
• Actieversamenwerkenmetwoonkerngroepen.
• Faciliterenaansluitingtussenwoonkerngroepenenwoningbouwcorporaties.
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andere partijen:
• Zorg:…
• Welzijn:…
• Inwoners:…
• Ondernemers:partnerinbijzonderewoonvormen
• Woningbouw:faciliterenwoongroepen,kleinschaligewooncomplexenenkleinehofjesinelkekern.

Meer aansluiting met woonkerngroepen in de kernen opzoeken. 

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Initiatievenloket

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend–startapril2018 Faciliterenenstimulerenparticulierewoongroepenin
 elke kern

Doorlopend–start… Faciliterenenstimulerenwoongroepen,kleinschalige
 wooncomplexen en kleine hofjes in elke kern

Doorlopend – start april 2018 Duidelijke processen initiatieven, aanspreekpunt etc.

Doorlopend Actieveresamenwerkingwoonkerngroepen
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4 .1
Maatregel:  part ic ipat iepunten spelen centrale rol  
in  de kernen 
ALLE OUDEREnORGAnISAt IES  ( SnL )  - MIS JA HE In Ink  -
DORPSCOntACtPERSOnEnDOORnEnBURG

Wat is  er  aan de hand?

inwoners geven aan behoefte te hebben aan betere samenwerking tussen 
partijen en een duidelijke plek waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het aantal 

(kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2036. 38% van de 

ouderen in Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt. Elke kern een centraal punt waar alle vragen 

over zorg en ondersteuning gesteld en beantwoord kunnen worden, is met een verwachte stijging van 

kwetsbare ouderen een belangrijke verbetering.

Vrijwilligers en mantelzorgers gaven in de brede bijeenkomst aan dat zij wel geholpen zouden zijn met een 

informatiepunt voor vragen. Mantelzorgers hebben vooral behoefte aan betere samenwerking met professionals, 

geven zij in de bijeenkomst aan. Professionals vinden het vooral belangrijk, zo geven zij in de brede bijeenkomst 

aan, dat alle partijen beter gaan samenwerken. Om de toegang tot zorg te verbeteren zien zij het meeste in een 

goedlopend informatiepunt per kern (40%, zie grafiek).

Wat is  het  doel?

participatiepunten in de kernen zijn de spil van samenwerking tussen alle
partijen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning.

Een significante verbetering in het functioneren van de participatiepunten in de kernen.  

De participatiepunten gaan een centrale rol spelen in de kernen voor wat betreft informatie, 

voorlichting, verbinding tussen aanbod, met de gemeente en tussen inwoners op het gebied  

van zorg en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers.

Brede bijeenkomst professionals (n=20)
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Uit de bijeenkomsten blijkt dat bewoners graag zien dat het vele aanbod in de gemeente beter op elkaar  

afgestemd raakt en dat de individuele kernen het niveau zijn waarop die afstemming het meest nuttig is.  

nuwerkenvrijwilligersinitiatieven,zorgvoorzieningenendegemeentenogtevaaklangselkaarheen.Alsin 

elke kern een centraal punt is waar op een of andere manier informatie, voorlichting, doorverwijzing enz. 

samenkomt, zou dit sterk helpen. De participatiepunten van SWL zouden geschikte plekken zijn waarop dit  

alles samen zou kunnen komen. Een paar jaar geleden zijn de participatiepunten opgezet, maar ze blijven in 

ontwikkelingenkunnennogbeterfunctioneren,zogeeftSWLzelfookaan.Functiesdiedeparticipatiepunten

zouden kunnen samenbrengen zijn die van Wmo-loket/-consulent, bewonersgroepen (woonkerngroep, 

dorpscontactpersonen e.d.) en het huidige aanbod (vrijwilligerscentrale, eetcafé, ict helpdesk e.d.).

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Participatiepuntenvervulleninelkekerneenverbindenderoltussengemeente,zorgvrager,

vrijwilliger, mantelzorger en professional. 

• Departicipatiepuntenzijnduidelijkaanwezigindekernen,bijvoorbeelddoorderuimte
multifunctioneel te gebruiken, duidelijke informatievoorzieningen in openbare plekken te hangen 

over het aanbod vanuit participatiepunten, rolstoelvriendelijke locaties en een duidelijke website.  

Zokunnendeparticipatiepunteneencentralererolindegemeenschapspelen.
• Wmo-consulent,inwonersgroepen(zoalstafeltjeDekjes),zorgspreekurene.d.werkenvanuithet

participatiepunt in de kern. 

• Diversepartijenschuivengeregeldbijelkaaraanomvanelkaaropdehoogteteblijven.Een
voorbeeld is de mogelijkheid voor alle organisatoren van vrijwillige acties, zoals TafeltjeDekje, het 

rooster open te stellen voor anderen, bijvoorbeeld door middel van een groot whiteboard met de 

bezetting voor de week. Ook is er een gezamenlijk mailadres om openstaande vragen op te pakken 

en door te kunnen geven naar de juiste partijen.

• Vrijwilligersbijdeparticipatiepuntenkunneninwonersgoedwegwijsmakennaarzorgen
ondersteuning in de kern.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Wmo-consulenthoudtspreekuurinhetparticipatiepuntenvergadertafentoemeemeteen

inwonersgroep.

• Faciliterenenstimulerenvanduidelijkereencentralererolvanpartcipatiepuntenindekernen 
met multifunctionele en rolstoelvriendelijke ruimtes

andere partijen:
• Zorg:houdtparticipatiepuntopdehoogtevanbezigheden,houdtspreekuurinhetparticipatiepunt.
• Welzijn:houdtparticipatiepuntopdehoogtevanbezigheden,houdtspreekuurinhet

participatiepunt.
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• Inwoners:gebruikenhetparticipatiepuntombijelkaartekomenenactiviteitenvoordekern 
te organiseren.

• Ondernemers:gebruikenhetparticipatiepuntombijelkaartekomenenactiviteitenvoordekern 
te organiseren.

• Woningbouw:gebruikenhetparticipatiepuntombijelkaartekomenenactiviteitenvoordekern 
te organiseren.

Wat is  er  al? 

bestaand aanbod, o.a.:
• Gebiedscoördinatoren
• Participatiepunten
• Wmo-consulenten
• Woonkerngroepen

Middelen
PM 

planning

tijd actie 
Vanaf mei 2018 Spreekuren Wmo in participatiepunt

Vanaf februari 2018 Spreekuur zorg en welzijn in participatiepunt

Vanaf januari 2018 Wmo-consulent vergadert mee met inwonersgroepen

Vanaf januari 2018 Inwoners gebruiken participatiepunt om te vergaderen
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4 .2
Maatregel:  volledig overz icht forMeel en inforMeel 
aanbod en burgerin it iat ieven 
GEMEEntE AMBIt I E  - HAnnIE VAnDOORnPROSCOOP

Wat is  er  aan de hand?

inwoners missen het overzicht in het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het  

aantal (kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2036.  

38% van de ouderen in Lingewaard is nu lichamelijk (ernstig) beperkt. Een goed overzicht van  

zorg en ondersteuning is met een verwachte stijging van kwetsbare ouderen des te belangrijker. 

Inwoners van Lingewaard weten niet goed of het totale zorg- en ondersteuningsaanbod voldoende is, zo geven 

ze in de enquete aan (54%). Of ze schatten in dat dit onvoldoende is (34%). In de brede bijeenkomsten zijn de 

aanwezigen hier positiever over. Deze uitslagen geven wel een indicatie dat er nog geen volledig overzicht is 

van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Ouderen die de enquete hebben ingevuld hebben vooral behoefte aan 

informatie over waar ze terecht kunnen voor hulp. Van de gemeente verwachten ze dan ook een verbetering op  

het gebied van informatievoorziening (35%).

Wat is  het  doel?

inwoners en professionals hebben een volledig overzicht van 
het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Wmo-loket en participatiepunten kunnen inwoners adequaat helpen met een zorg- of 

ondersteuningsvraag of met een vraag naar vrijwilligerswerk.

Uit de enquête, de brede bijeenkomsten en andere gesprekken met de doelgroepen wordt duidelijk dat inwoners 

het (vele) aanbod aan formele en informele zorg en ondersteuning niet goed overzien: dat geldt niet alleen voor 

vrijwilligers,mantelzorgersenouderen,maarookvoordeprofessionals.Zehebbenbehoefteaantoegankelijke

Bron: Enquete ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers (n=68)
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informatie en een overzicht dat up to date is om te kunnen raadplegen. Ouderen willen dit overzicht het  

liefst op papier, professionals graag digitaal en interactief, mantelzorgers en vrijwilligers lijken het vooral  

belangrijk te vinden dat ze er niet zelf naar op zoek hoeven.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• HetWmo-loketendeparticipatiepuntenhebbenvolledigenactueelinzichtinformeel 

eninformeelaanbodenstartendeburgerinitiatievenof-ideeën.
• Inwonerskunnenzelfgemakkelijkhetaanbodinzienenbijwerken.
• Eenpermanentelinknaardesocialekaartopdehomepagevandegemeentewebsite.
• Activiteitenkalendervoorburgerinitiatievenenhunactiviteiten.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Updaten(digitale)socialekaartgemeenteLingewaard:uitbreidenmetinformeelaanbod.
• Faciliterenopzettenactiviteitenkalenderburgerinitiatieven.
• Gebruiksvriendelijkermakensocialekaart.
• Eenpermanentelinknaardesocialekaartopdewebsitedietoegankelijkheidaanboden 

sociale kaart vergroot.

• Systeemontwikkelenzodatprofessionalsdesocialekaartbijkunnenwerken.Daarnaastook
integreren van interactieve functionaliteit: zowel inwoners als professionals kunnen sociale  

kaart bijwerken (digitaal).

• Inwonersinformerenwaarzijeenupdatevandesocialekaartdoorkunnengeven.
• Geenmaximumaanaantalaanbiedersopdesocialekaart.

andere partijen:
• Zorg:continuebijwerkenvansocialekaart,doorgevenvanupdates.
• Welzijn:opzettenactiviteitenkalenderburgerinitiatieven,Participatiepunten:voorstellenvoor

updates van inwoners verwerken, continue bijwerken van sociale kaart.

• Inwoners:doorgevenupdatessocialekaart.Bijhoudenactiviteitenkalendervoorburgerinitiatieven.
• Ondernemers:doorgevenvanupdatessocialekaart.
• Woningbouw:continuebijwerkenvansocialekaart.
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Digitalesocialekaart,diebinnenkortwordtuitgebreidmetniet-gecontracteerdepartijen.
• Participatiepunten.
• Gebiedscoördinatoren.
• MeldpuntSWL.
• 2keerperjaardevraagaanprofessionalsofdegemeenteallejuistegegevensheeft.

voorbeeld: digitale sociale kaart
Lingewaard heeft een digitale sociale kaart, bereikbaar via lingewaard.socialekaartnederland.nl.  

Hierop zijn alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en

inkomen te vinden die werkzaam zijn in de gemeente.

Middelen
PM

planning

tijd actie 
Jan-mei 2018 Updaten sociale kaart

Juni-augustus 2018 Gebruiksvriendelijker maken sociale kaart

December 2018 Professionals kunnen sociale kaart bijwerken

December 2018 Inwoners hebben info waar ze updates door kunnen geven

Mei 2019 Interactieve functionaliteit sociale kaart
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4 .3
Maatregel:  transparante inforMatie-u itWissel ing 
MARIOnDE RU I tER  - HAnnIE VAnDOORnPROSCOOP

Wat is  er  aan de hand?

inwoners hebben soms onvoldoende regie over het eigen leven, 
ook over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

6% van de volwassenen in Lingewaard heeft onvoldoende regie over het eigen leven, blijkt uit de 

monitor wonen en zorg van de provincie Gelderland. Bij ouderen ligt dit percentage zelf op 11%.  

4% van de ouderen ontvangt bovendien onvoldoende hulp, zo geeft deze monitor aan. 

5% van de ouderen in Lingewaard heeft een slechte gezondheid, 38% van de ouderen is langdurig ziek of  

ernstig lichamelijk of psychisch beperkt. Tussen 2016 en 2036 wordt verwacht dat de groep ouderen (65+)  

stijgt met circa 6.500 tot ruim 14.000 (CBS 2016).

Wat is  het  doel?

inwoners hebben zelf de regie over de zorg en ondersteuning, 
door goede informatie-uitwisseling.

Allebetrokkenpartijenrondeencliënt,endecliëntzelf,werkenopbasisvangelijkwaardigheid
samen: ieder heeft dezelfde informatie en vertrouwt de expertise van de andere partijen.

Cliëntkanzelfregievoerenoverdezorgenondersteuningenwordthierinookgestimuleerd. 
Ditvraagteenpassendeaanpakvanprofessionalsomdecliëntderegietegevenendecliëntwordt 
niet belemmerd door eigen gebrek aan informatie of doordat partijen langs elkaar heen werken. 

Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers en professionals geven in de brede bijeenkomsten aan dat zij behoefte 

hebben aan professionals en gemeente die onderling beter samenwerken (31% in de bijeenkomst vrijwilligers en 

mantelzorgers,89%indebijeenkomstprofessionals).Hetgebeurtnogtevaakdatcliënteneenpaarkeerhun

verhaalmoetendoenenvanhetkastjenaardemuurwordengestuurd.Hierdoorwordtdecliëntbelemmerdin
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goede zorg en ondersteuning. Professionals geven aan dit zelf ook zo te ervaren en graag betere informatie- 

uitwisselingtewillenophetniveauvandecliëntenopbasisvanvertrouwenmetdegemeentesamentewillen

werken.

voorbeeld: hometeam in lent
StMRheeftervaringmethometeams:eenjaargeledenisinLenteenhometeamgestart.Eenhuisartsorganiseert

casusoverlegmetallebetrokkenhulpverleners.Inkortetijdwordteencliëntbesprokenenversnipperdeinformatie

samengebracht.Dehuisartsbepaaltdesamenstellingvanhetteam;percliëntkanditverschillen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Doorpilotmeerzichtopmogelijkhedenvaneengezamenlijkdossiereneersteervaringenwelke

voordelen en nadelen dit heeft. Dan kunnen naar behoren aanpassingen e.d. worden gedaan. 

Aandachtspuntisdathetsuccesvooreenbelangrijkdeelafhankelijkisvanhetbijhoudenvanhet
dossier,allepartijenmoetenzicherverantwoordelijkvoorvoelen.Ookdeprivacyvandecliënt 
moet gewaarborgd worden.

• Decliëntiseigenaarvandienszorgplanendaarmeeopdehoogtevandeteleverenzorgdoor
professionals. Door middel van onder andere duidelijke communicatie om het verschil tussen het 

formele en informele netwerk te overbruggen (zie maatregel 5.1).

• Gemeente,professionals,vrijwilligers,mantelzorgerslerenvanelkaaropeenbepaaldthema, 
weten elkaar beter te vinden.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Onderzoeknaarmogelijkhedenombinnenregelgeving(privacye.d.)gegevenstedelentussen

professionals.Deverzameldeinformatieblijftbijdecliënt,bijvoorbeeldineenmap.Zoblijftde 
regiebijdecilënt.

• Pilotgezamenlijkdossier:dossierwordtmettoestemmingvancliëntgedeeldmetbehandelende/
betrokkenprofessionals.Bijvoorbeeld:OZO-verbindzorgofeGPO.

andere partijen:
• Zorg:Invoerennieuwestandaardprofessionals:cliëntkrijgttezienwelkplanprofessionals 

hebben opgesteld. Professionals delen informatie.

• Welzijn:Organiserenthemabijeenkomstenvoorgemeente,professionals,vrijwilligers, 
mantelzorgerssamen,overbijvoorbeelddementieofnAH

• Inwoners:…
• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• MomenteelwordtgewerktaannEDAP(dementie):eenapplicatiediekoppelingzoekttussen

huisartsenthuiszorg.Delenvangegevenskanalleenmettoestemmingvancliëntenalleenwat 
vanbelangis.Zoblijftdecliëntinderegie.

Middelen
PM

planning
tijd actie 
Mei-december 2018 Onderzoek mogelijkheden delen dossiers

Mei-december 2018 Pilot gezamenlijk dossier

Vanaf juni 2018 Invoeren nieuwe standaard professionals

Vanaf februari 2018 themabijeenkomsten
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5 .1
Maatregel:  toegankel i jke  coMMunicat ie  van geMeente 
en profess ionals 
HAnnIE VAnDOORnPROSCOOP

Wat is  er  aan de hand?

inwoners ervaren een tekort aan informatievoorziening over 
het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het  

aantal (kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2036.  

38%vandeoudereninLingewaardisnulichamelijk(ernstig)beperkt.(monitorGelderlandZorg) 
Het is dus van groot belang dat de informatievoorziening over zorg en ondersteuning goed verloopt.

De grafiek toont aan dat de respondenten op de enquête gehouden onder ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers 

(n=68) in Lingewaard zich het minst goed geholpen voelen door de zorg en de welzijnsorganisaties als zij zorg  

en ondersteuning nodig hebben.

Wat is  het  doel?

gemeente en professionals communiceren toegankelijk met inwoners over 
zorg- en ondersteuningsaanbod.

Deze actie draag bij aan het toegankelijker maken van de zorg en ondersteuning in gemeente 

Lingewaard. Op deze manier worden inwoners van Lingewaard beter geholpen en zullen zij eerder  

bij de gemeente aankloppen met hun zorgvraag.

Tijdens de brede bijeenkomsten en in het vooronderzoek is gebleken dat mensen vaak met een zorgvraag blijven 

zitten of niet voldoende worden geholpen. Dit kan door verschillende dingen komen, bijvoorbeeld omdat ze de 

informatie die wordt verstrekt door de gemeente en zorg en welzijnsorganisaties niet goed kunnen begrijpen. 

Hierdoor hebben zij ook niet een autonome en zelfverzekerde rol in de afhandeling van hun zorgvraag. Terwijl het 

wel erg belangrijk is voor degene die de zorg ontvangt om goed op de hoogte te zijn, zodat diegene het beste voor 

Enquête vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen (n=68)
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zichzelf kan kiezen. Er wordt bijvoorbeeld nog te veel in vaktermen gepraat zeggen bewoners. Ook de website is 

niet toegankelijk genoeg, omdat het bijvoorbeeld onduidelijk is waar mensen moeten klikken voor bepaalde vragen. 

Daarnaast is er aangegeven dat mensen de processen ingewikkeld vinden, waardoor ze niet goed weten wat er 

precies voor hun gedaan wordt en op welke manier zij worden geholpen.

Een ander signaal uit de bijeenkomsten is dat de telefonische klantvriendelijkheid bij de gemeente nog te 

wensen over laat. De aanwezigen geven aan dat zij niet het gevoel krijgen dat zij goed verder geholpen worden. 

Hierdoor zullen mensen ook minder snel uit eigen beweging naar de gemeente en de organisaties stappen met 

eenzorgvraag.Zeblijvenlangerzittenmetdevraag,waardoorsomshetprobleemalleenmaargroterwordten

moeilijkeromoptelossen.Alsmenseneerderaandebeltrekkenkunnenzorgprofessionalsbijvoorbeeldefficiënter

tewerkgaan.“Hoezorgenwedatcliëntenomhulpdurvenvragen?”

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Inwonersmeteenzorgvraagwordenbetergeholpenencommunicatietussenhen,gemeente 

enzorgenwelzijnsorganisatiesverlooptprettigenhelder.Zijhebbenantwoordophunvraag,
zonder dat een vervolgvraag bij de inwoner over blijft.

• Inwonersdurven/willeneerdernaardegemeenteenzorgenwelzijnsorganisatiesstappenmet 
hun zorgvraag.

• Zorgprofessionalskunnenbetertewerkgaan,omdatzijineenvroegerstadiumkunnenhelpen.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Medewerkersgemeenteeenklantgerichtheidscursuslatendoenzodatzijinwonersopeen

klantvriendelijkere manier te woord kunnen staan.

• Quickscantoegankelijkheidlatenuitvoeren:toetstdetoegankelijkheidvandegemeente 
(fysiek maar ook in communicatie). 

• StichtingLezenenSchrijventoetstbegrijpelijkheidtekstenvangemeente.Zijwerkenmet
laaggeletterde mensen als ervaringsdeskundigen.

• Waarnodigaanpassenallegeschrevencommunicatie(brieven,website)metbetrekkingtot 
zorg en ondersteuning naar begrijpelijke taal met korte zinnen zonder vaktaal. Deze informatie 

dusdanig duidelijk zijn dat het als 1e informatie bron kan dienen. 

• Duidelijkteaminrichtenzodatbijkccduidelijkismetwieeencliëntdoorverbondenmoet 
worden. Kcc-medewerker is alleen als 1e aanspreekpunt (telefoniste) inzetbaar en niet  

inhoudelijk. Deze persoon is volledig op de hoogte over waar iemand met een vraag terecht  

kan of waar naar doorverwezen moet worden. 
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andere partijen:
• Zorg:aanpassenallegeschrevencommunicatie(brieven,website)metbetrekkingtotzorg 

en ondersteuning naar begrijpelijke taal met korte zinnen zonder vaktaal.

• Welzijn:aanpassenallegeschrevencommunicatie(brieven,website)metbetrekkingtotzorg 
en ondersteuning naar begrijpelijke taal met korte zinnen zonder vaktaal.

• Inwoners:gerichtefeedbackgevenopcommunicatievandegemeenteenprofessionals, 
deelname quick scan.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Cliëntondersteuning
• VertrouwenspersoonGemeente
• Participatiepunten
• MeldpuntenSWL

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Begin 2018 Klangerichtheidscursus voor medewerkers Gemeente

Zosnelmogelijk Quickscantoetsingvantoegankelijkheidzorg
(en na 1 jaar voor vergelijking) en ondersteuning in Lingewaard

Mei2018gereed Aanpassenallegeschrevencommunicatiegemeenteen
 zorg- en welzijnsorganisaties
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5 .2
Maatregel:  toegankel i jke  inforMatievoorziening van 
geMeente en profess ionals

Wat is  er  aan de hand?

inwoners ervaren een tekort aan informatievoorziening over 
het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het  

aantal (kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2036.  

38%vandeoudereninLingewaardisnulichamelijk(ernstig)beperkt.(monitorGelderlandZorg). 
Het is dus van groot belang dat de communicatie over zorg en ondersteuning goed verloopt.

4% van de ondervraagde ouderen in gemeente Lingewaard zegt onvoldoende hulp te ontvangen (GGD Monitor 

WonenZorgGelderland).Indeenquete(n=68)stelt54%niettewetenofhetaanbodaanzorgenondersteuning

voldoende is. 35% van de respondenten zegt dat de gemeente vooral kan verbeteren op het gebied van 

informatievoorziening. Het is dus van belang dat de informatievoorziening hierover helder is.

Wat is  het  doel?

informatie over zorg en ondersteuning wordt breed verspreid, 
inwoners zijn op de hoogte van het aanbod.

Deze actie draagt bij aan het toegankelijker maken van de zorg en ondersteuning in gemeente 

Lingewaard. Het aanbod van zorg en ondersteuning wordt beter verspreid zodat inwoners beter  

op de hoogte zijn wat zij kunnen krijgen.

Gezien de sterke stijging van het aantal ouderen in gemeente Lingewaard is het van belang dat er goede 

informatievoorziening is over wat de mogelijkheden zijn aan hulp en ondersteuning. In de brede bijeenkomsten is 

naar boven gekomen dat er al ontzettend veel wordt aangeboden. De gemeente is rijk aan enthousiaste betrokken 

inwoners en er worden veel activiteiten georganiseerd voor ouderen. Toch werd bij de brede bijeenkomsten ook 

Enquête vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen (n=68)
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duidelijk dat hier nog niet genoeg bekendheid voor is. Veel ouderen weten niet waar ze terecht kunnen of  

wat er voor hun wordt georganiseerd. Dit heeft te maken met de manier waarop de informatie wordt verstrekt.  

Met de digitalisering gebeurt veel tegenwoordig via de website of email. Dit hebben ouderen vaak niet of ze  

hebben het wel maar houden het onvoldoende in de gaten. SNL liet tijdens de brede bijeenkomst voor ouderen 

bijvoorbeeld weten dat iemand van 75+ niet meer dezelfde investering maakt om met het internet om te leren  

gaandaneen‘jongere’oudere.Hierkandusbeteropwordeningespeeld.

Daarnaastkunnende‘jongere’ouderenwelmeerwordenvoorbereidopdedigitalisering,zodatzijovereenaantal

jaar weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Op deze manier zijn ouderen, op het moment dat ze een 

zorgvraag hebben, op de hoogte van het aanbod aan zorg en ondersteuning en weten zij waar ze terecht kunnen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Verspreidingvanmeeranalogeinformatieoverhulpenondersteuningvangemeente,welzijn 

en zorg. 

• Cursussendigitalevaardighedeninrelatietotdigitalezorgaanvragen,voorde‘jongere’ouderen.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Aanpassingeninformatievoorzieningenvoorouderenoverzorgenondersteuning:grotereletters 

in brieven, behoud van papieren gemeentegids(per kern ingedeeld in plaats van in rubrieken), boekje 

met volledige aanbod aan zorg en ondersteuning (per kern ingedeeld in plaats van in rubrieken). 

• Faciliterenenstimulerenactievereverspreidingvaninformatieaanouderen(75+):doorde
brievenbus, bij zorgprofessionals, op wmo-loket, duidelijker in gemeentenieuws (zie ook maatregel 4.2).

• Faciliterencursussendigitalevaardighedeninrelatietotdigitalezorgaanvragen.

andere partijen:
• Zorg:actieververspreidenvaninformatienaarcliënten(jongenoud),bijvoorbeeldmetaanbieden

boekjemetaanbodzorgenondersteuningeningesprekkenoverdetoekomst.Alszorgprofessional
metcliëntpraatovervroegtijdigezorgplanning,daarookbehoefteaaninformatieinmeenemen.

• Welzijn:actieververspreidenvaninformatienaarcliënten(jongenoud),bijvoorbeeldmetaanbieden
boekjemetaanbodzorgenondersteuningeningesprekkenoverdetoekomst.Aanbiedencursussen
digitalevaardighedeninrelatietotdigitalezorgaanvragen,voor‘jongere’ouderen.

• Inwoners:elkaarhelpenomaandejuisteinformatietekomenenactieveremond-tot-mond-
reclame. Vrijwilligers organiseren digitale cursussen in participatiepunten, verzorgingstehuizen, 

bibliotheken: ipad/computerles. Spreekuur voor digitale vragen.

• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod , o.a.:
• ParticipatiepuntenmetoverzichtaanbodenICtHelpdesk.
• Digitalesocialekaart.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Doorlopend Meer analoge informatievoorzieningen en actievere 

 verspreiding hiervan

Start mei 2018 Cursussen digitale vaardigheden in relatie tot digitale 

 zorgaanvragen

Mei2018gereed Aanpassengeschrevencommunicatienaarouderenoverzorg
 en ondersteuning (bijv. grotere letters in brieven)
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5 .3
Maatregel:  profess ionals en geMeente Werken d icht b i j 
inWoners

Wat is  er  aan de hand?

inwoners ervaren afstand tussen hen en professionals en gemeente.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het  

aantal (kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2026. 38%  

vandeoudereningemeenteLingewaardisnulichamelijk(ernstig)beperkt.(monitorGelderlandZorg).
Het is dus erg van belang dat de professionals signalen over kwetsbaarheid goed weten op te vangen.

4% van de volwassenen en 1% van de ouderen in gemeente Lingewaard heeft aangegeven het gevoel te  

hebben buiten de samenleving te staan. 4% van de ouderen zegt ook onvoldoende hulp te ontvangen.  

(GGD Gelderland Monitor wonen zorg)

Uit de brede bijeenkomsten komt het beeld naar voren dat alle doelgroepen en ook de professionals de  

behoefte hebben om zorg dichterbij en toegankelijker te maken voor de inwoners die dat nodig hebben.  

Er leeft de zorg dat voorzieningen uit de eigen kern verdwijnen (38% bijeenkomst ouderen, n=16).

Wat is  het  doel?

zorgprofessionals staan dichter bij inwoners en vangen daardoor eerder 
signalen van kwetsbaarheid op.

Deze actie draag bij aan het toegankelijker maken van zorg en ondersteuning in gemeente  

Lingewaard.Zorgprofessionalsengemeentestaandichterbijdeinwonerswaardoorsignalenvan
kwetsbaarheid eerder opgevangen kunnen worden.

Tijdens de brede bijeenkomsten is uitgesproken dat de afstand tussen inwoner en professional goed kan worden 

verkleind door als gemeente en professionals meer op kernniveau betrokken te zijn.

Brede bijeenkomst vrijwilligers en mantelzorgers (n=29)
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Zogevendeprofessionalsaandatzijeeninformatiepuntperkernvooralnuttigvindenomdetoegangtotzorg

te vergroten (40%, bijeenkomst professionals, n=20). Ook professionals die op zoek gaan naar de vraag, dus 

outreachend werken, helpen daar bij (25%, bijeenkomst professionals, n=20). 73% van de ouderen in de brede 

bijeenkomst (n=11) zijn van mening dat wmo-loketten in elke kern te prefereren is boven één centraal Wmo-loket. 

Vooral omdat ouderen minder digitaal vaardig zijn en daardoor een aanvraag via internet niet haalbaar is.

Eenbelangrijkonderwerptijdensdezebijeenkomstenwasdatinwonershetgevoelhebbentegeneen‘muur

van bureaucratie’ op te lopen: lastige formulieren, veel digitale vaardigheden vereist. Dit vormt dan al snel een 

hoge drempel voor iemand met een zorgvraag en kan zodoende een belemmering vormen. Dit zorgt ervoor dat 

kwetsbare mensen minder goed bekend staan bij de gemeente en dus ook minder goed kunnen worden geholpen. 

Alsgemeenteenprofessionalsbijvoorbeeldmeeropplekkenkomenwaarouderenofhulpbehoevendemensen

van nature komen (koffieochtenden, eetcafés), kunnen signalen van kwetsbaarheid beter worden opgevangen. 

Huisbezoeken zouden in dat kader misschien ook kunnen, maar professionals geven wel aan dat de bezoekers  

hier goed voor moeten zijn opgeleid om daadwerkelijk nieuwe vragen naar boven te krijgen.

Ook voor professionals is onnodige bureaucratie een bedreiging: zij geven in de brede bijeenkomsten aan dat er 

geennieuweoverlegstructurennodigzijnalsermeernaardekernenverplaatst.Zijwillenvooralopcasusniveau

overleggen met een Wmo-consulent, om zo dicht mogelijk bij de bewoner te blijven en als professionals onderling 

elkaarzosnelmogelijkwetentevinden.Eenvolledigswtperkernzouteveelnieuwoverlegcreëren.Indebrede

bijeenkomst gaf 35% van de professionals aan dat met de gemeente het minst goed wordt samengewerkt (n=19). 

Dit is wellicht een signaal dat er nu al teveel bureaucratie is.

voorbeeld: ‘zorg achter de voordeur’
Dit is een initiatief van woningbouwcorporaties. Het stelt een samenwerkingsverband voor met mensen die om 

allerleiredenenbij(kwetsbare)ouderenthuiskomen,zoalskappers,schoonmakersenbouwvakkers.Aldezemensen

kunnen een signaleringsfunctie hebben, door een gesprekje aan te gaan met de bewoner of zelfs alleen maar iets 

beteropteletten.Alszijdanbepaaldesignalenopvangenkunnenzeditmeldenbijdecorporaties,diehierophun

beurt weer iets mee kunnen doen.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Erzijnwmo-loketten/aanspreekpuntenvandegemeenteinelkekern.(bv.gesitueerdinparticipatie-

punten, zie maatregel 4.1).

• Professionalsmeteenbrugfunctietussenvraagenaanbod(dorpscontactpersoon,huisarts,pastoor)
zijnmetregelmaataanwezigbijkoffie-ochtenden,eetcafése.d.indekernen.Zijcommuniceren
signalen door naar de wmo-consulent. Op deze manier kunnen meer en beter signalen worden 

opgevangen, omdat mensen in vertrouwde situaties hun verhaal kunnen doen. 

• Professionalenwmo-consulentwerkenopcasusniveaunauwsamen.
• Eenintegralelijstsamenstellenalsgemeenschappelijkebasisvoorprofessionalsenwmo-

consulenten, waar relevante aanvulling van signalen uit de gemeenschap op gemaakt kunnen 

worden. 
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Wie doet Wat?

gemeente:
• Wmo-consulentendichtopdekernenlatenwerken,doorbijvoorbeeldregelmatigaantesluiten 

bij ontmoetingen van inwoners bij koffie-ochtenden enz.

• Wmo-loketteninelkekern,bijvoorbeeldbijeenparticipatiepuntofbijdehuisarts
• AangescherptewerkwijzevanWmo-consulentenmetprofessionals:opcasusniveauwordtoverlegd.
• Inzichtelijkmakeninwelkemateorganisatiesoutreachendwerken,ennaarbehorenaanpassen.
• UptodatehoudenSHV(schuldhulpverlening)gegevens,eninzichtelijkvoorzorgen

woonconsulenten. 

andere partijen:
• Zorg:professionalsdichtopkernenlatenwerken,doorregelmatigaantesluitenbijontmoetingen

van inwoners bij koffie-ochtenden enz., regelmatige casusbespreking met Wmo-consulent.  

Actiefomgaanmetsignalenvanbetalingsachterstandenensamenwerkingwoonconsulenten.
Behoeftenenwensenvanpatiënten/cliëntenstaancentraal.

• Welzijn:professionalsdichtopkernenlatenwerken,doorregelmatigaantesluitenbij
ontmoetingen van inwoners bij koffie-ochtenden enz.; regelmatige casusbespreking met 

Wmo-consulent.Actiefbouwenaaneennetwerkperkernwaarinverschillendedomeinenzijn
vertegenwoordigd en waar de domeinen met elkaar in gesprek kunnen over de behoeften van 

inwonersenaanpakvancreërengeschiktaanbod.
• Inwoners:ervaringsdeskundigenvullengemeenschappelijkeintegralelijstaanmetsignalenuit

gemeenschap. 

• Ondernemers:…
• Woningbouw:brederesignaleringsfunctiesinnemen,meerdanalleengerelateerdaanwonen. 

Actiefomgaanmetsignalenvanbetalingsachterstandenensamenwerkingzorg.

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Wmo-loketingemeentehuis.
• Gemeentelijkeconsulenten(ookactiefindekernen).
• Gebiedscoördinatoren.
• Participatiepuntenin6kernen.
• Afsprakentussenzorgenwoonconsulentenoversignalenvanbetalingsachterstandenom 

samen met de gemeente SHV (schuld hulpverlening) aan te bieden. 

Middelen 
PM
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planning

tijd actie 
Start april 2018 Wmo-loketten in elke kern

Doorlopend–Startapril2018 Aanpassingenwerkwijzegemeenteenprofessionals:
 dichter op de kernen

Startjuni2018 Regelmatigecasusbesprekingengemeenteenprofessional
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5 .4
Maatregel:  zonder beleMMeringen zorg aanvragen 
MARIOnDE RU I tER

Wat is  er  aan de hand?

inwoners ervaren drempels in de toegang tot zorg. 

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Het aantal  

(kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2026. 38% van de 

oudereningemeenteLingewaardisnulichamelijk(ernstig)beperkt.(monitorGelderlandZorg) 
Het is dus erg van belang dat de toegang tot zorg laagdrempelig wordt.

42% van de ouderen die onze enquête hebben beantwoord heeft aangegeven sociaal eenzaam te zijn. 51% zegt 

niet iemand uit de omgeving om hulp te kunnen vragen. (n=68) 4% van de volwassenen en 1% van de ouderen  

zegt het gevoel te hebben buiten de samenleving te staan. Voor deze bevolkinsgroep kan het als een extra grote 

stap voelen om hulp te vragen. (GGD Gelderland Monitor wonen zorg)

Wat is  het  doel?

drempels tot het vragen van zorg verlagen met bijvoorbeeld meer 
cliëntondersteuning en uitbreiden openingstijden Wmo-loket.

Deze actie draag bij aan het toegankelijker maken van zorg en ondersteuning in gemeente  

Lingewaard.Mensenmeteenzorgvraagkunnenefficiënterbijprofessionalsengemeenteterecht,
waardoor zij beter de zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

Tijdens het vooronderzoek en de brede bijeenkomsten blijkt dat om hulp vragen vaak wordt gezien als een grote 

stap. Dit zorgt ervoor dat nog een te groot deel van de inwoners van Lingewaard niet (op tijd) aan de bel trekken 

en hierdoor niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Uit de brede bijeenkomst ouderen en de 

enquete bleek dat voor de meeste zorg en ondersteuning de eigen familie zich inzet. Het zou kunnen dat dit komt 

omdat het niet mogelijk was om toegang tot professionele hulp te krijgen.

GGD Gelderland Monitor
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In de bijeenkomsten is genoemd dat het nodig is om het Wmo-loket toegankelijker te maken door de openingstijden 

te verruimen. Dit is voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals een grote behoefte. De aanwezigheid 

van de loketfunctie van de Wmo in alle kernen (zie maatregel 5.3) helpt mee aan laagdrempelige toegang tot zorg, 

zo menen de doelgroepen en de professionals in de brede bijeenkomsten.

De zorg die met name professionals hebben is dat de vraag bij een keukentafelgesprek niet goed naar boven komt, 

doorbijvoorbeeldschaamteofdoormoeiteomzichteuiten.Degemeentebiedtcliëntondersteuning,maarblijkbaar

werktditnognietgenoeg,stellendeprofessionals.Onafhankelijkecliëntondersteuningkaneraanbijdragendat

devraagbeterovergebrachtkanworden.Een(vertrouwens)persoondiealvertrouwdismetdecliëntisdanbijhet

keukentafelgesprek aanwezig en heeft een adviesrol bij de indicatiestelling.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• keukentafelgesprekwordtzogevoerddatdevraaggoedbovenkomt:cliëntenkrijgenonafhankelijke

ondersteuning als zij dit willen.

• kwetsbaremensenzijnvaakalbekendbijhuisartspraktijkenthuiszorg.Alsextrazorg
en ondersteuning nodg is, doorpakken op de voorgaande indicatie in plaats van nieuw 

keukentafelgesprek.

• Wmo-loketheeftruimereopeningstijden(enisinmeerderekernen,zieookmaatregel5.3),zodat
het beter bereikbaar is voor alle doelgroepen.

• Wmo-consulentenzijnhoogopgeleidenwetenzodoendeprecieswaariemandterechtkanenkan
adequaat doorverwijzen.

• Inwonershebbengeenlastvanonnodigebureaucratiebijhetaanvragenvanzorgenondersteuning.
• Actievebenaderingswijzedoorinwonersindewijken,bijvoorbeelddoormiddelvaneen

buurtcontactpersoon, zie ook maatregel 5.3.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Verruimenopeningstijdenwmo-loket.
• Faciliterenvanonafhankelijkecliëntondersteuning.
• Opfriscursusperhalfjaar/kwartaalvoorwmo-consulenten,zodatzijup-to-datezijnmethet

aanbodaanzorgenondersteuningindegemeenteendekernen.Zieookmaatregel5.5.

andere partijen:
• Zorg:Alertzijnopvoorgaandeindicatiesvanmensen,zodathetprocesnietvoordetweedekeer

vanafhetbegindoorlopenwordt.Zorgprofessionalshebbengoedcontactmetelkaaroverpatiënt/
cliënt,zieookmaatregel4.3.

• Welzijn:Uitbreidenlaagdrempeligeactiviteitenzoalskoffieochtenden,trainenvertrouwenspersonen.
• Inwoners:…
• Ondernemers:…
• Woningbouw:…
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Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Wmo-loketingemeentehuis.
• Gemeentelijkeconsulenten(ookactiefindekernen).
• Cliëntondersteuning.
• Participatiepuntenin6kernenmetlaagdrempeligeactivititeitenalseetcafés,koffie-ochtenden.

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Startapril2018 Onafhankelijkecliëntondersteuningopzetten:
 contactpersoon per straat of wijk

Start april 2018 Verruimen openingstijden wmo-loketten

Doorlopend Organiseren van laagdrempelige activiteiten
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5 .5
Maatregel:  vereenvoudigen regel ingen 

Wat is  er  aan de hand?

toegang tot zorg wordt soms belemmerd door ingewikkelde regelingen.

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving neemt de komende jaren toe. Met name het aantal 

(kwetsbare) ouderen zal naar verwachting met 117% toenemen tussen 2016 en 2036. 38% van de 

oudereninLingewaardisnulichamelijk(ernstig)beperkt.(GGDGelderlandMonitorZorgWonen) 
Het is dus van groot belang dat de informatievoorziening over zorg en ondersteuning goed verloopt.

12% van de ouderen geeft aan niet zelfstandig de eigen administratie te kunnen regelen. 4% van de 

oudereninLingewaardzegtonvoldoendehulpteontvangen.(GGDGelderlandMonitorZorgWonen)

Maar 3% van de mensen die onze enquête heeft beantwoord (n=68) zegt als hij/zij behoefte heeft aan hulp  

en ondersteuning goed geholpen te worden door de gemeente en 11% door de zorg en welzijnsorganisaties.  

Dit kan komen doordat het ingewikkeld is om toegang te krijgen tot zorg en ondersteuning van deze partijen.

Wat is  het  doel?

regelingen vereenvoudigen om toegang tot zorg gemakkelijker te maken.

Deze actie draag bij aan het toegankelijker maken van zorg en ondersteuning in gemeente  

Lingewaard.Processenrondomzorgenondersteuningzijnsnellerenefficiënter,zodatinwoners 
beter de benodigde hulp kunnen ontvangen. 

Tijdens de brede bijeenkomsten zijn voorbeelden genoemd van processen met betrekking tot zorg en  

ondersteuning die beter lijken te kunnen. Samenwerking tussen gemeenten als het gaat om hulpmiddelen kan 

beter: bij een verhuizing over gemeentegrenzen heen lijkt een aanvraag en indicatie weer opnieuw te moeten 

starten. De meningen waren voornamelijk dat dit op een bepaalde overkoepelende manier geregeld zou moeten 

kunnen worden, zodat dit niet zo gecompliceerd hoeft te zijn voor de burger.

GGD Gelderland Monitor
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Ook zijn sommige regelingen te ingewikkeld of te onbekend voor inwoners. Een voorbeeld hiervan is de 

meedoenregeling. Dit is een regeling van de gemeente om mensen met een lager inkomen een steuntje in de rug  

te geven, zodat zij wel mee kunnen doen met activiteiten die anders misschien te duur voor hen ware geweest.  

Om hier aanspraak op te kunnen maken moeten mensen een ingewikkeld formulier van ongeveer 50 vragen 

invullen. SNL heeft al eens aangekaart dat de participatiepunten hier een actievere rol in moeten spelen, door 

bijvoorbeeld de mensen te helpen met invullen. Op deze manier wordt het voor iedereen makkelijker om de 

benodigdezorgenondersteuningaantevragenenkunnendezepreocessenooksnellerenefficiënterwerken.

hoe gaan We daar koMen?

stappen in de juiste richting:
• Participatiepuntenspeleneenactievererolindemeedoeregeling,zodatmeerinwonersdiedit 

 nodig hebben hier aanspraak op kunnen maken.

• Wmo-consulentindekernzorgtvoorlaagdrempeligheid,helptdemensenverderenisopde 
hoogte van regelingen zodat hij/zij mensen verder kan verwijzen.

• Mogelijkhedenomindicatieen/ofzorg-enondersteuningsaanbodmeetenemenbijverhuizing,
bijvoorbeeld met een (gedeeltelijk) openbaar klantenbestand.

Wie doet Wat?

gemeente:
• Ingesprekmetanderegemeentenoverhetopenbaarstellenvan(eengedeeldevan)de

klantenbestanden,zodatcliëntenbijverhuizingnietmeerdevolledigezorgaanvraagopnieuw
hoeven in te dienen.

• Stimulerenenfaciliterenactievererolparticipatiepuntenindemeedoenregeling.
• Eengrotervertrouweninprofessional,flexiberehanteringvanregels,betereafstemmingmet

zorgverzekeraars, vereenvoudigen van het informatie materiaal.

• Beleidsregelslatentoetsendoorinwoners:ishetduidelijk?

andere partijen:
• Zorg:Cursussenvoorzorgprofessionalsoverregelgevingen,zodatzijhierbeterinformatieover

kunnen verstrekken en mensen kunnen helpen.

• Welzijn:Participatiepuntenondersteunenpro-actiefbijhetaanvragenvandemeedoenregeling.
• Inwoners:Deelnametoetsingbeleidsregels.
• Ondernemers:…
• Woningbouw:…



www.lingewaard.nl 73

Wat is  er  al?

bestaand aanbod, o.a.:
• Cliëntondersteuning
• MeldpuntenSWL
• Participatiepunten

Middelen 
PM

planning

tijd actie 
Start april 2018 Gesprekken tussen gemeentes over (gedeeltelijk) openbaar 

 maken klantenbestand 

Start september 2018 Opstellen technologie voor gedeeld klantenbestand

Doorlopend Actievererolparticipatiepunteninmeedoeregeling


