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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Vanuit de nieuwe Wmo 2015 hebben gemeenten de plicht om periodiek een beleidsplan vast te stellen 
met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten worden gevraagd zorg te dragen voor 
een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeenten. Daarnaast wordt 
de taak opgelegd om maatregelen te nemen ter bevordering van het vrijwilligerswerk en mantelzorg en 
ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. 

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat in 2016-2017 de beleidsnota omtrent 
vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt opgeleverd. Hierbij bieden wij u de nota vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid 'Samen staan we sterker' aan ter vaststelling. 

2. Achtergrond 
Visiedocument Transitie Sociaal Domein 
In het visiedocument Transitie Sociaal Domein, dat in september 2013 door uw raad is vastgesteld, staan 
de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein beschreven. Deze visie en uitgangspunten hebben 
betrekking op het vrijwilligerswerk en mantelzorg. In het visiedocument is opgenomen dat eigen kracht de 
burger drijft naar een zo volledig en volwaardig mogelijk participeren in de samenleving. Daar waar 
burgers niet zelf en ondanks hulp uit de eigen omgeving er in slagen om voldoende te participeren, zullen 
zij ondersteuning krijgen op maat. Deze ondersteuning vindt dichtbij de burger plaats. De ondersteuning 
wordt geboden door een samenhangend uitvoeringsnetwerk van partners onder de regie van de 
gemeente. Er zal gewerkt worden vanuit de principes één gezin, één plan, één regisseur en een 
inclusieve samenleving. 

Veranderingen in het sociaal domein 
Mede door de veranderingen in het sociaal domein en de demografische ontwikkelingen wordt de rol van 
de vrijwilliger en mantelzorger steeds belangrijker. De veranderingen hebben de gemeente een aantal 
extra taken gebracht. Deze taken moeten worden uitgevoerd met minder budget dan in het verleden 
beschikbaar was. Om deze reden moeten veranderingen plaatsvinden. De rol van de gemeente 
veranderd, maar ook die van de burger. Burgers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, 
zelfredzaam zijn, beroep doen op de eigen omgeving en zorgen voor elkaar. Vrijwilligers en 
mantelzorgers hebben nauw verwantschap met deze nieuwe rol van de burger. 

Demografische ontwikkelingen 
Daarnaast is er binnen de gemeente sprake van een dubbele vergrijzing. De groep ouderen wordt steeds 
groter en ouder. Mensen stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het leven en ook de eisen die het Rijk 
stelt aan de maatschappij zijn veranderd. Mensen willen en moeten meer en langer zelfstandig wonen. Dit 
kan wanneer er een beroep wordt gedaan op de eigen omgeving. Deze ontwikkeling zal ervoor zorgen 
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dat in de toekomst de vraag naar vrijwilligers toeneemt, evenals het beroep dat gedaan wordt op de 
mantelzorgers. 

Om bovengenoemde redenen is het belangrijk dat er ingezet gaat worden op het stimuleren van het 
vrijwilligerswerk en het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers. 

3. Overwegingen 
Kader 
De beleidsnota 'Samen staan we Sterker' richt zich op het vrijwilligerswerk binnen het sociaal domein en 
de mantelzorg. De keuze om in de beleidsnota enkel te focussen op de vrijwilligers in het sociaal domein, 
is gemaakt omwille van de omvang en het tijdsbestek. 

Stimuleren 
Er heeft een lokale inventarisatie en een inventarisatie Brabantse Wal breed plaatsgevonden. Hieruit is 
gekomen dat Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) een belangrijke rol speelt bij het stimuleren van het 
vrijwilligerswerk. Wil het VIP meer potentiële vrijwilligers bereiken dan zal zij moeten werken aan haar 
bekendheid en zichtbaarheid. Een ander aandachtspunt is het aanboren van een 'nieuwe' groep jonge 
vrijwilligers. Steenbergen heeft in vergelijking tot landelijke cijfers weinig jonge vrijwilligers. Ook het 
ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zal een positieve invloed hebben op het 
vrijwilligersbestand. Welke veranderingen in het aanbod van vrijwilligerswerk het meest effectief zijn, zal 
in 2016 verder onderzocht worden. Een laatste punt waarop ingezet moet worden is het imago van 
vrijwilligerswerk. Dit moet aantrekkelijker gemaakt worden om de nieuwe doelgroep te stimuleren. 

Ondersteunen 
Voordat ingezet kan worden op het ondersteunen van vrijwilligers en met name mantelzorgers, moet 
eerst worden ingezet op het in beeld krijgen van deze doelgroepen. Van belang is dat de term 
mantelzorger bekender wordt in de samenleving en dat attent wordt gemaakt op het laten registreren bij 
het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen. Daarnaast moet worden ingezet op het versterken van de 
huidige samenwerking of het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen het VIP, 
Steunpunt Mantelzorg Steenbergen en de organisaties die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk of 
mantelzorg. Dit om de effectiviteit te vergroten en te voorkomen dat vrijwilligers of mantelzorgers tussen 
wal en schip vallen. Door het VIP, het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen en de organisaties moet 
ingezet worden op heb aanbieden van passende ondersteuning. De gemeente zal hierbij een 
faciliterende rol innemen. Tot slot moet met betrekking tot het ondersteunen van vrijwilligers en 
mantelzorgers door het VIP gewerkt worden aan de deskundigheidsbevordering. Door het aanbieden van 
cursussen en training zijn vrijwilligers en mantelzorgers beter in staat hun taken uit te voeren, waardoor 
de kans op overbelasting wordt verkleind. 

Waarderen 
In 2016 vindt opnieuw overleg plaats tussen de Brabantse Wal gemeenten om de mantelzorgwaardering 
invulling te geven. Betreffende de waardering van vrijwilligers is het van belang dat er ingezet wordt op 
waardering in natura, aandacht voor de vrijwilliger en ook moeten organisaties er op attent worden 
gemaakt dat zij waardering uiten naar hun vrijwilligers. Vrijwilligers hebben in de inventarisatie 
aangegeven deze vormen van waardering 

4. Middelen 
Voor 2016 is er een bedrag van C 220.650,- begroot ten behoeve van vrijwilligerswerk en mantelzorg. In 
afstemming met het VIP en het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen zal tot nader invulling worden 
gekomen over de inzet van acties en middelen. Een en ander zal in de subsidieafspraken met de 
organisaties vastgelegd worden. Mocht blijken uit het onderzoek van 2016 dat er meer investeringen 
nodig zijn, dan zal dat via een separaat voorstel voorgelegd worden. 
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5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
In het onderzoek naar vrijwilligerswerk en mantelzorgers is overleg gevoerd met diverse organisaties die 
betrokken zijn bij mantelzorg of vrijwilligerswerk, waaronder het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) 
Steenbergen, Steunpunt Mantelzorg Steenbergen, SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen), 
WijZijn en TanteLouise Vivensis, mantelzorgers en vrijwilligers. 

De adviesraad MO is om advies gevraagd. Enkele aanbevelingen van de adviesraad zijn direct in de nota 
verwerkt. Andere aanbevelingen van de adviesraad worden in de subsidieafspraken met de uitvoerende 
organisaties zoals het VIP en het Steunpunt Mantelzorg opgenomen. 

7. Voorstel 
De beleidsnota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 'Samen staan we sterker' vaststellen. 
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Hoogachten 
Burgemeester en wethouders van Steenberge 
de loco-secretaris ae loco-sec 
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R.A.J.M. Boaers en Belt, MBA 
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