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Voorwoord

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil in sterkere mate vertrouwen op 
het vermogen van burgers met beperkingen om zelf de benodigde zorg te organise-
ren. Het idee is dat de burger eerst een beroep doet op mantelzorgers en vrijwilligers 
en pas in tweede instantie bij de overheid aanklopt. Een goed inzicht in de zorg die 
door vrijwilligers en mantelzorgers wordt geboden, wordt daarom belangrijker. Dit 
geldt met name voor gemeenten, waarvan in het nieuwe wettelijke kader verwacht 
wordt dat zij mantelzorgers en vrijwilligers bij hun werkzaamheden ondersteunen. 
In de recente beleidsbrief mantelzorg en vrijwilligerswerk (vws 2007) wordt het 
belang van zorg door vrijwilligers nog eens benadrukt.

Naar de zorg door vrijwilligers is verhoudingsgewijs weinig onderzoek gedaan. 
In de meeste studies naar informele zorg behandelt men de (potentiële) zorg door 
familie, buren en vrienden, maar krijgt de bijdrage van vrijwilligers weinig aandacht. 
In dit deze publicatie staat de zorg door vrijwilligers centraal. Aangezien de meeste 
zorg tegenwoordig in de thuissituatie gegeven wordt, is ook bij de vrijwillige zorg 
de extramurale vorm de belangrijkste. De zogenaamde vrijwillige extramurale zorg 
is de dienstverlening door vrijwilligers die niet aan een instelling voor verpleging of 
verzorging verbonden zijn. De diensten van deze vrijwilligers worden geleverd op 
zeer verschillende locaties, bijvoorbeeld thuis, in het buurthuis, in een zaaltje van de 
ggz, op een vakantieschip, in de dierentuin of op de tandem in de publieke ruimte. 
Voorbeelden van aanbieders zijn Mezzo, het Nederlandse Rode Kruis en de Zonne-
bloem.

In dit rapport wordt nagegaan hoe de vrijwillige extramurale zorg ondersteuning 
biedt aan burgers met beperkingen en zwaar belaste mantelzorgers. Hiertoe is een 
inventarisatie van de ondersteuningsvormen gemaakt. Verder is onderzocht hoe en 
in welke mate organisaties voor vrijwilllige zorg worden ondersteund en of orga-
nisaties op het lokale niveau met elkaar samenwerken. Deze twee zaken zijn van 
belang voor de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten. Ook worden enkele 
interessante praktijken in andere landen in beschouwing genomen. Het rapport sluit 
af met een vooruitblik op de ontwikkeling van de vrijwillige extramurale zorg in de 
komende vijf tot tien jaar. Hierbij wordt voor een belangrijk deel gebruikgemaakt van 
de verwachtingen en wensen van deskundigen.

Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks onderzoeken waarin het scp op basis van 
onderzoek onder organisaties het vrijwilligerswerk beschrijft. Dit type onderzoek 
biedt een aanvulling op bevolkingonderzoek waarmee de ontwikkelingen aan de 
vraagzijde van het vrijwilligerswerk slechts ten dele geregistreerd kunnen worden. 
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Andere scp-publicaties met aandacht voor de vraagzijde van het vrijwilligerswerk 
zijn: Vrijwilligersorganisaties Onderzocht (Devilee 2005) en de Toekomstverkenning Vrijwil-
lige Inzet 2015 (Dekker, De Hart en Faulk 2007).

Ten slotte wil ik eenieder bedanken die een inhoudelijke bijdrage aan het rapport 
heeft geleverd. Deze publicatie had niet tot stand kunnen komen zonder de welwil-
lende medewerking van een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties voor 
vrijwillige zorg en deskundigen uit de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligers-
werk in de zorg. Een deel van hen staat vermeld in de bijlage. Bijzonder veel dank 
is verschuldigd aan Geraldine Visser (Expertise Centrum Informele Zorg), Marja 
Veltman en Nico Heinsbroek (beiden mezzo) die als extern lid aan de scp-begelei-
dingscommissie hebben deelgenomen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Voorwoord
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Samenvatting

1 Inleiding
In het rapport Vrijwillig verzorgd wordt de lokale dienstverlening door de vrijwillige 
extramurale zorg onder de aandacht gebracht. Met vrijwillige extramurale zorg 
doelen we op de dienstverlening door vrijwilligers die niet aan een instelling voor 
verpleging en verzorging verbonden zijn. De diensten van deze vrijwilligers worden 
verleend op zeer verschillende locaties, bijvoorbeeld thuis, in het buurthuis, in een 
zaaltje van de ggz op een vakantieschip of in de dierentuin. Voorbeelden van aanbie-
ders zijn Mezzo, het Nederlandse Rode Kruis en De Zonnebloem.

In het onderzoek besteden we extra aandacht aan de rol die vrijwilligers kunnen 
hebben bij de ondersteuning van mantelzorgers. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan organisaties voor Vrijwillige Thuishulp die oppas bieden bij demente-
renden of gezinnen met een kind met een handicap. Vrijwilligers geven naar alle 
waarschijnlijkheid een aanzienlijke hoeveelheid steun aan mantelzorgers, maar een 
goed overzicht hiervan ontbreekt.

De twee centrale vragen van het onderzoek zijn:
1 Hoe kan de vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met 

beperkingen en aan zwaar belaste mantelzorgers?
2 Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de 

vrijwillige extramurale zorg?

2 Vormen van vrijwillige extramurale zorg
Of organisaties voor vrijwillige extramurale zorg ondersteuning kunnen bieden aan 
burgers met beperkingen en zwaar belaste mantelzorgers, hangt af van de omvang 
en de samenstelling van hetgeen zij aanbieden. Het is belangrijk dat hierin vol-
doende diversiteit aanwezig is, omdat men verwacht dat de zorg in toenemende mate 
complex zal worden en de zorgvragers een op hun situatie afgestemde vorm van 
vrijwillige zorg wensen.

Verscheidenheid in het ondersteuningsaanbod is ook een wens van de vrijwil-
ligers, omdat zij meer dan voorheen iets zoeken dat precies bij hen past. Het gevolg 
is dat organisaties geconfronteerd worden met een toenemende diversiteit in de 
wensen van vrijwilligers.

Om een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag is een inventarisatie 
gemaakt van de verschillende vormen van vrijwillige extramurale zorg. Hieruit 
bleek direct dat het duiden van de omvang van de dienstverlening van de vrijwillige 
extramurale zorg een lastige aangelegenheid is. Het datamateriaal ontbreekt veelal 
en als dit wel voorhanden is, blijkt het vaak gedateerd te zijn. Wij kunnen slechts 
een indruk geven van de omvang van de dienstverlening en die is gebaseerd op het 
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feit dat De Zonnebloem in 2005 58.424 zorgvragers van dienst was, dat de Vrijwil-
lige Thuishulp in 2004 237.000 cliënten bereikte en Vrijwilligers in de Palliatieve en 
Terminale Zorg in 2006 555.000 uur besteedde aan het begeleiden van 5600 personen 
in hun laatste levensfase. Verder is op basis van een verkennend onderzoek onder 
consumenten- en patiëntenorganisaties bekend dat in het jaar 2004 bij zestien orga-
nisaties 25.854 personen hebben deelgenomen aan lotgenotencontact in de vorm van 
groepsbijeenkomsten.

Tabel 1
Voorbeelden van mengvormen van praktische en sociaal-emotionele steun door vrijwilligers

doelgroep
sociaal-emotionele 
steun dominant

min of meer gelijke 
 verhoudingen

praktische steun 
dominant

gericht op 
individuen

chronisch zieken buddyzorg, 
huisbezoeken

(rolstoel-)wandelen,
(tandem-)fi etsen, zwem-
men, boodschappen doen 

klussen in en om het 
huis, tuinonderhoud, 
maaltijdvoorziening

psychiatrische 
patiënten

maatjescontact

zorgvragers in de 
laatste levensfase en 
hun mantelzorgers

vrijwillige palliatieve 
terminale zorg

medepatiënten en 
hun mantelzorgers

lotgenotencontact

mantelzorgers oppasdiensten

gericht op 
groepen

ouderen dagopvangprojecten

chronisch zieken, 
gehandicapten en 
mantelzorgers

meegaan en begeleiden bij 
evenementen, excur sies, 
dagtochten en vakanties

medepatiënten en 
hun mantelzorgers

lotgenotencontact

Over de inhoud van de ondersteuning komt uit het onderzoek naar voren dat vrij-
willige extramurale zorg vrijwel altijd een mengvorm is van praktische en sociaal-
emotionele steun, maar de verhouding tussen deze twee componenten kan zeer 
uiteenlopen. Een ondersteuningsvorm waarin sociaal-emotionele steun de belang-
rijkste component is, is het bezoeken afl eggen en gezelschap houden. Bij andere 
ondersteuning, zoals koken, werken op de computer, tuinieren, fi etsen, zwemmen 
of het begeleiden naar voetbalwedstrijden is de praktische component duidelijker 
aanwezig. Verder verschillen de vormen van vrijwillige ondersteuning naar gelang 
de doelgroep en het feit of de ondersteuning is gericht op groepen of op individuen 
(tabel 1).

Samenvatting
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De grote diversiteit van de ondersteuning wordt veroorzaakt doordat de vrijwil-
lige extramurale zorg reageert op de zorgvraag van specifi eke doelgroepen zoals 
hiv-geïnfecteerden en psychiatrische patiënten. Inmiddels zijn er alweer nieuwere 
vormen van vrijwillige extramurale zorg ten tonele verschenen of zijn al wat langer 
bestaande organisaties aan een opmars begonnen. Voorbeelden hiervan zijn de 
vrijwillige mantelzorgvervanging door Handen in Huis en het lotgenotencontact dat 
plaatsvindt in de Mantelzorg- en Alzheimercafé’s. Hiermee reageert de vrijwillige 
extramurale zorg op de toenemende zorgbehoefte onder mantelzorgers en het gege-
ven dat mantelzorgondersteuning een prominentere plaats op de maatschappelijke 
en politieke agenda gekregen heeft.

De diversiteit in het ondersteuningsaanbod heeft als resultaat dat zowel de groep 
vrijwilligers als de groep zorgvragers in zijn totaliteit groter is dan bij een meer een-
vormig ondersteuningsaanbod.

In ons onderzoek hebben we een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 
mantelzorgondersteuning. Met name de vrijwillige palliatieve terminale zorg, de 
‘oppasdiensten’ die onder andere geleverd worden door Vrijwillige Thuishulp, het 
lotgenotencontact en een deel van de georganiseerde vakanties van vrijwilligersor-
ganisaties leveren een bijdrage aan directe mantelzorgondersteuning. De steun die 
loopt via de zorgvrager noemen we indirecte mantelzorgondersteuning. De totale 
hoeveelheid steun die organisaties voor vrijwillige extramurale zorg leveren is de 
optelsom van de directe en de indirecte mantelzorgondersteuning.

Voor het werven van vrijwilligers die sterker dan in het verleden op zoek zullen gaan 
naar werk dat bij hen past en voor de toenemende variëteit in de wensen van zorg-
vragers, is de aangetroffen grote diversiteit in ondersteuningsvormen geen slechte 
uitgangssituatie. In de komende jaren zal echter moeten blijken hoe vraaggericht de 
sector is en of de huidige en de nog te initiëren vormen van vrijwillige extramurale 
zorg in staat zullen zijn om enerzijds voldoende vrijwilligers aan zich te binden en 
anderzijds hun cliënten goed van dienst te zijn.

3 Ondersteuning en inbedding van de vrijwillige extramurale zorg
De aantrekkingskracht van vrijwillige extramurale zorg is niet alleen afhankelijk 
van de diversiteit in de vormen van vrijwillige extramurale zorg. Naast de invloed 
van allerlei externe ontwikkelingen, zoals het doorwerken op oudere leeftijd en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, is het is van belang dat vrijwilligersorganisaties de 
zaken intern goed op orde hebben. Een voorwaarde voor kwalitatief goede dienst-
verlening is namelijk dat vrijwilligers voldoende op hun taken voorbereid worden en 
dat de fi nanciële basis van de organisatie gezond is. Daarnaast wordt de kwaliteit 
van dienstverlening aan cliënten beïnvloed door de mate waarin zij is afgestemd op 
andere partijen in het lokale zorgnetwerk. In het derde hoofdstuk wordt daarom een 
beschrijving gegeven van de ondersteuning en de inbedding in het lokale zorgnet-
werk van de vrijwillige extramurale zorg.

Samenvatting
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Vrijwilligers in de zorg ontvangen verhoudingsgewijs veel inhoudelijke ondersteu-
ning. Bij deze ondersteuning zijn de landelijke en regionale koepelorganisaties de 
belangrijkste toeleveranciers van informatie die in toenemende mate via speciaal 
voor leden ingerichte en afgeschermde delen van het internet (extranet) wordt over-
gebracht. De koepelorganisaties besteden bij hun ondersteuning veel aandacht aan 
vraaggericht werken, kennelijk een actuele kwestie en voor verbetering vatbaar.

De afstemming tussen organisaties voor vrijwillige extramurale zorg onderling en 
de afstemming tussen deze organisaties en organisaties voor beroepsmatige zorg 
verloopt niet altijd optimaal en is zelfs vaak geheel afwezig. De grote verscheiden-
heid in organisaties is hier ten dele debet aan. Die leidt namelijk tot een gebrek aan 
overzicht. Daarnaast wordt afstemming belemmert door het gegeven dat vrijwilli-
gers zich tot één specifi eke ondersteuningsvorm aangetrokken voelen en veel minder 
affi niteit hebben met andere vormen van zorg of het zorgaanbod in totaal. De grote 
diversiteit van de vrijwillige extramurale zorg, die ons in het tweede hoofdstuk posi-
tief verraste, blijkt dus een keerzijde te hebben. Dit neemt niet weg dat in sommige 
regio’s en gemeenten samenwerkingsverbanden bestaan. Bij het verbeteren van de 
afstemming dient hiermee rekening gehouden te worden.

4 Praktijken in andere landen
In het vierde hoofdstuk nemen we wat afstand tot het Nederlandse zorgsysteem en 
de wijze waarop het vrijwilligerswerk hier is georganiseerd, teneinde in het buiten-
land ideeën op te doen die mogelijk in de Nederlandse situatie bruikbaar zijn. Bij 
het bespreken van buitenlandse praktijken beperken we ons tot de ons omringende 
landen: Duitsland, België (Vlaanderen), Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De 
mate waarin mantelzorg in deze landen op de politieke en maatschappelijke agenda 
staat loopt zeer uiteen. Frankrijk, het land waarin mantelzorg nog nauwelijks een 
kwestie is, staat aan het ene einde van het spectrum. Aan het andere einde staat het 
Verenigd Koninkrijk. In dit land staat mantelzorg al enkele decennia op de maat-
schappelijke en politieke agenda en zijn mantelzorgers in de afgelopen twintig jaar 
in toenemende mate door de overheid erkend. Vlaanderen en Duitsland nemen een 
tussenpositie in.

De taken die vrijwilligers in de extramurale zorg verrichten, zijn in onze buurlanden 
dezelfde als in ons land. Zij worden vrijwel altijd ingezet om aanvullend op beroeps-
krachten praktische en sociaal-emotionele steun te geven. De diensten die aangebo-
den worden zijn onder andere: het bezoeken van zieken en ouderen, het begeleiden 
bij activiteiten, lotgenotencontact, telefonische hulp, maaltijden aanleveren, aange-
paste vakanties en vrijwillige palliatieve en terminale zorg.

De gelijksoortigheid van de aard van het werk neemt niet weg dat er geleerd kan 
worden van de manier waarop vrijwilligers extramurale zorg leveren. Van de prak-
tijken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan geleerd worden dat vrijwilligers 
een mentorrol voor mantelzorgers en zorgvragers kunnen vervullen en hiermee de 

Samenvatting
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emancipatie van deze twee kwetsbare groepen kunnen bevorderen. Het Britse voor-
beeld leert bovendien dat het zinvol is om sociaal-emotionele steun onder te verdelen 
in ‘vriendschap’ en ‘mentoraat’, zodat binnen het laatste de competenties van zorg-
vragers en mantelzorgers kunnen worden vergroot. De Franse thuiszorgorganisatie 
admr laat zien dat vrijwilligers (op het platteland) als het frontoffi ce van de organi-
satie kunnen fungeren. Uit het project ‘Nachtzorg Antwerpen’ blijkt dat vrijwilligers 
een bijdrage kunnen leveren aan betaalbare nachtzorg waardoor zorgvragers langer 
thuis verzorgd kunnen worden. De werkwijze van het Vlaamse Rode Kruis toont aan 
dat vrijwilligersorganisaties zelf het initiatief tot samenwerking met andere aanbie-
ders van extramurale zorg kunnen nemen.

Niet alleen de manier waarop vrijwillige extramurale zorg wordt geleverd, ook het 
soort initiatieven in het buitenland vormt een inspiratiebron. ressac Voluntariat 
in Frankrijk staat voor vrijwilligerswerk door gepensioneerden die aangesloten zijn 
bij een pensioenfonds. Het is een vorm van ‘zilveren kracht’ waarbij zorgvragers 
bezocht worden door vrijwilligers met een enigszins vergelijkbare beroepsachter-
grond. Dit Franse initiatief is mogelijk te kopiëren naar de Nederlandse situatie en is 
wellicht ook bruikbaar voor de personeelsverenigingen van grote werkgevers in het 
bedrijfsleven of voor grote overheidsinstellingen. In het Verenigd Koninkrijk werd 
een fonds aangetroffen dat zich exclusief richt op de ondersteuning van mantelzor-
gers. In Nederland bestaat een dergelijk fonds niet.

Tot slot blijkt uit de praktijken in de extramurale zorg in Vlaanderen dat de overheid 
een belangrijke coördinerende en stimulerende rol in de vrijwillige extramurale 
zorg kan hebben. In Vlaanderen vervult zij die door de stimulering van en voor-
lichting over vrijwillige oppasdiensten en door de samenwerking tussen vrijwillige 
en professionele thuiszorg te bevorderen. Bij onze zuiderburen is een deel van de 
reguliere thuiszorg georganiseerd in een zogenaamd SamenwerkingsInitiatief in 
de Thuiszorg (sit), waarin zowel organisaties voor vrijwillige zorg als professionele 
thuiszorgorganisaties participeren. Ook in het Vlaamse model voor palliatieve en 
terminale zorg is sprake van een door hogerhand georganiseerde afstemming tussen 
de zorgverleners.

5 De toekomst van de vrijwillige extramurale zorg
In het vijfde hoofdstuk van deze publicatie staan de verwachtingen en wensen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de vrijwillige extramurale zorg centraal. Op dit 
moment bestaat er echter nog veel onzekerheid over deze richting die zij zal opgaan. 
Ten behoeve van dit hoofdstuk hebben we daarom aan negentien deskundigen 
gevraagd wat hun verwachtingen en wensen zijn voor de vrijwillige extramurale zorg 
in de komende vijf tot tien jaar.
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Verwachtingen
De experts denken dat er de komende tijd door de vergrijzing en de extramuralise-
ring veel van de vrijwillige extramurale zorg zal worden gevraagd. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal het aantal complexe zorgvragen en de diversiteit van de zorgvragen 
toenemen.

Door de individualisering zal ook de diversiteit van het vrijwilligersbestand en 
hiermee de eisen van vrijwilligers aan organisaties groter worden. De sector zal naar 
verwachting hierop inspelen door vrijwilligers beter te scholen en door meer vraag-
gericht te gaan werken. Het gevolg is dat de coördinatietaken zwaarder worden. 
Als organisaties voor intensieve vrijwillige extramurale zorg de middelen kunnen 
vinden, zullen zij deze taken steeds meer door beroepskrachten laten uitvoeren.

Mantelzorgers, sociaal-geïsoleerde ouderen en allochtone ouderen zullen de doel-
groepen zijn die de komende vijf à tien jaar extra in de belangstelling van organisa-
ties voor vrijwillige extramurale zorg komen te staan. Verder zal men als een gevolg 
van de toenemende diversiteit onder cliënten oog moeten hebben voor verschillende 
groepen zorgvragers.

De verwachting is dat vooral ouderen het vrijwilligerswerk zullen gaan verrichten. 
De organisaties werken echter aan de diversiteit van het vrijwilligersbestand door te 
werven onder allochtonen, taakcombineerders en jongeren; een noodzaak vanwege 
de toename van de diversiteit onder de zorgvragers.

In de huidige kabinetsperiode zullen meer jongeren bij vrijwillige extramurale zorg 
betrokken worden, omdat in het regeerakkoord een maatschappelijke stage staat 
opgenomen. De deskundigen verwachten niet dat de maatschappelijke stage een 
sterke impact zal hebben op de vrijwillige extramurale zorg. Scholieren hebben vaak 
niet de kwalifi caties die voor vrijwilligers in deze sector nodig zijn, de omvang van 
de inzet is erg beperkt en het is moeilijk om scholieren in deze sector voldoende 
begeleiding te bieden.

De ondersteuners en aanbieders van vrijwillige extramurale zorg denken niet dat 
professionaliseren van het werk een dempende werking zal hebben op het aanbod 
van vrijwilligers. Professionalisering is de reactie van vrijwilligersorganisaties op de 
toename van complexe zorgvragen. Een gevolg hiervan is dat organisaties, met name 
in de intensieve vrijwillige extramurale zorg, steeds vaker trainingen en cursussen 
verplicht stellen. Samen met andere maatregelen, zoals het vastleggen van procedu-
res en afspraken in contracten, geeft dit de organisaties steeds meer de trekken van 
beroepsmatige zorg en de vraag is in hoeverre vrijwilligers hierin willen meegaan. 
Volgens de deskundigen zijn vrijwilligers over het algemeen voor professionalise-
ring, omdat zij daardoor hun taken beter kunnen uitvoeren.
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Wet- en regelgeving heeft in ieder geval een dempende werking op het aanbod van 
vrijwilligers (vws 2005). In de vrijwillige zorg gaat het met name over de wetgeving 
over ‘vrijwilligerswerk en sociale uitkeringen’, de arbowetgeving en de wetgeving 
met betrekking tot aansprakelijkheid. Hoewel de overheid recentelijk een aantal 
maatregelen heeft genomen om de wet- en regelgeving te versimpelen, blijft deze 
veel druk uitoefenen. Voor een deel van het vrijwilligerspotentieel zal dit een reden 
zijn om zich niet in te zetten.

De afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwillige extramurale zorg 
zal in de toekomst, alle inspanningen ten spijt, niet in evenwicht zijn. De groeiende 
zorgvraag zal gepaard gaan met een daling in het aanbod van vrijwilligers. Als 
belangrijke oorzaken hiervan ziet men de beperkte populariteit van het vrijwilligers-
werk in de zorg, het langer doorwerken op hoge leeftijd en de toenemende arbeids-
participatie van vrouwen. Het gevolg is dat in de vrijwillige extramurale zorg het 
tekort aan vrijwilligers in de komende vijf à tien jaar zal groeien.

Wensen
De deskundigen zijn van mening dat organisaties voor vrijwillige zorg op lokaal 
niveau beter met elkaar moeten gaan samenwerken, omdat er in de huidige werk-
wijze veel energie wordt verspild. Het gaat dan om het effi ciënter opleiden van vrij-
willigers, het verdelen van de taken onderling en het afstemmen van specialisaties 
van vrijwilligersorganisaties. Bovendien moeten de problemen vanuit de cliënt en 
de mantelzorger worden benaderd. Ook is het wenselijk dat de afstemming tussen 
organisaties voor vrijwillige zorg en organisaties voor beroepsmatige zorg verbetert, 
de samenwerking tussen gemeenten en organisaties voor vrijwillige extramurale 
zorg wordt bevorderd en dat gemeenten de afstemming tussen organisaties voor vrij-
willige zorg faciliteren. Bij de laatste twee voorstellen is een belangrijke voorwaarde 
dat de gemeentelijke kennis van vrijwillige extramurale zorg toeneemt.

De meeste deskundigen vinden ondersteuning van vrijwillige extramurale zorg een 
taak van de overheid, omdat zij een belangrijke rol kan spelen bij het scheppen van 
voorwaarden voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit geldt in het bijzonder voor 
het inzetten van oudere vrijwilligers (verzilveringsbeleid). Voor vrijwilligers met een 
laag inkomen zou het drempelverlagend kunnen werken als organisaties in de gele-
genheid zouden zijn om een hogere onkostenvergoeding te betalen. Organisaties 
voor vrijwillige zorg hebben zelf veelal niet de middelen om dit te realiseren.

Een kleiner deel van de deskundigen vindt dat organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg niet te afhankelijk van overheden moeten worden. Zij zouden het 
een goede ontwikkeling vinden als de ondersteuning door fondsen en goededoelen-
loterijen een hogere vlucht zou nemen. Een probleem hierbij is dat zij alleen pro-
jecten fi nancieren, bijvoorbeeld het bouwen of inrichten van een hospice. Fondsen 
en goededoelenloterijen zouden op dit punt hun beleid moeten aanpassen, zodat 
bijvoorbeeld coördinatoren op basis van hun bijdragen betaald kunnen worden.
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De grootste groep respondenten denkt dat het goed zou zijn als organisaties voor 
vrijwillige extramurale zorg de komende jaren meer aandacht zouden hebben voor 
de diversiteit onder de zorgvragers; door de extramuralisering van de zorg zullen 
er meer doelgroepen ontstaan. Dit heeft gevolgen voor het soort vrijwilligers dat 
organisaties moeten werven, omdat zij moeten aansluiten bij de diversiteit in het 
cliëntenbestand.

Met betrekking tot de vrijwilligers die het werk in de vrijwillige extramurale zorg 
zullen gaan verrichten denken de deskundigen dat er meer aandacht moet zijn voor 
de inzet van allochtonen. Deze wens wordt ingegeven door de verwachting dat de 
zorgvraag onder allochtone ouderen zal stijgen. Ook moet men gaan streven naar 
de betrokkenheid van vrijwilligers die het in het dagelijks leven druk hebben met 
zorgen en werken, de zogenaamde taakcombineerders. Werk en zorg hoeven niet 
altijd in strijd te zijn met het verrichten van vrijwilligerswerk in de zorg.

Ten slotte zijn er aanwijzingen voor de wensen met betrekking tot het karakter van 
de vrijwillige extramurale zorg in de komende vijf à tien jaar. Twee van de belang-
rijkste zijn dat de experts vinden dat vrijwillige extramurale zorg onbetaald verricht 
moet worden en dat zij in sterke mate vraaggericht moet zijn.

6 Conclusie en slotbeschouwing
In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek op 
een rij gezet. Aanvullend op de bevindingen in de voorgaande paragrafen komt aan 
bod dat vrijwillige mantelzorgondersteuning in opkomst lijkt te zijn. In het tweede 
hoofdstuk komt namelijk naar voren dat recentelijk nieuwe vormen van vrijwillige 
mantelzorgondersteuning zijn ontstaan. Ook in het derde hoofdstuk zijn hiervoor 
aanwijzingen te vinden in de dwarsverbanden tussen de vrijwillige mantelzorgon-
dersteuning in de ggz en de mantelzorgondersteuning vanuit de lidorganisaties van 
Mezzo. Ten slotte blijkt ook uit de toekomstverkenning dat er verwacht wordt dat 
organisaties voor vrijwillige extramurale zorg in de komende vijf à tien jaar in hun 
dienstverlening meer aandacht zullen gaan besteden aan mantelzorgondersteuning

In de slotbeschouwing komt naar voren dat in het onderzoek een aantal dilem-
ma’s in de vrijwillige extramurale zorg zijn aangetroffen. We behandelen hier de 
drie belangrijkste. Een van de grootste dilemma’s in de vrijwillige extramurale zorg 
komt voort uit de spanning tussen diversiteit en overzichtelijkheid. Diversiteit maakt 
dat een groter aantal zorgvragers geholpen kan worden dan bij een meer homo-
geen aanbod omdat de kans toeneemt dat een match tussen een zorgvrager en een 
vrijwilliger gemaakt kan worden. Vanuit dit perspectief is een grote variatie in het 
zorgaanbod dus een positieve zaak. De keerzijde is het gebrek aan overzicht en als 
gevolg hiervan de eerder genoemde gebrekkige afstemming tussen organisaties voor 
vrijwillige zorg onderling en een gebrek aan afstemming tussen de vrijwillige extra-
murale zorg en de beroepsmatige zorg. Dit is niet in het voordeel van de zorgvragers. 
Gemeenten moeten echter niet proberen de chaotisch aandoende situatie sterk te 
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reorganiseren omdat dit ten koste gaat van de diversiteit. Wel kunnen de landelijke 
en regionale koepels de helpende hand bieden bij het scheppen van overzicht en het 
afstemmen tussen lokale organisaties. Ook een eventuele opdeling in intensieve en 
extensieve vormen van vrijwillige extramurale zorg kan bijdragen aan een oplossing.

Een ander probleem is de afbakening tussen vrijwillige extramurale zorg en het 
nationale zorgsysteem. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
waarin aan vrijwilligers een aanzienlijk belang wordt toegekend, is het gevaar 
ontstaan dat vrijwilligers als een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgsysteem 
worden beschouwd. Zo vanzelfsprekend is dit echter niet: organisaties voor vrij-
willige extramurale zorg staan hier in principe buiten. Ze zijn nooit gevraagd een 
onderdeel te worden van de zogenaamde zorgketen. Organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg beseffen wel dat het voor de kwaliteit van de dienstverlening aan 
hun cliënten van belang is om op lokaal niveau bestuurlijke afstemming tussen 
organisaties voor vrijwillige zorg onderling en tussen deze organisaties en de 
beroepsmatige zorg te creëren. Daardoor raken ze toch enigszins met het zorgsy-
steem vervlochten. In de vrijwillige extramurale zorg is dus ook sprake van spanning 
tussen autonomie en de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten.

Een derde dilemma manifesteert zich op de ‘werkvloer’. Hier speelt de vraag of 
vrijwilligers taken in de sfeer van persoonlijke verzorging mogen verrichten, ook al 
is dat eigenlijk een taak van beroepskrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij 
het douchen en aankleden en het toedienen van medicijnen waarvoor geen specifi eke 
verpleegkundige handelingen nodig zijn. Soms is het niet praktisch om voor deze 
taken een beroepskracht te laten komen. De vrijwilliger geeft er dan de voorkeur aan 
om een zorgvrager zo goed mogelijk te helpen. Hier ligt een spanningsveld tussen 
goede dienstverlening aan de cliënt en afbakening met het werk van beroepskrach-
ten. De sector zou afspraken moeten maken over wanneer een vrijwilliger wel en 
wanneer niet kan bijspringen. Ook moet men zich afvragen welke taken vrijwilligers 
zouden willen ‘overnemen’ van beroepskrachten.

Ten slotte worden enkele aanbevelingen voor aanvullend onderzoek gedaan. Eén 
aanbeveling is het uitvoeren van een grootschalig veldonderzoek naar de precieze 
omvang en de karakteristieken van vrijwillige extramurale zorg. Op dit moment 
ontbreken zulke gegevens. Een aspect dat binnen dit onderzoek speciale aandacht 
verdient, is de dienstverlening van vrijwilligers aan mantelzorgers. Op basis van het 
bestaande onderzoek kan niet goed aangegeven worden wat de precieze omvang 
hiervan is. Een deel van de versluiering wordt veroorzaakt doordat de steun die zich 
richt op de zorgvrager in feite de mantelzorger moet ontlasten.
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1 Aanleiding en onderzoeksvragen

1.1 Onderzoek naar vrijwillige extramurale zorg

Vrijwilligers spelen een weinig zichtbare, maar onontbeerlijke rol in de zorg voor 
thuiswonende ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en terminale patiënten. Zij 
nemen bijvoorbeeld ouderen mee voor een wandeling in het park, organiseren ver-
voer of doen klusjes in huis. Dit zijn allemaal zaken waarin de professionele zorg niet 
voorziet, maar die wel van belang zijn voor het dagelijkse leven van hulpbehoeven-
den. In de meest recente beleidsbrief Mantelzorg en vrijwillige inzet (vws 2007) wordt 
dit expliciet onderschreven.

Zowel de professionele thuiszorg als de organisaties die vrijwillige zorg buiten de 
instellingen leveren, zien de laatste jaren de hulpvraag groeien. Belangrijke oorza-
ken zijn dat mensen langer thuisblijven als ze hulpbehoevend zijn en terugkomen uit 
het ziekenhuis terwijl zij nog zorg nodig hebben. Bovendien groeit de groep ouderen 
snel en is vooral de groep 75-plussers erg kwetsbaar (De Boer 2006). De Nederlandse 
overheid heeft beleid ingezet, waarin mensen die dit kunnen zelf in de oplossingen 
voor hun zorgbehoefte voorzien. Dit betekent dat de rol die in de zorg wordt toege-
kend aan familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers belangrijker wordt.

In dit onderzoek richten wij ons op de dienstverlening door vrijwilligers die niet aan 
een instelling voor verpleging en verzorging verbonden zijn. De diensten van deze 
vrijwilligers worden verleend op zeer verschillende locaties, bijvoorbeeld thuis, in 
het buurthuis, in een zaaltje van de ggz, op een vakantieschip, in de dierentuin of 
op de tandem in de publieke ruimte. Voorbeelden van aanbieders zijn Mezzo, het 
Nederlandse Rode Kruis en de Zonnebloem.

Ook binnen de instellingen voor verzorging en verpleging hebben vrijwilligers 
een ondersteunende rol. Zij assisteren bijvoorbeeld de beroepskrachten, verzorgen 
de bloemen en planten of hebben een rol als gastheer/gastvrouw. De vrijwilligers 
hebben vaak een directe verbintenis met de instelling, of zijn via een organisatie voor 
vrijwillige zorg, bijvoorbeeld de uvv, aan de instelling verbonden. In deze publicatie 
laten we de dienstverlening door deze ‘instellingsvrijwilligers’ buiten beschouwing.

Soms komt het voor dat vrijwilligers die niet aan een instelling verbonden zijn wel 
diensten verlenen aan de bewoners van instellingen voor verpleging en verzorging. 
Een voorbeeld is stervensbegeleiding door de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale 
Zorg. Deze dienstverlening valt wel binnen het kader van het onderzoek.

Voor ons onderzoek zijn zowel de vrijwilligers als de organisaties waaraan zij ver-
bonden zijn van belang. Om in het vervolg van de tekst het onderzoeksonderwerp 
kort te kunnen duiden, zullen we spreken over ‘vrijwillige extramurale zorg’. Het 
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nadeel hiervan is dat dit verwarrend kan zijn voor de lezer die goed bekend is met 
de beroepsmatige zorg. In de zorg door betaalde krachten is het onderscheid tussen 
intramurale en extramurale zorg namelijk lang niet altijd meer te maken. Het komt 
bijvoorbeeld geregeld voor dat burgers een indicatie hebben voor verzorg en verblijf 
in een verpleeghuis, maar dat de zorg extramuraal, bij de zorgvrager thuis, gereali-
seerd wordt. Het verschil tussen intra- en extramuraal betreft in de beroepsmatige 
zorg met name de wijze van fi nancieren.

De reden van onze keuze voor een onderzoek naar vrijwillige extramurale zorg is dat 
er nog niet veel studies naar dit onderwerp verricht zijn. Het belang van vrijwilligers 
wordt niet teruggevonden in onderzoek onder zorgvragers en de verleners van infor-
mele zorg. Informele zorg is de zorg die aan een hulpbehoevende wordt gegeven 
door een of meer leden uit zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van 
een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk (Kwekkeboom 
1990). Deze zorg gaat verder dan de zorg zoals die normaal gesproken aan familiele-
den gegeven wordt. Het belangrijkste verschil met vrijwillige zorg is dat het verlenen 
van mantelzorg burgers als het ware overkomt, terwijl vrijwilligers hebben gekozen 
voor de door hen geleverde dienstverlening.

In de genoemde zorgonderzoeken wordt gevraagd naar hulp bij verzorging en 
verpleging en naar het ontvangen van begeleiding. Hoewel de vragenlijsten toestaan 
om hulp of begeleiding door vrijwilligers te vermelden, komt dit naar verhouding 
weinig voor. Op basis van deze uitkomsten kan echter niet geconcludeerd worden 
dat de ondersteuning door vrijwilligers onbelangrijk is. Het is goed mogelijk dat de 
lage scores het gevolg zijn van de manier van vragen. In de onderzoeken staan de 
beroepsmatige zorg en de hulp door partner, familie, vrienden en buren centraal. 
De bijdragen van vrijwilligers kunnen op deze manier makkelijk tussen de wal en 
het schip terechtkomen. In het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt, staat 
de lokale dienstverlening door de vrijwillige extramurale zorg in het centrum van de 
belangstelling.

Vrijwillige mantelzorgondersteuning als aandachtspunt
Een onderwerp waaraan in de rapportage extra aandacht gegeven zal worden, is 
vrijwillige mantelzorgondersteuning. De verwachting is dat mantelzorgers als een 
gevolg van overheidsbeleid dat zelfredzaamheid van zorgvragers een belangrijkere 
plaats geeft, zwaarder belast zullen raken. Het is dus belangrijk dat zij bij de uitoefe-
ning van hun taken ondersteund worden. Dit geldt met name voor de zware vormen 
van mantelzorg waarbij familie, vrienden, kennissen of buren intensieve of pallia-
tieve zorg verlenen. Bij intensieve mantelzorg zorgt men jarenlang voor bijvoorbeeld 
een gehandicapt kind, een dementerende of een partner met ms. Mantelzorgers 
besteden hier gemiddeld 21 uur per week aan. Palliatieve mantelzorg duurt gemid-
deld ongeveer vijf maanden, maar is zeer intensief (gemiddeld 33 uur per week) en 



21Aanleiding en onderzoeksvragen

emotioneel belastend omdat het gaat om een dierbare die ernstig ziek is en gaat 
sterven.

Mantelzorgondersteuning bestaat uit een breed pakket aan maatregelen en voor-
zieningen waarbij zeer verschillende organisaties, instellingen en ook overheden 
betrokken zijn. In het ideale geval zijn deze vormen van ondersteuning op elkaar 
afgestemd zodat er samenhangend (integraal) beleid ontstaat (eiz 2005). Voorbeel-
den van mantelzorgondersteuning zijn ondersteuning op het gebied van arbeid en 
zorg door werkgevers(organisaties) of fi nanciële steun door zorgverzekeraars, rijk en 
gemeenten. Ook organisaties voor vrijwillige extramurale zorg kunnen een bijdrage 
leveren aan mantelzorgondersteuning (vws 2007: 10). Hierbij kan gedacht worden 
aan organisaties als de Vrijwillige Thuishulp die oppas bieden bij dementerenden of 
gezinnen met een kind met een handicap. Vrijwilligers geven naar alle waarschijn-
lijkheid nog veel meer steun aan mantelzorgers, maar een goed overzicht hiervan 
ontbreekt. Net als naar vrijwillige extramurale zorg is naar vrijwillige mantelzor-
gondersteuning nog weinig onderzoek gedaan.

Een klein deel van de mantelzorg wordt gegeven in instellingen voor verpleging en 
verzorging. De instelling vraagt dan aan de mantelzorger om een deel van de zorgta-
ken te verrichten. Soms wordt dit contractueel vastgelegd. Aan de instellling ver-
bonden vrijwilligers kunnen hierbij een ondersteunende rol hebben. Zoals al eerder 
is aangeven, vallen de diensten door deze vrijwilligers niet binnen het kader van het 
onderzoek.

1.2 Onderzoeksvragen

De twee centrale vragen van het onderzoek luiden:
1 Hoe kan de vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met 

beperkingen en aan zwaar belaste mantelzorgers?
2 Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de 

vrijwillige extramurale zorg?

Vormen van vrijwillige extramurale zorg
Of organisaties voor vrijwillige extramurale zorg tegemoet kunnen komen aan de 
toenemende vraag naar zorg, is afhankelijk van de omvang en de samenstelling 
van het aanbod. In dit onderzoek concentreren wij ons op de samenstelling van het 
aanbod en besteden we slechts heel beperkt aandacht aan de omvang ervan. Voor 
de samenstelling is het van groot belang dat er voldoende verscheidenheid in het 
ondersteuningsaanbod aanwezig is. Enerzijds omdat de zorgvragers een op hun 
situatie afgestemde vorm van vrijwillige zorg wensen. Anderzijds omdat dit van 
belang is voor de motivatie van de vrijwilligers. Traditioneel kiezen veel vrijwilligers 
in deze sector uit sociale bewogenheid voor het werk; soms is die op eigen ervaring 
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gebaseerd. Het aantrekkelijke, ‘het leuke’ van het werk is de relatie die tussen de vrij-
williger en de zorgvrager ontstaat. Vergeleken met andere sectoren van het vrijwil-
ligerswerk zijn er in de vrijwillige extramurale zorg veel oudere vrouwen en mensen 
met een kerkelijke achtergrond werkzaam (Govaart 2001; Plemper et al. 2006). De 
motieven voor het verrichten van vrijwilligerswerk zijn echter niet meer dezelfde als 
vroeger: vrijwilligers zoeken tegenwoordig iets dat goed bij hen past. Het gevolg 
is dat organisaties geconfronteerd worden met een toenemende diversiteit in de 
wensen van vrijwilligers.

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen dient te worden uitgezocht 
hoe de vrijwillige extramurale zorg inspeelt op de toenemende diversiteit in de 
wensen van vrijwilligers en zorgvragers. Het antwoord op deze vraag kan deels 
gevonden worden door een inventarisatie te maken van de verschillende vormen van 
vrijwillige extramurale zorg. De deelvraag luidt dan:
1a Welke vormen van vrijwillige extramurale zorg zijn er te onderscheiden?

Ondersteuning en inbedding van de vrijwillige extramurale zorg
De kwaliteit van de dienstverlening door vrijwilligersorganisaties wordt beïnvloed 
door een aantal zaken. Ten eerste krijgen zowel de vrijwilligers als de lokale vrij-
willigersorganisaties ondersteuning bij hun werkzaamheden. Lokale organisaties 
ondersteunen hun vrijwilligers bijvoorbeeld door hen met scholing op hun taken 
voor te bereiden, door hen te verzekeren tegen ongevallen en hen zorgvuldig te 
koppelen met zorgvragers. Lokale vrijwilligersorganisaties ontvangen op hun beurt 
ondersteuning van onder andere landelijke en regionale koepelorganisaties. Het 
scholingsaanbod en de verzekeringen worden bij grote organisaties vaak op lande-
lijk niveau geregeld. De lokale organisaties kunnen hiervan gebruikmaken. Naast 
inhoudelijke ondersteuning ontvangt men op het lokale niveau fi nanciële ondersteu-
ning in de vorm van onder meer contributies en donaties (Devilee 2005). Het is de 
vraag hoe een en ander geregeld is bij organisaties voor vrijwillige extramurale zorg.

Ten tweede kunnen de organisaties voor vrijwillige extramurale zorg deel uitma-
ken van een lokaal zorgnetwerk. Dit netwerk wordt gevormd door aanbieders van 
vrijwillige zorg en professionele zorgaanbieders. Voor de kwaliteit en de afstemming 
van de dienstverlening aan cliënten is het van belang dat de verschillende partijen in 
het netwerk met elkaar samenwerken en naar elkaar verwijzen. Verder geldt dat het 
werken in het lokale zorgnetwerk onder invloed staat van verschillende niet-lokale 
zaken zoals het beleid van zorgverzekeraars en besluiten over het al dan niet toeken-
nen van zorg door het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz). Met de introductie van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt het lokale zorgnetwerk het 
sterkst beïnvloed door het gemeentelijke beleid. Daarom zouden wij ook graag weten 
hoe gemeenten de vrijwillige extramurale zorg ondersteunen. De deelvragen zijn 
hier:
1b Hoe wordt de vrijwillige extramurale zorg op het lokale niveau ondersteund?
1c Hoe is de vrijwillige extramurale zorg ingebed in het lokale zorgnetwerk?
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Een toekomstverkenning
Naast een schets geven van de huidige situatie willen we in het onderzoek ook 
een blik op de toekomst werpen. Dit levert een inzicht in de mogelijkheden en de 
problemen in de sector en geeft wellicht een indruk van de mate waarin zorgvragers 
de komende jaren op ondersteuning vanuit de vrijwillige extramurale zorg kunnen 
rekenen. Vrijwilligers, beroepskrachten en ondersteuners die betrokken zijn bij 
de verschillende vormen van vrijwillige extramurale zorg hebben het beste zicht 
op de ontwikkelingsrichting. Zij zijn vaak betrokken bij de beleidsplannen voor de 
komende jaren. Soms heeft de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn onderzoek 
gedaan naar de behoeften van zorgvragers. Verder zijn deze deskundigen goed op de 
hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk en kunnen zij 
inschatten wat deze beleidsveranderingen voor het vrijwilligerswerk betekenen. Dit 
leidt tot de deelvragen:
2a Wat zijn de verwachtingen en wensen van deskundigen op het gebied van vrijwil-

lige extramurale zorg voor deze vorm van vrijwilligerswerk in de komende vijf tot 
tien jaar?

2b Wat kan er op basis van deze verwachtingen en wensen gezegd worden over de rol 
van de vrijwillige extramurale zorg bij het ondersteunen van mantelzorgers?

Inspiratie vanuit het buitenland
Kenmerkend voor een toekomstverkenning is dat ze redeneert vanuit een bestaand 
zorgsysteem en de wijze waarop het vrijwilligerswerk op dat moment is georgani-
seerd. Dit legt beperkingen op aan de manier waarop er over vrijwillige mantelzor-
gondersteuning gedacht wordt. Om bruikbare ideeën op te doen over wijzen waarop 
de vrijwillige extramurale zorg kan functioneren en de mantelzorg kan ondersteu-
nen, is het zinvol te kijken naar praktijken in andere landen. Dit hoeft echter geen 
systematische, volledige vergelijking te zijn en kan zich beperken tot de beantwoor-
ding van de volgende deelvragen:
1d Wat kan er geleerd worden van praktijken in de vrijwillige extramurale zorg in 

andere landen?
1e Wat kan er op basis van deze praktijken gezegd worden over de mogelijkheden tot 

ondersteuning van mantelzorgers door de vrijwillige extramurale zorg?

1.3 Methoden

Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar vrijwillige extramurale zorg, is het wel 
mogelijk op basis van dit materiaal en de literatuur die over het onderwerp versche-
nen is een inventarisatie van de verschillende vormen van vrijwillige extramurale 
zorg te maken. Deze aanpak is toegepast bij de beantwoording van deelvraag 1a. 
Voor de beantwoording van deelvragen 1b en 1c is aanvullend hierop gebruikge-
maakt van gegevens die verzameld zijn met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk, 
informatie die beschikbaar werd gesteld via het extranet van organisaties en infor-
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matie die is verstrekt door deskundigen. Voor een beschrijving van de Monitor Lokaal 
Vrijwilligerswerk zie Mateman (2004) of Devilee (2005).

Na een vergelijking van onderzoeksmethoden, bleek dat voor beantwoording van de 
deelvragen naar de toekomst van de vrijwillige extramurale zorg (2a en 2b) Q-sort 
een acceptabele techniek is (Stephenson 1975). Met dit instrument kunnen namelijk 
gedeelde opvattingen in de discussie over een bepaald onderwerp in beeld worden 
gebracht. Bij het gebruik van een Q-sort wordt eerst een set met statements gemaakt, 
die representatief is voor de discussie op een bepaald beleidsterrein. Deze statements 
worden op kaartjes gezet. Aan deskundigen wordt vervolgens gevraagd de kaartjes te 
sorteren op de mate waarin men zich kan vinden in de uitspraak. Na het verzamelen 
van de data worden statistische technieken gebruikt om de discussie te analyseren 
(voor meer toelichting zie Brown (1980) of McKeown en Thomas (1988)). De uitkom-
sten van Q-sort vormen tezamen met beschikbare literatuur over het onderwerp de 
basis voor de schets van de ontwikkelingen die verwacht en gewenst worden voor de 
komende vijf tot tien jaar.

Tabel 1.1
Methodiek ter beantwoording van de deelvragen

deelvragen gebruikte methode

1a welke vormen van vrijwillige extramurale zorg
zijn er te onderscheiden?

literatuur en aanvullende interviews

1b hoe wordt de vrijwillige extramurale zorg op het
lokale niveau ondersteund?

literatuur, aanvullende interviews, Monitor 
Lokaal Vrijwilligerswerk en informatie op extranet

1c hoe is de vrijwillige extramurale zorg ingebed
in het lokale zorgnetwerk?

2a hoe zien deskundigen de toekomst van de vrijwillige 
extramurale zorg?

q-sort en literatuur

2b wat kan er op basis van de toekomstverkenning gezegd 
worden over de ondersteuning van mantelzorgers

1d wat kan er geleerd worden van ervaringen in andere 
landen met de ondersteuning door de vrijwillige 
extramurale zorg

internetonderzoek, enquête onder experts, 
literatuur

1e wat kan er op basis van deze praktijken gezegd 
worden over de mogelijkheden tot ondersteuning van 
mantelzorgers door de vrijwillige extramurale zorg

De informatie die voor de beschrijving van praktijken in andere landen nodig was, 
is voor een belangrijk deel met internetonderzoek verzameld. Hierbij is gebruikge-
maakt van de websites van de leden van het Europese centrum voor vrijwilligerswerk 
(cev) en van de verwijzingen die op deze sites gevonden werden; een groot aantal 
ondersteuners van het vrijwilligerwerk in Europa heeft zich bij het cev aangeslo-
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ten. Aanvullend op het internetonderzoek werd aan de leden van cev middels een 
korte vragenlijst gevraagd om informatie te geven over de rol van vrijwilligers in de 
extramurale zorg in hun land. Dezelfde vragenlijst werd uitgezet onder de leden van 
het netwerk Eurocarers. Dit is een Europees samenwerkingsverband van experts 
op het gebied van informele zorg. De leden zijn onder andere vertegenwoordigers 
van mantelzorgorganisaties, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen 
met expertise op het gebied van informele zorg. Ten behoeve van de context van de 
vrijwillige extramurale zorg in het buitenland is gebruikgemaakt van twee studies 
die landen op het onderwerp informele hulp met elkaar vergelijken (eurofamcare 
2004; Tjadens en Pijl 2000). In tabel 1.1 worden de deelvragen en de bijbehorende 
methoden weergegeven.

1.4 Opbouw van de publicatie

Vormen van vrijwillige extramurale zorg (hoofdstuk 2)
We eindigen dit hoofdstuk met een schets van de opbouw van de publicatie. In het 
volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van 
vrijwillige extramurale zorg. Er zal worden nagegaan in hoeverre mantelzorgers een 
doelgroep van de dienstverlening zijn. Aan bod komen onder andere vormen van 
sociaal-emotionele steun en praktische dienstverlening zoals bezoekwerk, buddy-
zorg, stervensbegeleiding, maaltijdvoorzieningen en oppasdiensten. In de conclusie 
van het hoofdstuk wordt een typologie voor de vrijwillige extramurale zorg gegeven.

Ondersteuning en inbedding van de vrijwillige extramurale zorg (hoofdstuk 3)
Het werk van de vrijwillige extramurale zorg wordt in sterke mate beïnvloed door 
de omstandigheden waaronder het plaatsvindt. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 
drie, waarin aandacht wordt besteed aan de ondersteuning die vrijwilligers in de 
zorg van lokale organisaties krijgen en de wijze waarop deze organisaties op hun 
beurt ondersteund worden. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate organisaties 
in het lokale zorgnetwerk met elkaar samenwerken, waarbij ook zal worden aange-
geven op welke wijze de gemeente ondersteuning biedt aan organisaties voor vrijwil-
lige extramurale zorg.

Figuur 1.1 toont een eenvoudig model van de relaties tussen de onderwerpen die in 
de volgende twee hoofdstukken worden behandeld. In de fi guur worden de vraag- en 
aanbodzijde van de vrijwillige extramurale zorg onderscheiden. De onderwerpen die 
in deze publicatie besproken worden, liggen allen aan de aanbodzijde van de vrijwil-
lige extramurale zorg. In de fi guur staat aangegeven in welk deel van de publicatie 
deze onderwerpen zullen worden behandeld. De liggende pijl tussen de twee zijdes 
maakt duidelijk dat de vraag naar en het aanbod van vrijwillige zorg (deels) bijeenko-
men. Wij veronderstellen dat deze afstemming wordt beïnvloed door de mate waarin 
binnen een lokaal zorgnetwerk wordt doorverwezen en afgestemd. Een tweede 
veronderstelling is dat doorverwijzen en afstemmen deels afhankelijk is van de wijze 
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waarop gemeenten de ondersteuning van vrijwillige extramurale zorg georganiseerd 
hebben. Verder komt in de fi guur tot uiting dat vrijwilligers vanuit hun lokale orga-
nisaties ondersteuning krijgen. Het gaat dan om zowel inhoudelijke als fi nanciële 
ondersteuning.

Figuur 1.1
Model voor de relaties tussen de onderwerpen in H2 en H3 van deze publicatie

extramurale
zorgvragers
(inclusief
mantelzorgers)

doorverwijzen
en afstemmen
(H3, § 4)

organisatie van 
de vrijwillige 
extramurale zorg
door gemeenten
(H3, § 5)

werk lokale
vrijwilligers
(H2)

ondersteuning 
vanuit lokale
organisaties
(H3, § 3.2.1)

financiële 
ondersteuning 
bv. door donaties 
en contributies
(H3, § 3)

inhoudelijke onder-
steuning door bv. 
landelijke en 
regionale koepels
(H3, § 3.2.2)

vraagzijde aanbodzijde

Praktijken in andere landen (hoofdstuk 4)
Het vierde hoofdstuk gaat in op vrijwillige extramurale zorg in een aantal andere 
Europese landen. Er wordt een beperkt aantal praktijken in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en België (Vlaanderen) beschreven met als doel om hiervan te 
leren voor de Nederlandse situatie.

De toekomst van de vrijwillige extramurale zorg (hoofdstuk 5)
Hoofdstuk vijf gaat over de te verwachten ontwikkeling van de vrijwillige extra-
murale zorg. Tevens wordt besproken wat een gewenste ontwikkelingsrichting 
zou zijn en wat deze ontwikkelingen betekenen voor de ondersteuning van mantel-
zorgers.

Conclusie en slotbeschouwing (hoofdstuk 6)
In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen kort samengevat en met elkaar in 
verband gebracht. De publicatie eindigt met een slotbeschouwing en enkele aanbeve-
lingen voor vervolgonderzoek.
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2 Vormen van vrijwillige extramurale zorg

2.1 Inleiding

In het inleidende hoofdstuk stelden we dat de meeste vrijwilligers in de vrijwillige 
extramurale zorg hun werk doen vanuit sociale bewogenheid en dat de relatie die 
zij opbouwen met cliënten en/of de familie een belangrijk aspect van het vrijwil-
ligerswerk is. Het gevolg hiervan is dat er beperkingen zijn in het soort hulp dat 
organisaties voor vrijwillige extramurale zorg kunnen en willen bieden. Zij richten 
zich doorgaans op wat zij extra kunnen leveren ten opzichte van beroepskrachten. 
Het is dus expliciet niet de bedoeling dat er taken van de beroepsmatige zorg worden 
overgenomen. Deze terughoudende houding is verstandig omdat bij ondeskundig 
handelen vrijwilligers een cliënt veel schade kunnen berokkenen. Een klein deel van 
de afbakening tussen vrijwilligers en beroepskrachten wordt geregeld door de wet 
big (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze wet bepaalt dat een aantal 
verpleegkundige en medische handelingen alleen mag worden uitgevoerd door hier-
toe geschoolde professionals.

Ook de hoeveelheid zorg die de vrijwillige extramurale zorg kan bieden, is niet 
grenzeloos maar afhankelijk van de mate waarin organisaties de omvang van de 
vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar kunnen afstemmen. Het is 
niet vanzelfsprekend dat organisaties hierin slagen. Vaak bestaat er een tekort aan 
specifi eke typen vrijwilligers zoals bestuursleden of vrijwilligers met speciale vaar-
digheden. Van alle sectoren in het vrijwilligerswerk rapporteert de sector ‘zorg en 
hulpverlening’ het grootste tekort aan vrijwilligers (Devilee 2005).

Los van deze beperkingen zal veel van de daadkracht van de vrijwillige extramurale 
zorg afhangen van de wijze waarop zij inspeelt op de toenemende diversiteit van 
de motieven van vrijwilligers en de wensen van zorgvragers. Zoals aangegeven in 
het eerste hoofdstuk, willen we een eerste indruk hiervan krijgen door op basis van 
bestaand onderzoek en literatuur over het onderwerp een inventarisatie te maken 
van de verschillende vormen van vrijwillige extramurale zorg. Deze inventarisatie 
is het onderwerp van dit tweede hoofdstuk. De bevindingen in de literatuur zijn 
gecontroleerd in een kort vraaggesprek met enkele deskundigen. Dit bood soms ook 
de mogelijkheid om ‘lege plekken’ in te vullen. Als we de bevindingen baseren op 
de uitspraken van een expert, dan wordt dit in de tekst aangeven. In bijlage A staat 
aangegeven welke deskundigen geraadpleegd zijn.

De eerstvolgende paragraaf van dit hoofdstuk bespreekt de diverse vormen van het 
bieden van sociaal-emotionele steun (§ 2.2). Voorbeelden zijn bezoekwerk, bud-
dyzorg, stervensbegeleiding en lotgenotencontact. Paragraaf 2.3 heeft respijtzorg 
en praktische hulp als onderwerp. Het grootste deel van de dienstverlening in deze 
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twee paragrafen betreft de ondersteuning van burgers met beperkingen. Eventuele 
mantelzorgers profi teren dan indirect van de geboden steun. Als de steun direct op 
mantelzorgers gericht is, wordt dit in de tekst vermeld. In de laatste paragraaf (2.4) 
vatten we de bevindingen kort samen en trekken we een conclusie over de rol van 
vrijwilligers in de extramurale zorg bij de ondersteuning van burgers met beperkin-
gen en mantelzorgers. Dit hoofdstuk gaat niet in op de wijze waarop zorgvragers 
en vrijwilligers met elkaar in contact komen. Dat onderwerp komt aan bod in het 
volgende hoofdstuk.

2.2 Bieden van sociaal-emotionele steun

Bezoekwerk
Een belangrijke vorm van dienstverlening door vrijwilligersorganisaties is het bieden 
van sociaal contact: de vrijwilligers gaan op bezoek bij de zorgvragers. In een onder-
zoek dat het Verwey-Jonker Instituut en het nizw in samenwerking hebben uitge-
voerd onder organisaties voor vrijwillige zorg (Plemper et al. 2006), blijkt dat deze 
vorm van dienstverlening door 87% van de vrijwilligersorganisaties in de zorg wordt 
aangeboden.1 Naar alle waarschijnlijkheid is dit ook de vorm van sociaal contact 
waarvan zorgvragers het meest gebruikmaken. Er zijn helaas geen gegevens bekend 
over het exacte aantal zorgvragers dat huisbezoeken ontvangt.

Bij het bezoekwerk staat het bieden van gezelschap en een goed gesprek centraal. 
Dit blijkt een effectief wapen te zijn tegen sociale uitsluiting en vereenzaming van 
mensen die vanwege een fysieke beperking niet of nauwelijks de deur uit kunnen. 
Verder is de sociale relatie die tussen de zorgvrager en de vrijwilliger opgebouwd 
wordt, vaak een goede aanvulling op de professionele hulp die dikwijls loopt via vele 
hulpverleners en wordt gekenmerkt door een gebrek aan inspraak van zorgvragers 
en mantelzorgers (Plemper et al. 2006; Hiemstra 2007).

Begeleiden van groepen
Naast het traditionele bezoekwerk komen ‘activiteiten en soos begeleiden’ (38%) 
en ‘groepen begeleiden’ (24%) regelmatig voor. Deze activiteiten voor groepen zijn 
met name op ouderen gericht en kunnen plaatsvinden in een verzorgingshuis, een 
dienstencentrum of een sociaal-cultureel centrum. Een voorbeeld zijn de dagop-
vangprojecten voor ouderen, waarbij ouderen die in sociaal isolement verkeren één 
of meer dagen per week terechtkunnen voor aanspraak en begeleiding. In vrijwel alle 
projecten zijn vrijwilligers actief. Zij maken individuele activiteiten mogelijk, zoals 
boodschappen doen en wandelen met de deelnemers, geven praktische ondersteu-
ning en zorgen voor sfeer en gezelligheid.
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Aanbieders
De belangrijkste aanbieders van de hierboven genoemde vormen van sociaal-emoti-
onele ondersteuning zijn bekende landelijke organisaties voor vrijwillige zorg zoals 
het Nederlandse Rode Kruis, De Zonnebloem en de uvv. Voor het aanbod van huis-
bezoeken is met name De Zonnebloem een belangrijke organisatie. In 2005 werden 
er 1 miljoen huisbezoeken afgelegd bij 58.000 zorgvragers (De Zonnebloem 2006a). 
Kenmerkend voor de landelijke organisaties is dat ze te kampen hebben met een 
vergrijzend vrijwilligersbestand (voornamelijk vrouwen), met als gevolg dat ze zich 
sterk moeten bezinnen op doelgroepen, het soort diensten dat ze willen leveren en 
het soort vrijwilligers dat ze willen aantrekken. Verder zijn er vergeleken met andere 
sectoren van het vrijwilligerswerk veel mensen met een kerkelijke achtergrond bij 
deze organisaties betrokken (Govaart 2001). Organisaties die vrijwillige extramurale 
zorg aanbieden hebben naar verhouding vaak een levensbeschouwelijke signatuur. 
Voorbeelden zijn het Leger des Heils, de Johanniter Hulpverlening, de Vincentius-
vereniging, de Nederlandse Patiëntenvereniging en Humanitas.

De kerken spelen traditioneel een rol bij het bieden van zorg in de vorm van sociaal-
emotionele steun. De maatschappelijke taken van de kerk zijn ondergebracht in het 
diaconaat, dat die taken uitvoert met behulp van diakenen en vrijwilligers. De kerken 
stellen een deel van hun budget ter beschikking van het diaconaat, maar hun rol 
beperkt zich niet tot fi nanciële bijdragen. De meeste protestantse kerken bezoeken 
één of enkele keren per jaar hun leden en stellen zich op de hoogte van hun geestelijk 
welbevinden. Door dit pastorale werk kan geconstateerd worden of praktische en 
meer frequente steun vanuit de diaconie gewenst is en daarmee heeft het een signale-
rende functie. Opvallend is dat de rooms-katholieke kerk op lokaal niveau nauwelijks 
een diaconaat met vrijwilligers kent. Beroepskrachten in de ondersteuningsstruc-
tuur van deze kerk werken echter hard aan de opbouw van hun diaconie. Sinds 10 
januari 2006 bestaat er de website www.rkdiaconie.nl, waar lokale initiatieven zich 
kunnen registreren. De verwachting is niet dat deze inspanningen zullen leiden tot 
een diaconaat op lokaal niveau dat qua omvang vergelijkbaar is met dat van de pro-
testantse kerk, daarvoor is de achterstand te groot (resp# 2).

In het onderzoek Diaconaat en zorg (De Jong 2003) is nagegaan op welke wijze chris-
telijke geloofsgemeenschappen zich tegenwoordig inzetten voor zorg. De conclusie 
is dat het aantal gemeenten met een actief diaconaat beperkt is en dat met name de 
grotere kerkelijke gemeentes van de Protestantse Kerk Nederland meer slagkracht 
hebben. Het verrichten van huisbezoeken bij ouderen komt als kernactiviteit naar 
voren. Van speciale aandacht voor mantelzorgers wordt geen melding gemaakt.

Het onderzoek van De Jong (ibid.) is het enige ons bekende onderzoek en het heeft 
zijn beperkingen. We moeten dan ook constateren dat exacte gegevens ontbreken 
over omvang van de inzet van kerkelijke vrijwilligers in de vrijwillige extramurale 
zorg en over het aantal cliënten dat wordt bereikt. Daarom wagen we ons niet aan 
een uitspraak over het belang van de protestantse kerk voor deze vrijwillige dienst-
verlening. Een interessante ontwikkeling is dat het nieuwe wettelijke kader van de 
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Wmo bij een deel van de protestantse kerken aanleiding is geweest om de rol van de 
diaconie ter discussie te stellen met vragen als wat betekenen de nieuwe ontwikke-
lingen voor de plaats van de kerk in de samenleving, welke taken kan en wil de kerk 
daarbinnen op zich nemen en welke weg wijst Christus.2

Behalve de landelijke organisaties en de kerken is ook het welzijnswerk voor ouderen 
actief in het bieden van sociaal-emotionele steun. De meeste Nederlandse gemeenten 
subsidiëren een Stichting Welzijn Ouderen. Deze organisaties leveren met behulp 
van doorgaans oudere vrijwilligers allerlei diensten die het welzijn van ouderen ten 
goede komt. Veel van deze organisaties hebben een bezoekdienst voor ouderen.

Als laatste noemen we de vrijwilligers van de ouderenbonden, die op bescheiden 
schaal zijn begonnen met het aanbieden van sociaal-emotionele steun. In de lokale 
afdelingen is de zogenaamde ‘lief- en leedcommissie’ hiervoor verantwoordelijk. 
Haar doel is het geven van aandacht aan de medemens: de leden die een kroonjaar 
vieren of iets verdrietigs beleven zoals ziekte of overlijden van de partner. Ook geeft 
men aandacht aan diegenen die slecht ter been zijn of problemen hebben met hun 
gezondheid. Veel afdelingen hebben hier al ervaring mee. De vorming van lief- en 
leedcommissies kreeg een impuls door het project ‘Voorkomen van sociaal isole-
ment’, gefi nancierd door het Nationaal Fonds Ouderenhulp. Bij dit project hebben de 
drie ouderenbonden (anbo, pcob en Unie kbo) de handen ineengeslagen om het 
oprichten van lief- en leedcommissies te stimuleren.

Buddyzorg en Vriendendiensten
Naast de hierboven beschreven vormen van sociaal-emotionele steun door landelijke 
organisaties voor vrijwillige zorg is er de buddyzorg. Buddyzorg biedt sociaal-emo-
tionele steun aan mensen die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische 
en/of levensbedreigende ziekte of aandoening. Buddyzorg wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers (buddy’s). Een buddy zet zich over het algemeen een dagdeel per week in 
en wordt gedurende een afgebakende periode (in principe maximaal twee jaar) aan 
een cliënt gekoppeld (Mezzo 2006c; Van Dam en Wiebes 2005: 63). Hoewel het pri-
maire doel van een buddy het bieden van sociaal-emotionele steun is, biedt de buddy 
vaak een bredere ondersteuning. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden op twee 
vragen die gesteld zijn aan een vrijwilliger bij Stichting Buddynetwerk in Den Haag 
(kader 2.1).

Buddyzorg is een naar verhouding jonge vorm van vrijwillige extramurale zorg.3 
Organisaties voor buddyzorg hebben minder moeite om (ook jongere) vrijwilligers 
te bereiken. Het werk heeft voor hedendaagse vrijwilligers een aantal aantrekkelijke 
kanten, die zij minder bij langer bestaande organisaties aantreffen: het is afgeba-
kend en doelgericht, sluit direct aan bij de motivatie om voor een specifi ek probleem 
of voor een specifi eke doelgroep te werken, het heeft een hogere status en biedt een 
gerichte opleiding (Govaart 2001).
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Kader 2.1 Dienstverlening door buddy’s

Naam: Marjan  Leeftijd: 57 jaar  Functie: voormalig medisch-secretaresse en moeder van twee 

volwassen zoons Buddy sinds: 2000 Maatje: jonge vrouw met Niet-Aangeboren Hersenletsel 

(NAH)  Wat ben jij als buddy van jouw maatje: vriendin, hulpverlener of iets anders?

‘Van alles een beetje: vertrouwenspersoon, hulpverlener en vriendin. Ze vertelt me over haar 

verdriet, angsten en problemen. Als ze opziet tegen een gesprek, bijvoorbeeld met een zorginstel-

ling, ga ik met haar mee. Daar maak ik dan aantekeningen, die we later rustig doorspreken. Laatst 

zei haar man “Je hoeft niet bang te zijn voor die afspraak, Marjan is toch bij je!” Daar word ik 

helemaal warm van.’  ‘Als zij bij de vele zorginstellingen tegen de bureaucratische muur aanbotst 

en de dingen niet meer kan overzien, neem ik die als ze het goedvindt van haar over. Dan ben ik 

dus een beetje hulpverlener. Maar we hebben vooral ook veel plezier samen. Het liefst gaat ze 

met me naar buiten, een stukje wandelen. Dan kan ze haar wandelstok thuis laten, want ík ben 

dan even haar stok.’  Verveelt het je niet om week in week uit naar hetzelfde maatje te gaan?

‘Integendeel. Ik moet mezelf er eerder van weerhouden niet een keer extra in de week bij haar 

langs te gaan. Toch doe ik dat niet, tenzij er een noodgeval is. Los van het feit dat het een schat 

van een mens is, vind ik het ook heel fi jn haar buddy te zijn omdat ik zoveel voor haar kan regelen. 

Dat houdt het contact heel afwisselend.’  ‘Als ik de blijdschap in haar ogen zie als ze de deur voor 

me opendoet, voel ik dat ik waarschijnlijk nog heel lang bij haar zal aanbellen. Mocht ik op een 

zeker moment, onverhoopt, toch niet genoeg voldoening meer halen uit mijn buddyschap voor 

dit maatje, dan zal ik om een ander maatje vragen. Maar niet zonder haar daar goed op voor te 

bereiden en het contact geleidelijk af te bouwen.’

Bron: Stichting Buddy Netwerk (2006)

De tweede groep relatief nieuwe organisaties wordt gevormd door de zogenaamde 
vriendendiensten. Een vriendendienst bemiddelt in sociaal contact tussen vrijwil-
ligers en mensen met psychiatrische problemen voor een vrij lange (maar afgeba-
kende) periode. Net als bij de dienstverlening door grote landelijke organisaties en 
buddyzorg is het doel de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. Bij psy-
chiatrische patiënten komt dit relatief vaak voor, omdat zij vaak moeite hebben met 
het leggen en/of onderhouden van sociale contacten. Mensen die zich aanmelden 
voor een vriendendienst wonen meestal zelfstandig, maar vriendendiensten bemid-
delen ook voor mensen die in een beschermde woonvorm wonen of op een afdeling 
van een psychiatrisch ziekenhuis verblijven.

De vriendendiensten gebruiken voor sociaal contact tussen vrijwilligers en 
mensen met een psychiatrische achtergrond de term ‘maatjescontact’ (Mezzo 
2006d). Maatjescontact wordt aangeboden aan verschillende doelgroepen. De Stich-
ting Amsterdamse Vriendendiensten onderscheidt bijvoorbeeld studenten, jongeren, 
mensen die liever gaan sporten met iemand dan koffi edrinken en praten, mensen die 
liever per mail of telefoon een maatje hebben en dak- en thuislozen. Voor deelnemers 
die staan ingeschreven bij de Amsterdamse Vriendendiensten maar nog geen maatje 
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hebben, is de zogenaamde ‘telefoonster’ opgezet. Bij dit tijdelijke telefooncontact 
belt een vrijwilliger wekelijks op een vast tijdstip een aantal deelnemers. Bij de vrien-
dendiensten ligt de nadruk vergeleken met buddyzorg en het bezoekwerk sterker 
op het ondernemen van activiteiten. Dit komt doordat de cliënten van de vrienden-
diensten over het algemeen geen fysieke beperkingen hebben en het doorbreken van 
sociaal isolement en het onderhouden en/of opbouwen van een sociaal netwerk een 
belangrijke doelstelling is. Ook de vriendendiensten zijn naar verhouding populair 
onder jongere vrijwilligers.

Stervensbegeleiding en rouwverwerking
Vormen van voornamelijk sociaal-emotionele steun bij het aanstaande overlijden 
van een zorgvrager zijn palliatieve terminale zorg, stervensbegeleiding en rouwver-
werking. De belangrijkste vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg en 
stervensbegeleiding is de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Onge-
veer 80% van de organisaties in deze sector is hiervan lid. De vrijwilligers bieden 
ondersteuning aan mantelzorgers die een partner, kind of familielid in de laatste 
fase van het leven verzorgen. Dit is een bijzonder zware periode in de verzorging 
omdat de familie in de laatste fase meestal 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. 
De vrijwilligers bieden ondersteuning door onder meer het waken bij een patiënt, 
het geven van hulp bij lichte lichamelijke verzorging en het verlenen van emotionele 
steun. In 2005 begeleidden de vrijwilligers 5600 personen in hun laatste levensfase. 
In 2004 werd in totaal iets meer dan 555.000 uur vrijwillige inzet verleend (vptz 
Nederland 2006: 5).

Vrijwillige stervensbegeleiding wordt ook verzorgd door algemene vrijwilligers-
organisaties zoals Humanitas en door de kerken. Ondanks het feit dat steeds minder 
burgers de kerk bezoeken, wordt vrijwilligerswerk vanuit de kerk nog relatief vaak 
aangevraagd bij de geestelijke voorbereiding op de dood.

Bij stervensbegeleiding verlenen de vrijwilligers hun steun in de thuissituatie, in 
een instelling voor verzorging of verpleging, of in een hospice als opvang thuis niet 
mogelijk is en vaststaat dat de hulpbehoevende binnen korte tijd zal overlijden. 
Hospices zijn veelal gevestigd in gewone huizen. Er kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen high-care en low-care hospices (bijna-thuis-huis). In de low-care 
hospices werken hoofdzakelijk vrijwilligers. En is vrijwel geen medisch of verpleeg-
kundig personeel in dienst. Deze hospices zijn alleen geschikt voor cliënten die 
geen ingewikkelde, medische problemen hebben. In de high-care hospices werken 
vrijwilligers en een veelheid aan beroepskrachten zoals artsen, psychologen, gees-
telijke verzorgers en verpleegkundigen. In deze hospices kunnen cliënten met een 
gecompliceerde medische situatie terecht (Uitvaart Communications 2006). In beide 
typen hospices bieden zowel beroepskrachten als vrijwilligers zorg aan de sterven-
den en de naasten. De vrijwilligers hebben hierbij een aanvullende rol op de beroeps-
krachten. De initiatieven tot een hospice worden vanuit verschillende organisaties 
genomen, waarbij opnieuw een onderscheid kan worden gemaakt tussen algemene 
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instellingen voor maatschappelijk werk zoals het Rode Kruis en instellingen met een 
levensbeschouwelijke achtergrond (Van Dam en Wiebes 2005: 64).

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg hebben tevens een rol bij de rouwverwer-
king. Verder kunnen vrijwilligers vanuit de kerken een rol spelen bij de verwerking 
door middel van het persoonlijk pastoraat na het overlijden. Ook bestaan er vanuit de 
kerk zelfhulpgroepen. In een rouwgroep of verliesgroep staat het gesprek met lot-
genoten centraal (Crijns 2005). Deze groepen met lotgenoten worden uiteraard ook 
buiten de kerk gevonden. Bij de Stichtingen Welzijn Ouderen bestaan er bijvoorbeeld 
bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars. Een ander voorbeeld is de Stichting 
Achter de Regenboog. Deze stichting richt zich op kinderen tot 18 jaar en geeft steun 
bij de verwerking van een sterfgeval in het gezin. Andere vormen van lotgenoten-
contact bij rouwverwerking zijn aan een bepaalde ziekte gebonden. Een deel van de 
consumenten- en patiëntenorganisaties richt zich bij het lotgenotencontact op de 
nabestaanden. Deze vorm van rouwverwerking kan bijvoorbeeld gevonden worden 
bij de hiv-vereniging en de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten. In het 
vervolg van de paragraaf wordt er wat dieper ingegaan op het lotgenotencontact.

Lotgenotencontact
Sociaal-emotionele steun kan ook geboden worden vanuit organisaties waarin 
mensen met beperkingen zich verenigd hebben. Dit zijn vrijwel altijd vrijwilligersor-
ganisaties. Voor een deel gaat het hier om patiëntenorganisaties zoals de Diabetes 
Vereniging Nederland, maar ook om gehandicaptenorganisaties zoals de Neder-
landse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden en over familieorganisaties in de 
ggz zoals Ypsilon.

Lotgenotencontact is één van de drie taken van deze consumenten- en patiëntenor-
ganisaties. De andere twee taken zijn ‘het verstrekken van informatie en voorlich-
ting’ en ‘belangenbehartiging’. Lotgenotencontact is het contact tussen mensen 
met een zelfde ervaring zoals een ziekte of een handicap (npcf 1996). Aan deze taak 
besteden zij veruit de meeste tijd.4 De steun die voortkomt uit lotgenotencontact 
is voornamelijk sociaal-emotionele steun en voor een klein deel praktische steun 
(Schreurs 1996).Veel consumenten- en patiëntenorganisaties zijn er op basis van hun 
ervaringen van overtuigd, dat deze ondersteuning eraan bijdraagt dat mensen in 
staat zijn om beter met hun ziekte om te gaan en een actiever leven leiden (Ouden-
ampsen et al. 2005).

Uit onderzoek blijkt dat veel burgers met beperkingen zich bij landelijke consumen-
ten- en patiëntenorganisaties aangesloten hebben (Oudenampsen et al. 2005, 2007). 
Om een indruk hiervan te krijgen is in tabel 2.1 een aantal voorbeelden gegeven van 
kleine, middelgrote en grote organisaties.
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Tabel 2.1
Indeling van consumenten- en patiëntenorganisaties naar aantal leden

indeling voorbeeld

kleine consumenten- en patiëntenorganisaties
(< 500 leden)

– Stichting Chromosoom 11q netwerk
– ME/CVS Vereniging
– Alvleeskliervereniging
– Erbse Paresevereniging Nederland

middelgrote consumenten- en patiënten-
organisaties
(500 tot 2000 leden)

– Dwarslaesie Organisatie Nederland
– Nederlandse Obesitas Vereniging
– Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
– Stichting Bloedlink

grote consumenten- en patiëntenorganisaties
(≥ 2000 leden)

– Multiple Sclerose Vereniging Nederland
– Diabetes Vereniging Nederland
– Vereniging Ypsilon
– Parkinson Patiënten Vereniging

Bron: Oudenampsen et al. (2007)

Tabel 2.2
Doelgroepen van lotgenotencontact bij consumenten- en patiëntenorganisaties (aantallen)a

doelgroep consumenten- en patiëntenorganisaties (n = 106)

volwassen patiënten 96

partners 85

ouders van patiënten 76

jeugdige patiënten 68

kinderen van patiënten 50

mantelzorgers 46

nabestaanden 29

a Meerdere antwoorden mogelijk: de aantallen tellen verticaal niet op tot 106.

Bron: Oudenampsen et al. (2007)

Consumenten- en patiëntenorganisaties zijn niet alleen gericht op mensen met een 
chronische ziekte, een aandoening of een handicap, zij richten zich ook expliciet op 
de sociale omgeving van de zorgvrager (Oudenampsen et al. 2007). In tabel 2.2 wordt 
aangegeven welke doelgroepen onderscheiden worden.

Vanzelfsprekend richten consumenten- en patiëntenorganisaties uit dit onderzoek 
zich vrijwel allemaal op volwassen patiënten (96), maar het bereik is veel breder. 
Respectievelijk 85, 76 en 68 van de organisaties richten zich ook op de partner, de 
ouders van patiënten en jeugdige patiënten. Net iets meer dan de helft van de orga-
nisaties heeft de mantelzorger en de kinderen van patiënten als doelgroep,5 en iets 
meer dan een kwart van de organisaties voorziet in lotgenotencontact voor nabe-
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staanden. De mate waarin de organisaties zich op mantelzorgers richten, is afhan-
kelijk van het soort beperking van de zorgvragers. Voorbeelden van organisaties die 
naar verhouding veel betekenen voor mantelzorgers zijn Ypsilon (schizofrenie of een 
psychose), Alzheimer Nederland (Alzheimer) en Samen Verder (beroerte). Een deel 
van de organisaties richt zich expliciet op de verzorgenden en noemt zich een fami-
lie-organisatie. Anderen rekenen zowel de patiënten als de familie tot de doelgroep. 
Naast de activiteiten van de consumenten- en patiëntenorganisaties organiseert 
Mezzo6 via de steunpunten mantelzorg en door de organisatie van de zogenoemde 
‘zorg-voor-jezelfdagen’ lotgenotencontact dat zich exclusief op mantelzorgers richt. 
In het algemeen kan worden gesteld dat grote organisaties vaker lokaal actief zijn en 
op dat niveau een volledige afdeling laten functioneren, terwijl kleine organisaties 
op lokaal niveau slechts een contactpersoon ter beschikking hebben.

Het lotgenotencontact kent een individuele en een groepsvariant. De individuele 
contacten lopen doorgaans via de telefoon of het internet (e-mail en chatten). Bij 
een klein deel van de organisaties (9 van de 106) voorziet men in lotgenotencontact 
middels een buddy. Bij de groepsvariant organiseert men een bijeenkomst met een 
bepaald onderwerp als thema. Verder wordt lotgenotencontact gecombineerd met 
sport, recreatie en evenementen. Het totaal aantal deelnemers aan de varianten van 
lotgenotencontact is groot. In een onderzoek onder tien consumenten- en patiënten-
organisaties die voorzien in lotgenotencontact via internet bleek dat in het jaar 2004 
20.820 personen deelgenomen hebben aan gespreksthema’s en chatboxen via het 
internet (Oudenampsen et al. 2005). In hetzelfde onderzoek geven zestien organisa-
ties aan, dat er in het jaar 2004 in totaal 26.854 personen deelnemen aan groepsbij-
eenkomsten.

Sociaal-emotionele steun voor mantelzorgers
Aan het eind van deze paragraaf willen we kort ingaan op de sociaal-emotionele 
steun voor mantelzorgers. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat vrijwillige 
mantelzorgondersteuning verleend wordt in de vorm van stervensbegeleiding en 
rouwverwerking en dat het lotgenotencontact sociaal-emotionele steun levert. Bij de 
andere vormen van sociaal-emotionele steun richt de steun zich niet op de mantel-
zorger maar op de zorgvragers. Mantelzorgers kunnen dan indirect profi jt hebben 
van de ondersteuning.

De aandacht voor sociaal-emotionele steun voor mantelzorgers is noodzakelijk 
omdat ook mantelzorgers met psychisch zware problemen geconfronteerd worden. 
Ze hebben bijvoorbeeld moeite met de aftakeling van hun dierbare of ze voelen zich 
machteloos als deze weigert hulp te zoeken of te verhuizen naar een aangepaste 
woning. Rollen verschuiven en daarmee de afhankelijkheidsbalans. Een volwassen 
kind kan een dementerende moeder vaak nauwelijks meer als ouder zien wanneer 
deze steeds meer tot kind wordt. Veel volwassen kinderen en hun ouders hebben 
moeite met nieuwe vormen van intimiteit, zoals hulp bij de toiletgang of bij het 
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wisselen van incontinentieluiers. Kinderen zijn het soms onderling oneens over de 
keuze tussen verzorging van de zieke of opname in een verpleeghuis. In partner-
relaties kunnen problemen met seksualiteit ontstaan als gevolg van een chronische 
ziekte of handicap. Verder kunnen zij die langdurig en intensief zorgen in een 
sociaal isolement raken. Vrienden en kennissen blijven weg omdat zij slecht met de 
langdurige ziekte kunnen omgaan (Morée en Goumans 2004: 11). Vanwege de drei-
ging van sociaal isolement beschouwt een deel van de grote landelijke organisaties 
voor vrijwillige zorg de mantelzorgers als hun doelgroep.

2.3 Praktische hulpverlening en respijtzorg

Vormen van ondersteuning
Naast sociaal-emotionele steun leveren organisaties voor vrijwillige extramurale 
zorg praktische ondersteuning. Hulpbehoevenden krijgen deze steun voor een 
belangrijk deel in de professionele vorm van thuiszorg en de vrijwilligers hebben 
derhalve een aanvullende rol. Bekende voorbeelden hiervan zijn de maaltijdvoorzie-
ningen, de boodschappendiensten, alarmeringsdiensten en vervoersdiensten.

In tabel 2.4 staat weergegeven welke vormen van praktische ondersteuning verleend 
worden door organisaties voor vrijwillige zorg. Omdat de percentages gebaseerd zijn 
op een beperkt aantal organisaties, moeten zij met enige voorzichtigheid geïnterpre-
teerd worden. De vormen die het meest voorkomen zijn het ‘vervoer bieden en bege-
leiden’ en het ‘meegaan en begeleiden’. Er is veel vraag naar deze dienstverlening, 
omdat ziekte, ouderdom of een handicap het moeilijk maakt om naar buiten te gaan.

Tabel 2.4
Vormen van praktische ondersteuning en respijtzorg aangeboden door vrijwilligersorganisaties 
(in procenten)

soort activiteit
vrijwilligersorganisaties
(n = 1184)

vervoer bieden en begeleiden 64

meegaan en begeleiden bij evenementen, excursies, dagtochten en vakanties 59

boodschappen doen 28

oppassen 17

klussen in en om het huis / tuinonderhoud 13

maaltijdvoorziening 13

huishoudelijke ondersteuning 9

persoonlijke lichamelijke verzorging 4

(rolstoel-)wandelen / (tandem-)fi etsen / zwemmen 3

bibliotheek / voorlezen / internet- en computerbegeleiding 3

Bron: Plemper et al. (2006)



37Vormen van vrijwillige extramurale zorg

Zo kunnen oudere mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of zeer slecht ter been 
zijn, haast niet zonder begeleiding naar buiten. Een vrijwilliger kan met deze oude-
ren een wandeling gaan maken of ze begeleiden bij het bezoek van bijvoorbeeld een 
kerk, een museum of een café. Verder is de dienstverlening van vrijwilligers onmis-
baar bij georganiseerde uitstapjes zoals excursies, dagtochten en vakanties. Ook 
het faciliteren van het zelfstandig boodschappen doen is een belangrijke taak van 
vrijwilligersorganisaties. Oppassen op bijvoorbeeld dementerenden of gehandicap-
ten wordt gedaan door 17% van de organisaties voor vrijwillige zorg. Assistentie bij 
‘klussen en tuinonderhoud’ en ‘maaltijdvoorziening’ wordt door 13% van de organi-
saties aangeboden. De resterende vormen van praktische ondersteuning komen naar 
verhouding weinig voor (minder dan 10 procent van de organisaties).

Praktische ondersteuning waarbij de zorg tijdelijk (voor een deel) van de mantelzorg 
overgenomen wordt staat bekend als respijtzorg. Het maakt dat de mantelzorger even 
tijd heeft om te ontspannen en dingen te doen die zijn blijven liggen door de voort-
durende zorgvraag. Deze vorm van praktische ondersteuning vindt zowel binnen de 
huiselijke situatie als buitenshuis plaats. Van de typen hulpverlening in tabel 2.4 is 
het ‘oppassen’ de enige vorm die zich direct op de mantelzorger richt en hiermee de 
duidelijkste vorm van vrijwillige respijtzorg. Vrijwillige respijtzorg kan ook de vorm 
hebben van een vakantie, zoals deze bijvoorbeeld georganiseerd wordt door het Rode 
Kruis, de Zonnebloem en de Johanniter Hulpverlening, waaraan zowel de zorgvra-
gers als hun partners of mantelzorgers kunnen deelnemen. Bij de meeste andere 
vormen van praktische steun richt het aanbod zich op de zorgvrager, maar als er in 
het huishouden een mantelzorger is dan wordt deze door de vrijwilliger ontlast. In 
die gevallen is de mantelzorgondersteuning indirect.

Niet alle respijtzorg thuis kan door vrijwilligers verzorgd worden. Op basis van een 
onderzoek naar vormen van oppas thuis geven Bakker en Morée (2003) criteria voor 
situaties waarin de respijtzorg beter aan professionals kan worden overgelaten. Het 
gaat dan over het algemeen om cliënten met een dusdanig complexe zorgvraag dat 
niet kan worden verwacht dat een vrijwilliger met een beperkte opleiding hieraan 
kan voldoen. Voorbeelden zijn de zorg voor Parkinsonpatiënten bij wie plotseling 
functies kunnen uitvallen of de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen die 
een neiging tot zelfbeschadiging hebben.

Aanbieders
Praktische ondersteuning wordt aangeboden door de grote landelijke organisaties 
voor vrijwillige zorg. Een andere aanbieder is de Stichting Welzijn Ouderen wier 
dienstenpakket voor een deel bestaat uit praktische hulpverlening. Voorbeelden hier-
van zijn Tafeltje-dek-je en ondersteuning bij het instellen van televisies, computer-
problemen enzovoort (senior whizzkids).
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Een relatief jonge organisatie die actief is in dit type dienstverlening is de Vrijwillige 
Thuishulp.7 Voor het jaar 2003 schatten Baecke en Cazemier (2004) dat deze orga-
nisatie 237.000 cliënten bereikt. De Vrijwillige Thuishulp richt zich expliciet op de 
ondersteuning in een thuissituatie. Aan het contact ligt een praktische hulpvraag ten 
grondslag. De doelgroepen van de vrijwillige thuishulp zijn kinderen en volwassenen 
met een beperking en hun mantelzorgers. Deze organisatie richt zich dus ook op 
mantelzorgondersteuning. Vormen van hulpverlening die door Vrijwillige Thuishulp 
worden geleverd zijn: a) speelhulp, oppas of aanwezigheidshulp; b) ondersteuning 
bij vrijetijdsbesteding; c) sociaal contact/maatjescontact; d) respijtzorg; e) logeerop-
vang in gastgezinnen in het weekend of in vakantieperioden; en f) ondersteuning bij 
kleine klusjes of begeleiding in vervoer. Net als de buddyzorg en de vriendendiensten 
trekt deze organisatie naar verhouding makkelijk (ook jonge) vrijwilligers. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de cultuur en de wijze van werken bij deze organisaties, 
die aanzienlijk verschillen van grote landelijke organisaties als de Zonnebloem en 
het Nederlandse Rode Kruis.

Een organisatie die zich expliciet richt op vrijwillige mantelzorgvervanging is 
Handen in Huis. Deze organisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste 
mantelzorgers van thuisverblijvende lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten 
en chronisch zieken. Door deze vervanging kan de vaste mantelzorger met vakan-
tie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een 
opname naar een ziekenhuis moet. De periode van de vervanging is minimaal drie 
etmalen.

Handen in Huis werkt met vrijwilligers, maar ze betaalt deze per etmaal een 
onkostenvergoeding die varieert van 43,50 tot 52,50 euro. De gemaakte kosten 
verhaalt de organisatie op de cliënt of op diens zorgverzekeraar. Bij veel zorgverze-
keraars is mantelzorgvervanging tot op zekere hoogte gedekt. Handen in Huis werkt 
samen met Mezzo en heeft op deze manier recentelijk een groot aantal regionale 
samenwerkingspartners gevonden, waardoor nu in heel Nederland vrijwillige man-
telzorgvervanging kan worden geboden.

2.4 Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we op basis van bestaand onderzoek en literatuur over de 
vrijwillige extramurale zorg zo goed mogelijk een inventarisatie gemaakt van de 
verschillende vormen van vrijwillige extramurale zorg die in Nederland aangeboden 
worden. Doel hiervan was een indruk te krijgen van de wijze waarop de vrijwillige 
extramurale zorg het hoofd biedt aan de toenemende diversiteit in de drijfveren van 
vrijwilligers en de wensen van zorgvragers.

Het duiden van de omvang van de dienstverlening van de vrijwillige extramurale zorg 
bleek een lastige aangelegenheid; het cijfermateriaal ontbreekt veelal en de beschik-
bare gegevens zijn vaak gedateerd. Ter indicatie van de omvang vermeldden we dat 
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de Zonnebloem in 2005 58.428 zorgvragers van dienst was, de Vrijwillige Thuishulp 
in 2004 237.000 cliënten bereikte en de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg 
in 2006 555.000 uur besteedde aan het begeleiden van 5600 personen in hun laatste 
levensfase. Verder is op basis van een verkennend onderzoek onder consumenten- en 
patiëntenorganisaties bekend dat in het jaar 2004 bij zestien organisaties 25.854 per-
sonen hebben deelgenomen aan lotgenotencontact in de vorm van groepsbijeenkom-
sten.8

Opvallend aan de wijze waarop steun verleend wordt, is het grote aandeel en het 
grote aantal varianten van sociaal-emotionele ondersteuning. Het verrichten van 
huisbezoeken en het faciliteren van lotgenotencontact zijn twee belangrijke vormen 
waarmee vrijwilligers hierin voorzien. Bij de praktische ondersteuning komen 
‘vervoer bieden en begeleiden’, ‘het begeleiden van langere of kortere uitstapjes’ en 
‘boodschappen doen’ het meeste voor.

Een tweede constatering is dat vrijwilligerswerk vaak een dubbele functie heeft. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk dat te boek staat als praktische onder-
steuning of respijtzorg. In veel gevallen is hier tevens sprake van sociaal-emotio-
nele steun. Omgekeerd is bekend dat vrijwilligers die huisbezoeken verrichten aan 
cliënten die gebrekkiger worden, vaak ook meer praktische diensten gaan verlenen. 
Sociaal-emotionele steun en praktische hulpverlening komen in de ondersteunings-
vormen dus in mengverhoudingen voor. Een ondersteuningsvorm waarin sociaal-
emotionele steun de overhand heeft, is het bezoeken afl eggen en gezelschap houden. 
Daarnaast kunnen de vrijwilliger en de hulpvrager samen allerlei activiteiten 
ondernemen. Bij deze ondersteuningsvormen, zoals koken, op de computer werken, 
tuinieren, fi etsen, zwemmen en het begeleiden naar voetbalwedstrijden, is de prakti-
sche component duidelijker aanwezig.

Verder kwam naar voren dat verschillende vormen van vrijwillige ondersteuning 
zoals Maatjescontact, Buddyzorg en huisbezoeken vaak een (net iets andere) doel-
groep hebben. Aanvullend hierop geldt dat vrijwillige ondersteuning soms gericht is 
op groepen en soms op individuen. Voorbeelden van vrijwilligerswerk dat gericht is 
op groepen zijn de dagopvangprojecten voor ouderen, het begeleiden van activiteiten 
en groepsgewijze vormen van lotgenotencontact.

In tabel 2.5 worden de bevindingen over mengvormen van steun kort samengevat. 
Dit resulteert in een opdeling van de vrijwillige steun, waarbij de doelgroep en het 
‘karakter’ van de steun de leidende principes zijn. De in de tabel opgevoerde vormen 
van ondersteuning moeten gezien worden als voorbeelden. Respijtzorg wordt in het 
schema als een vorm van praktische ondersteuning beschouwd. De mengverhouding 
tussen praktische en sociaal-emotionele steun is overigens deels afhankelijk van de 
invulling die de vrijwilliger en de cliënt aan de dienstverlening geven.
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Tabel 2.5
Voorbeelden van mengvormen van praktische en sociaal-emotionele steun door vrijwilligers

soort verband soort cliënten
sociaal emotionele 
steun dominant

min of meer gelijke 
 verhoudingen

praktische steun 
dominant

één op één chronisch zieken buddyzorg, 
huisbezoeken

(rolstoel-)wandelen,
(tandem-)fi etsen, zwem-
men, boodschappen doen 

klussen in en om het 
huis, tuinonderhoud, 
maaltijdvoorziening

psychiatrische 
patiënten

maatjescontact

zorgvragers in de 
laatste levensfase en 
hun mantelzorgers

vrijwilligere palliatieve 
terminale zorg

medepatiënten en
hun mantelzorgers

lotgenotencontact

mantelzorgers oppasdiensten

groepen ouderen dagopvangprojecten

chronisch zieken, 
gehandicapten en 
mantelzorgers

meegaan en begeleiden bij 
evenementen, excursies, 
dagtochten en vakanties

medepatiënten
en hun mantelzorgers

lotgenotencontact

Hoewel de invulling van de tabel niet volledig is, illustreert ze dat er veel variëteit is 
in de verschijningsvormen en de doelgroepen van ondersteuning. Dit is niet toevallig 
zo gegroeid. Van de relatief nieuwe vormen van vrijwillige extramurale zorg zoals 
Buddyzorg, Vriendendiensten en Vrijwillige Thuishulp weten we bijvoorbeeld dat 
zij een reactie waren op de zorgbehoefte van specifi eke doelgroepen. Inmiddels zijn 
er alweer nieuwere vormen van vrijwillige extramurale zorg ten tonele verschenen 
of zijn al wat langer bestaande organisaties aan een opmars begonnen. Voorbeel-
den hiervan zijn de vrijwillige mantelzorgvervanging door Handen in Huis en het 
lotgenotencontact dat plaatsvindt in de Mantelzorg- en de Alzheimercafé’s. Hiermee 
reageert de vrijwillige extramurale zorg op de toenemende zorgbehoefte onder man-
telzorgers en het gegeven dat mantelzorgondersteuning een prominentere plaats op 
de maatschappelijke en politieke agenda gekregen heeft.

Belangrijk voordeel van de diversiteit in het zorgaanbod is dat er verschillende groe-
pen vrijwilligers en cliënten worden aangesproken. Het gevolg is dat zowel de totale 
groep vrijwilligers als de totale groep zorgvragers groter is dan bij een meer eenvor-
mig ondersteuningsaanbod. Het resultaat is dat een groter aantal vrijwilligers voor 
een groter aantal zorgvragers en mantelzorgers de kwaliteit van het leven verbetert.
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Uit de inventarisatie van de vormen van vrijwillige extramurale zorg blijkt dat met 
name de vrijwillige palliatieve terminale zorg, de ‘oppasdiensten’ die onder andere 
geleverd worden door de Vrijwillige Thuishulp, het lotgenotencontact en een deel van 
de door vrijwilligersorganisaties georganiseerde vakanties een bijdrage leveren aan 
mantelzorgondersteuning. Dit noemen we directe mantelzorgondersteuning. De 
vrijwilliger die een zorgvrager een middag meeneemt op een tandem is een voor-
beeld van steun geven aan zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Omdat de steun 
via de zorgvrager loopt, noemen we dit indirecte mantelzorgondersteuning. De 
totale hoeveelheid steun die organisaties voor vrijwillige extramurale zorg leveren 
is de optelsom van directe en indirecte mantelzorgondersteuning. Op basis van ons 
onderzoeksmateriaal is er helaas geen uitspraak te doen over de mate waarin onder-
steuning die gericht is op de zorgvragers in de praktijk wordt ingezet ter ontlasting 
van mantelzorgers.

Met de beschrijving van de wijzen waarop de vrijwillige extramurale zorg onder-
steuning biedt aan burgers met beperkingen en mantelzorgers is de eerste deelvraag 
(1a) uit het inleidende hoofdstuk zo goed mogelijk beantwoord. Uit de inventarisatie 
blijkt dat er grote diversiteit is in de werkwijze van de vrijwillige extramurale zorg. 
De grote landelijke organisaties voor vrijwillige zorg, zoals het Rode Kruis en De 
Zonnebloem, worden vergezeld door organisaties uit een recenter ‘geboortejaar’ en 
wat het belangrijkste is, een ander ‘karakter’. Voor het werven van vrijwilligers die 
sterker dan in het verleden op zoek gaan naar een vorm van vrijwilligerswerk die 
goed bij hen past en het inspelen op de toenemende complexiteit van de zorgvragen, 
is dit geen slechte uitgangspositie. In de komende jaren zal echter moeten blijken 
hoe vraaggericht de sector is en of de huidige en de nog te initiëren vormen van vrij-
willige extramurale zorg in staat zullen zijn om enerzijds voldoende vrijwilligers aan 
zich te binden en anderzijds hun cliënten goed van dienst te zijn.

Of er voldoende vrijwilligers in de vrijwillige extramurale zorg willen werken, is niet 
alleen afhankelijk van de diversiteit in de vormen van vrijwillige extramurale zorg. 
Externe ontwikkelingen zijn van invloed,9 en het is van belang dat men binnen de 
organisaties de zaken inhoudelijk en fi nancieel goed op orde heeft. Organisaties 
krijgen hierbij ondersteuning. Vervolgens is de kwaliteit van de dienstverlening aan 
cliënten voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking met andere partijen in 
het lokale zorgnetwerk. In het nu volgende hoofdstuk wordt hiervan een beschrijving 
gegeven en daarmee een antwoord op de deelvragen 1b en 1c.
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Noten

1 Benaderd werden: Agora (beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk), 
Humanitas, Johanniter Hulpverlening, Leger des Heils, Mezzo, Nederlandse Patiënten 
Vereniging, Nederlandse Rode Kruis, Protestantse Kerk in Nederland, Stichting Samen-
werkende Vrijwillige Hulpdiensten, Stichting Vriendendiensten Nederland, Unie van 
Vrijwilligers, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en de Zonnebloem.

2 Recentelijk is er door Sensor en de Nederlandse Patiëntenvereniging de publicatie Nabije 
Naasten uitgebracht met als doel de kerken duidelijk te maken wat voor mogelijkheden de 
nieuwe wet hen biedt. Een recent artikel in de Staatscourant gaat eveneens op deze proble-
matiek in en stelt dat gemeenten nog te weinig gebruikmaken van de mogelijkheden tot 
ondersteuning door kerken en moskeeën. Gemeenten zijn vaak angstig voor fi nanciering 
van kerken omdat zij kerk en staat gescheiden willen houden en beducht zijn voor claims: 
wat je voor de ene groep doet, met je voor de andere ook doen. Bij moskeeën heeft men de 
angst indirect islamitisch fundamentalisme te fi nancieren. Onderzoeker Maaike Dau-
tzenberg die in het artikel wordt geciteerd, denkt dat gemeenten minder krampachtig 
moeten zijn bij de fi nanciering en dat de angst voor fi nanciering van fundamentalisme 
ongegrond is. De sociale en maatschappelijke activiteiten die georganiseerd worden 
vanuit de moskee brengen juist een moreel kader bij (Hooimeijer 2007). 

3 Buddyzorg is ontstaan in de homobeweging in de Verenigde Staten toen veel homo’s 
aan aids overleden. Vanuit onderlinge solidariteit en het besef dat zij deze dodelijke 
ziekte zelf konden krijgen, boden jonge homoseksuele mannen zorg en steun aan hun 
getroffen maatjes. In 1984 start in Amsterdam het eerste Nederlandse buddyproject voor 
homo ś dat zich na enige tijd uitbreidt tot buddyzorg voor alle hiv-geïnfecteerden en 
drugsgebruikers. De laatste jaren vinden ook asielzoekers, gedetineerden en psychia-
trische patiënten de weg naar buddyzorg en wordt het concept toegepast in de zorg voor 
chronisch en terminaal zieken (Van Dam en Wiebes 2005: 64).

4 De organisaties besteden 30 uur per week aan belangenbehartiging, 20 uur per week aan 
het verstrekken van informatie en voorlichting en 193 uur per week aan lotgenotencon-
tact (Oudenampsen et al. 2005).

5 Het betreft hier waarschijnlijk geen zuivere meting. Beschouwt men de partner al dan 
niet als mantelzorger en wat is de rol van de kinderen bij de verzorging?

6 Mezzo is de landelijke organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg die per 1 janu-
ari 2006 ontstaan is uit een fusie tussen lot, Vereniging van Mantelzorgers en Xzorg, 
vereniging van Steunpunten Mantelzorg, Vrijwillige Thuishulporganisaties, organisaties 
voor Buddyzorg en Vriendendiensten.

7 Deze zijn in de jaren zeventig en tachtig ontstaan uit onvrede van ouders van zowel ver-
standelijk als lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij wilden hun kinderen bij voorkeur 
thuis verzorgen, maar de voorzieningen waren daar niet voor toegerust. De keuze was: 
alles (de inrichting) of niets (thuis). Eigen initiatieven, aanvankelijk gesteund door het 
Kinderpostzegelfonds en later door de overheid, leidden tot de oprichting van oppas- en 
thuishulpcentrales. Deze centrales probeerden enige verlichting te brengen in de zorg 
voor kinderen met een handicap.

8 Het totale aantal patiëntenorganisaties dat bekend is bij de npcf of het Fonds pgo is 
ongeveer 200. Omdat de omvang en het karakter van deze organisaties sterk verschilt, is 
het helaas erg lastig om een schatting van de omvang van het totale gebruik van lotgeno-
tencontact te maken.
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9 Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde Lissabon doelstelling. Op een politieke top 
gehouden in Lissabon spraken de Europese regeringsleiders af dat ze van Europa een 
bloeiende economische regio wilden maken. Om dit te bereiken wordt er onder andere 
gestreefd naar een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen. Dit is van invloed 
is op de beschikbaarheid van vrijwilligers in de vrijwillige extramurale zorg (zie H 5).
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3 Ondersteuning en inbedding van de vrijwillige 
extramurale zorg

3.1 Inleiding

Zoals we in het eerste hoofdstuk al aangaven, is de kwaliteit van de dienstverlening 
door organisaties voor vrijwillige extramurale zorg afhankelijk van een aantal 
zaken. Ten eerste kunnen zowel de vrijwilligers als de lokale vrijwilligersorganisa-
ties ondersteuning krijgen bij hun werkzaamheden. Lokale organisaties ondersteu-
nen hun vrijwilligers bijvoorbeeld door hen middels scholing op hun taken voor te 
bereiden of door hen te verzekeren tegen ongevallen. Lokale vrijwilligersorganisaties 
kunnen op hun beurt ondersteuning ontvangen van landelijke en provinciale of regi-
onale koepels, die het scholingsaanbod en de verzekeringen vaak op landelijk niveau 
regelen. Daarnaast ontvangt men op lokaal niveau fi nanciële ondersteuning in de 
vorm van contributies en donaties.

Ten tweede kunnen de organisaties voor vrijwillige extramurale zorg deel uitma-
ken van een lokaal zorgnetwerk. Dit netwerk wordt gevormd door aanbieders van 
vrijwillige zorg en professionele zorgaanbieders. De kwaliteit en de afstemming 
van de dienstverlening aan cliënten wordt bepaald door de mate waarin de lokale 
partijen met elkaar samenwerken en naar elkaar doorverwijzen.

Dit zal per gemeente verschillen. Het lokale zorgnetwerk wordt tot slot beïnvloed 
door niet-lokale zaken zoals het beleid van zorgverzekeraars, besluiten over het al 
dan niet toekennen van zorg door het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) en in zeer 
sterke mate door het gemeentelijke beleid.

In dit hoofdstuk willen we nagaan hoe het met de ondersteuning en de inbedding 
van de vrijwillige extramurale zorg gesteld is. Net als in het voorgaande hoofdstuk 
maken we hiertoe gebruik van literatuur over dit onderwerp en aanvullende informa-
tie die verstrekt is door deskundigen.

Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de ondersteuning van de vrijwilli-
gers en de organisaties voor vrijwillige extramurale zorg. Hierna gaan we verder met 
de fi nanciële ondersteuning (§ 3.3), waarbij we in het bijzonder aandacht besteden 
aan de rol van fondsen. In paragraaf 3.4 behandelen we de samenwerking in het 
lokale en regionale zorgnetwerk en in paragraaf 3.5 de ondersteuning door gemeen-
ten. De laatste paragraaf (3.6) bevat de conclusie.
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3.2 Ondersteuning van zowel vrijwilligers als de organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg

3.2.1 Ondersteuning van vrijwilligers
Maatschappelijke organisaties kunnen allerlei maatregelen nemen om hun vrijwilli-
gers te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn het aanstel-
len van een vast contactpersoon, het verstrekken van een onkostenvergoeding en 
het opstellen van een vrijwilligerscontract. Uit onderzoek naar de voorzieningen die 
maatschappelijke organisaties treffen voor hun vrijwilligers, blijkt dat organisaties 
in de zorg hun vrijwilligers naar verhouding het beste toerusten voor hun taak (Devi-
lee 2005). De maatregelen die het meest voorkomen zijn het uiten van waardering, 
het afsluiten van verzekeringen en het begeleiden van vrijwilligers. Net iets meer dan 
de helft van de organisaties voor vrijwillige zorg schoolt zijn vrijwilligers. De reden 
voor deze naar verhouding gedegen voorbereiding is dat vrijwilligers in deze sector 
gekoppeld worden aan kwetsbare burgers.

Kader 3.1 Werven van en werken met vrijwilligers bij de Vrijwillige Thuishulp

Bij het werven van vrijwilligers gebruiken organisaties over het algemeen alle middelen die zij 

tot hun beschikking hebben. ‘Het gehele register wordt opengetrokken’. Dat wil zeggen: lezingen 

geven, fl yeren, berichtgeving in huis-aan-huis-kranten, vermelding van vacatures bij de vrijwil-

ligerscentrale, vermelding van vacatures op de site ‘HandjeHelpen’, het bieden van de mogelijk-

heid zich als vrijwilliger aan te melden op de website van de organisatie en de deelname aan 

vrijwilligersinformatiemarkten. Informele werving en het gebruik van lokale media blijkt in de 

praktijk het meest effectief te zijn. De volgende stap in het proces is een selectiegesprek tussen 

de potentiële vrijwilliger en de coördinator van de vrijwillige thuishulp. Als er geconstateerd wordt 

dat de drijfveren van de vrijwilliger in orde zijn dan wordt er van de vrijwilliger verwacht dat 

deze een basistraining volgt. Hij leert dan de meest essentiële zaken die van belang zijn bij het 

omgaan met mensen met beperkingen. Na het afronden van deze basistraining maakt men de 

balans op met de potentiële vrijwilliger. Als deze na de training niet van gedachten is veranderd 

en zich wil gaan inzetten voor mensen met beperkingen, kan de vrijwilliger in principe aan een 

zorgvrager gekoppeld worden. De volgende stap in het proces is het bieden van begeleiding bij 

de vrijwillige inzet. Over het algemeen is in de fase net na de koppeling de begeleiding iets inten-

siever. Dit geldt met name voor vrijwilligers die niet eerder aan een cliënt gekoppeld zijn geweest. 

Het traject van begeleiding is te onderscheiden in individuele coaching, groepsbegeleiding en 

deskundigheidsbevordering in de vorm van thema-avonden.

Bron: Mezzo (2006e)

De ondersteuningsmaatregelen maken deel uit van twee processen die essentieel 
zijn binnen de vrijwillige extramurale zorg. Het eerste proces betreft het zorgvul-
dig werven, selecteren, trainen en opleiden van vrijwilligers. In het tweede proces 
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gaat het om zorgvuldige afstemming tussen cliënt, vrijwilliger en het soort zorg 
dat wordt verleend. Bij een deel van de organisaties zijn deze processen vastgelegd 
in stroomschema’s, waarvan het de bedoeling is dat de lokale coördinatoren ze zo 
goed mogelijk volgen. Dit geldt vooral voor organisaties die intensieve zorgvormen 
aanbieden en hierdoor veel vragen van vrijwilligers. Kader 3.1 en kader 3.2 tonen 
beschrijvingen van processen zoals die bij de Vrijwillige Thuishulp zijn vastgelegd. 
Bij organisaties die minder intensieve zorg aanbieden gaat men wat losser om met 
deze procedures.

Kader 3.2 Afstemmen van cliënt, vrijwilliger, zorgvraag en zorgaanbod bij de Vrijwillige Thuis-

hulp

De coördinator van de organisatie voor vrijwillige zorg besluit op basis van het kennismakingsge-

sprek bij de zorgvrager thuis of de organisatie een passend antwoord heeft op de zorgvraag van 

de potentiële cliënt. Als dit het geval is, gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger. Dit kan 

enige tijd duren daar het aanbod van vrijwilligers moet passen op de geformuleerde zorgvraag. 

De volgende stap in het proces is de kennismaking tussen de vrijwilliger en de zorgvrager bij de 

zorgvrager thuis. Beiden kunnen aangeven of het klikt. Meestal begeleidt de coördinator deze 

kennismaking en draagt hij er zorg voor dat alle zaken die voor deze match tussen vrijwilliger en 

zorgvrager belangrijk zijn besproken worden. Indien het niet lijkt ‘te klikken’, start de zoekfase 

naar een geschikte vrijwilliger opnieuw. Als er wel sprake is van wederzijds vertrouwen bij de 

eerste kennismaking, dan worden afspraken over het contact vastgelegd en begint men met de 

inzet van de zorg. Als er sprake is van speciale apparatuur of materialen dan worden er afspraken 

gemaakt over de manier waarop de vrijwilliger hiermee leert omgaan. Vaak kan de hulpvrager zelf, 

de mantelzorger of een professionele hulp hier instructie in geven. Bij voortzetting worden er twee 

overeenkomsten getekend. De eerste overeenkomst is deze tussen de vrijwilliger en de organi-

satie. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten opgenomen. De tweede overeenkomst is 

deze tussen de cliënt en de vrijwilliger. Ook hierin staan de wederzijdse afspraken opgenomen. 

Zoals al eerder gezegd, neemt de coördinator vooral in de beginfase regelmatig contact op met 

de hulpvrager en de vrijwilliger om te informeren naar het verloop van het contact. Eventuele 

problemen kunnen zo snel worden gesignaleerd en opgelost. Zowel met de zorgvrager als met 

de vrijwilliger vindt terugkoppeling, evaluatie van het contact plaats. Bij tevredenheid van beide 

partijen wordt het contact voortgezet. Eventueel worden er nieuwe afspraken gemaakt. Indien 

het contact niet meer voorziet in de hulpvraag kan het contact met de huidige vrijwilliger beëin-

digd worden en het zoekproces naar een meer passende vrijwilliger opnieuw starten. Ook is het 

mogelijk dat na overleg met de coördinator op verzoek van de hulpvrager en/of de vrijwilliger het 

contact wordt afgesloten.

Bron: Mezzo (2006e)
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Omdat het voor de kwaliteit van de dienstverlening erg belangrijk is, besteden de 
coördinatoren van organisaties voor vrijwillige zorg veel tijd en aandacht aan de 
genoemde processen, ook al vinden de coördinatoren dat er vaak te weinig middelen 
voor beschikbaar zijn (Devilee 2005). Een deel van de organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg vindt dat het werven, toerusten en koppelen van vrijwilligers dus-
danig belangrijk is dat alleen betaalde coördinatoren de kwaliteit en de continuïteit 
van de dienstverlening kunnen waarborgen. Mezzo koppelt bijvoorbeeld aan het 
lidmaatschap de voorwaarde dat voor minimaal twaalf uur per week een professio-
nele coördinator met een hbo-werk- en denkniveau bij de organisatie in dienst moet 
zijn (Mezzo 2006a). vptz-Nederland streeft naar betaalde lokale coördinatie, maar 
in de praktijk wordt een deel door vrijwilligers gedaan.1 Bij de andere organisaties 
voor vrijwillige zorg worden de coördinerende taken op het lokale niveau over het 
algemeen door vrijwilligers uitgevoerd.

3.2.2  Ondersteuning van organisaties door de landelijke koepels en 
vrijwilligerscentrales

Ook organisaties voor vrijwillige extramurale zorg ontvangen bij hun werkzaam-
heden inhoudelijke ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies over het 
inrichten van de organisatie, het werven van vrijwilligers en het omgaan met veran-
derde wetgeving. Uit eerder scp-onderzoek blijkt dat organisaties voor vrijwillige 
zorg naar verhouding veel inhoudelijke ondersteuning ontvangen (Devilee 2005). 
De landelijke en provinciale dan wel regionale koepels van organisaties zijn veruit de 
belangrijkste ondersteuners. Dit komt doordat zij gerichte, op de organisatie toege-
sneden inhoudelijke ondersteuning kunnen bieden.

De meeste landelijke organisaties voor vrijwillige zorg hebben een bureau dat lokale 
en provinciale/regionale afdelingen ondersteunt en op landelijk niveau hun belangen 
behartigt. Een uitzondering hierop is de uvv, die geheel met vrijwilligers werkt. 
Sommige landelijke organisaties hebben op provinciaal/regionaal niveau mede-
werkers in dienst om de afdelingen van informatie te voorzien, te ondersteunen en 
veelvoorkomende knelpunten door te geven aan het landelijk bureau. Andere kennen 
ook zo’n ondersteuningsstructuur, maar dan met de inzet van vrijwilligers. Een der-
gelijk onderscheid doet zich eveneens voorbij de coördinatie van het werk op lokaal 
of regionaal niveau, dat bij de ene organisatie in handen is van een betaalde kracht 
en bij de andere door een vrijwilliger wordt gedaan.

Over het algemeen geldt dat de regionale en provinciale organisaties zelf geen onder-
steuningsaanbod ontwikkelen maar bijdragen aan de verspreiding en implementatie 
van ondersteuningsvormen die op het landelijke bureau bedacht zijn.

Naast landelijke bureaus kunnen ook vrijwilligerscentrales de organisaties voor vrij-
willige zorg van dienst zijn door het aanbieden van cursussen, hulp bij het opstellen 
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van vrijwilligersbeleid, het afsluiten van collectieve verzekeringen en het opnemen 
van de vacatures van de organisatie in hun vrijwilligersvacaturebank (Devilee 2005).

Toenemend belang van extranet
Een belangrijke manier waarop de meeste landelijke koepels tegenwoordig hun 
lokale afdelingen ondersteunen is via een speciaal voor hun leden ingericht en afge-
schermd deel van het internet. Op dit zogenaamde extranet vindt men bijvoorbeeld 
het vrijwilligersbeleid van de organisatie, het opleidingsaanbod, good practices, infor-
matie over het verzekeren van vrijwilligers, declaraties en informatie over vakanties 
en evenementen die georganiseerd zullen worden. Extranet is 24 uur per dag bereik-
baar en dat is een groot voordeel voor besturen die in de avonduren bijeenkomen. Bij 
veel consumenten- en patiëntenorganisaties biedt het extranet de mogelijkheid tot 
lotgenotencontact. Men kan hierbij gebruikmaken van de chatboxen en de fora op de 
site van de organisatie (Oudenampsen et al. 2007).

Stimuleren van vraaggericht werken
Een van de belangrijkste onderwerpen waarbij de landelijke koepels de bij hen aan-
gesloten organisaties ondersteunen, is het zogenaamde vraaggericht werken. In het 
veld wordt hiervoor ook wel de term ‘fl exibiliseren’ gebruikt. Het idee is dat organi-
saties sterker dan ze gewend waren, inspelen op enerzijds de wensen van cliënten en 
anderzijds de voorkeuren van vrijwilligers. Als men zich richt op de voorkeuren van 
cliënten snijdt het mes mogelijk aan twee kanten. Het nieuwe dienstenaanbod of de 
nieuwe groep cliënten kan een reden zijn dat nieuwe vrijwilligers zich melden. Bij 
het inspelen op de wensen van vrijwilligers kan eveneens een dubbel effect optreden. 
Het aantrekken van nieuwe groepen vrijwilligers kan leiden tot een koppeling met 
nieuwe groepen cliënten. Het afstemmen tussen cliënt, vrijwilliger, zorgvraag en 
zorgaanbod in kader 3.2 is duidelijk een voorbeeld van vraaggericht werken.

De afstemming tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligers is hoogst noodzake-
lijk omdat in delen van de vrijwillige extramurale zorg sprake is van een tekort aan 
vrijwilligers en een vergrijzing van het vrijwilligersbestand. Vooral het ‘traditionele’ 
vrijwilligerswerk, waarin huisbezoeken aan een diverse groep cliënten centraal 
staan, heeft niet voldoende geschikte vrijwilligers (Govaart 2001; Devilee 2005). 
Organisaties als de Zonnebloem en uvv hebben dagelijks hiermee te maken. De 
Zonnebloem, de grootste organisatie voor vrijwillige extramurale zorg in Nederland, 
heeft recent een aantal initiatieven gestart om dit ongunstige tij te keren (kader 3.3).
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Kader 3.3 Vraaggericht werken bij de Zonnebloem

Een initiatief dat het landelijk bureau van de Zonnebloem samen met CIVIQ genomen heeft, is het 

Project Nieuwe Vrijwilliger. Met dit project wordt beoogd om jonge mensen met een drukke baan 

en een vol gezinsleven bij het vrijwilligerswerk door de Zonnebloem te betrekken. Om dit te berei-

ken is bij 40 lokale afdelingen de proef op de som genomen. Het resultaat is dat er in anderhalf 

jaar tijd 80 nieuwe vrijwilligers gevonden zijn, waaronder 26 zogenaamde taakcombineerders. De 

ervaringen in het project leren dat er vaak een cultuuromslag nodig is om taakcombineerders zich 

thuis te laten voelen bij de organisatie. Voor de lokale afdelingen betekent dit dat het werk moet 

worden opgeknipt in kleinere vastomlijnde taken en dat vergaderingen niet meer vanzelfsprekend 

overdag kunnen plaatsvinden. Een ander project is Zonnebloemlinq. Dit is een website waarop 

jonge zorgvragers en jonge vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten om samen iets te ondernemen

Verder wil de Zonnebloem een grotere diversiteit aanbrengen in het dienstenaanbod. Lokale 

afdelingen worden daarom gestimuleerd om het dienstenaanbod te verbreden en aan te sluiten 

bij de wensen van cliënten. Voor 2005 had de Zonnebloem bijvoorbeeld de doelstelling dat afde-

lingen meer een-op-een activiteiten zouden ondernemen op basis van de wensen van cliënten en 

dat er een grotere diversiteit in de dagactiviteiten en vakanties zou komen.

Om de geformuleerde beleidsdoelstellingen te kunnen halen, moeten de lokale afdelingen van 

de Zonnebloem met de gemaakte plannen aan de slag. De Zonnebloem maakt hiertoe gebruik 

van zogenaamde spiegelbijeenkomsten. Een spiegelbijeenkomst is een avondvullend programma 

waarbij vrijwilligers na gaan denken over het reilen en zeilen binnen de eigen afdeling. En welke 

veranderingen noodzakelijk zijn om de Zonnebloem te laten groeien en bloeien. Dit gebeurt aan 

de hand van stellingen en het uitkiezen van een afbeelding van een zonnebloem in knop, in bloei 

of een uitgebloeide zonnebloem. De Zonnebloem biedt haar leden het draaiboek van de avond, 

een bijbehorende PowerPoint presentatie en de kaarten met zonnebloemen in verschillende 

stadia aan via het extranet van de organisatie. 

Bron: De Zonnebloem (2006a, 2006b)

3.2.3 Ondersteuning van vrijwillige mantelzorgondersteuning
Een deel van de landelijke en regionale koepels ondersteunt de lokale mantelzorgon-
dersteuning. We vermelden hier alleen de belangrijkste organisaties. Mezzo draagt 
het meeste bij aan vrijwillige mantelzorgondersteuning. Dit is een gevolg van het feit 
dat deze organisatie de koepel is van zowel de Vrijwillige Thuishulp als de Steunpun-
ten Mantelzorg. Zoals we zagen in het tweede hoofdstuk, richt de Vrijwillige Thuis-
hulp zich expliciet op mantelzorgondersteuning. De beroepskrachten die werkzaam 
zijn bij Steunpunten Mantelzorg ondersteunen mantelzorgers op allerlei manieren 
en daarbij hoort tevens de ondersteuning door vrijwilligers op lokaal niveau.

Mezzo heeft ook zelf activiteiten die direct op de ondersteuning van mantelzor-
gers gericht zijn. Eén van de meest bekende en belangrijke componenten binnen dit 
aanbod is de Mantelzorglijn. Via deze lijn kunnen zowel telefonisch als per e-mail 
vragen gesteld worden. In 2005 gingen de meeste vragen over de overname van 
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zorg, indicatiestelling, fi nanciën, het pgb en het combineren van mantelzorg en een 
betaalde baan. De Mantelzorglijn is het front-offi ce van de sociaaljuridische afdeling. 
De medewerkers van de Mantelzorglijn maken een eerste schifting in de vragen en 
geven daar waar het kan direct advies. Meer specifi eke vragen van mantelzorgers 
met sociaaljuridische problemen en van beroepskrachten verwijzen ze door (Mezzo 
2006b).

Steunpunten Mantelzorg kunnen ook aangesloten zijn bij het Landelijk Steunpunt 
Vrijwillige Thuishulp (lsvt). Dit steunpunt is een initiatief van de Stichting Samen-
werkende Vrijwillige Hulpdiensten (ssvh) en het Rode Kruis. Het steunpunt is 
verbonden aan het landelijke Service Bureau van het Nederlandse Rode Kruis en kan 
hierdoor gebruikmaken van de expertise en de diensten die daar beschikbaar zijn. 
De organisatie stelt, in tegenstelling tot Mezzo, niet als voorwaarde dat er op lokaal 
niveau een beroepskracht werkzaam is.

Bij de ondersteuning door de koepels van consumenten- en patiëntenorganisaties 
verdienen Alzheimer Nederland en familieorganisaties in de ggz zoals Ypsilon een 
speciale vermelding. Deze organisaties zou je kunnen zien als organisaties voor 
mantelzorgers die gelieerd zijn aan een specifi ek ziektebeeld. Tot voor kort bestond 
er geen samenwerkingsverband met de algemene organisaties voor mantelzorgon-
dersteuning, maar daar komt binnenkort verandering in met het project De Brug. 
Het doel van dit project is dat de bij Mezzo aangesloten Steunpunten Mantelzorg ook 
een rol gaan spelen voor familieleden in de ggz (kader 3.4).

Kader 3.4 Project De Brug

De Steunpunten Mantelzorg moeten in de toekomst ook gaan fungeren als een soort EHBO-

post voor familieleden in de GGZ. Met die wens zijn familieorganisaties verenigd in het Landelijk 

Platform GGZ onder de naam ‘De Brug’ een gezamenlijk project gestart met Mezzo, de landelijke 

vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Via het project worden medewerkers van de 

steunpunten voorzien van basale kennis en getraind in de manier waarop zij deze specifi eke 

groep tegemoet kunnen treden en van advies kunnen dienen.

Met zo’n 180 punten door het hele land, ondersteund door beroepskrachten, beschikken de 

Steunpunten Mantelzorg over een groot potentieel om mensen in de omgeving van een zieke of 

gehandicapte te ondersteunen. Toch trekken de familieleden van mensen met GGZ-problematiek 

er nauwelijks aan de bel. Zij zoeken hun heil eerder bij familieorganisaties in de GGZ, die voor 

hen vaak een stevig aanbod hebben. Maar daarmee lopen ze vormen van ondersteuning mis die 

Steunpunten Mantelzorg kunnen bieden. Met het project ‘De Brug’ wil men het beste van beide 

werelden met elkaar verenigen.

Bron: Ypsilon (2006)
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Tot slot vermelden we vptz-Nederland want, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek 
vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg richten hun dienstverlening expliciet 
op het ontlasten van familieleden en andere mantelzorgers tijdens de laatste levens-
fase.

3.3 Ondersteuning door fondsen

Naast de inhoudelijke ondersteuning van met name landelijke en regionale koepels, 
krijgen organisaties voor vrijwillige zorg ook fi nanciële ondersteuning. Recent 
onderzoek toont aan dat donaties van charitatieve instellingen, fondsen en burgers 
de belangrijkste inkomstenbron vormen (Plemper et al. 2006). Gegevens verzameld 
met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk laten zien dat van deze drie inkomsten-
bronnen de bijdrage van fondsen naar verhouding beperkt is (Devilee 2005), maar de 
verwachting is wel dat deze weer zal toenemen, omdat de welvaart sinds de Tweede 
Wereldoorlog structureel is toegenomen. Deze verwachting wordt versterkt door 
demografi sche ontwikkelingen: een grote groep ouderen kan een veel kleiner nage-
slacht begunstigen. Daarnaast zullen mensen uit fi scale redenen maatschappelijke 
doelen kiezen. Schuyt (2003) stelt dat Nederland een tweede gouden eeuw van de 
fi lantropie is binnengegaan.2 Dit uit zich in het toenemende belang van fondsen van 
particulieren en bedrijfsfondsen, en in een sterke toename van legaten en ‘fondsen 
op naam’.3

Om een indruk te krijgen van de wijze waarop fondsen ondersteuning bieden, bekij-
ken we twee belangrijke fondsen op het gebied van zorg en welzijn: het Oranje Fonds 
en de Stichting NutsOhra. Om voor fi nanciële steun van deze fondsen in aanmerking 
te komen, moet een aanvraag ingediend worden voor een project dat past binnen 
de doelstelling van het fonds. Bij het Oranje Fonds kan fi nanciering worden aange-
vraagd voor projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samen-
leving in sociale zin of projecten die actief burgerschap bevorderen. Onder dit laatste 
verstaat men initiatieven van burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
zaken die bijdragen aan de samenleving in sociale zin. De Stichting NutsOhra geeft 
steun aan projecten in de gezondheidszorg in brede zin en heeft hierbij een voorkeur 
voor projecten die een bijdrage leveren aan innovaties en projecten die noden helpen 
verminderen.

Bij beide fondsen vallen vrijwillige extramurale zorg en mantelzorgondersteuning 
binnen de doelstelling. Bij de toetsing van de aanvraag onderzoekt men of het fonds 
meerwaarde biedt. Dit betekent dat er geen fi nancieringsgrond vanuit de gemeente, 
provincie of landelijke overheid voor het project mag zijn. Verder moeten de aanvra-
gen aan een aantal inhoudelijke criteria voldoen. Het Oranje Fonds vraagt bijvoor-
beeld naar een uitgewerkt projectplan, de fi nanciële gegevens van een organisatie en 
gegevens die de status van een organisatie duiden. De aanvragen worden echter vaak 
in een zeer vroeg stadium ingediend, met als gevolg dat niet alle gegevens voor de 
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aanvraag leverbaar zijn. Dit resulteert in slecht ingevulde aanvraagformulieren. De 
fondsen doen wel moeite om de gegevens alsnog te achterhalen, maar kunnen niet 
voorkomen dat ontbrekende gegevens in de praktijk de belangrijkste reden is voor 
weigering van een bijdrage (resp# 8). Als een aanvraag procedureel wel in orde is en 
binnen de doelstelling valt, wordt een bijdrage aan het project verleend. Uit de jaar-
verslagen van de twee fondsen blijkt dat men regelmatig steun geeft aan projecten 
die vrijwillige extramurale zorg en mantelzorgondersteuning tot doel hebben. Ter 
illustratie wordt in tabel 3.2 een indeling gegeven van de door de Stichting NutsOhra 
gesteunde projecten in de periode 2002 tot en met 2005.4 De organisaties achter deze 
projecten werken vrijwel altijd met vrijwilligers.

Uit de tabel blijkt dat in de beschouwde periode ongeveer de helft van de fi nanciële 
bijdragen van de Stichting NutsOhra werd gegeven aan projecten die tot doel hebben 
het bouwen en inrichten van accommodaties voor mensen met beperkingen en 
het aanschaffen van hulpmiddelen. Voorbeelden van gesubsidieerde projecten met 
bouw- en inrichtingskosten zijn: de uitbreiding van een steunpunt vrijwilligerswerk/
mantelzorg, de inrichtingskosten van een hospice en het realiseren van een zorg-
hotel. Voorbeelden van hulpmiddelen waarvoor fi nanciering wordt gevraagd zijn: 
rolstoelbussen, computers, draadloos internet en aangepast speelgoed. Naast hulp 
bij de aanschaf van goederen biedt het fonds ondersteuning bij wervingscampagnes, 
preventieprojecten en pr-activiteiten. Een voorbeeld is de campagne voor werving 
van deskundige vrijwilligers voor de Vrijwillige Thuishulp. In tabel 3.2 wordt ook een 
categorie overige projecten onderscheiden. Dit zijn projecten die voorzien in diensten 
voor mensen met beperkingen en daarbij zijn regelmatig mantelzorgers de doel-
groep. Bij overige projecten wordt fi nanciering gevraagd voor een volledig project 
en niet slechts voor een hulpmiddel. Een voorbeeld is het landelijk uitbreiden van de 
Boodschappen Begeleidingsdienst met als doel het voorkomen van sociaal isolement 
(onder ouderen).

Tabel 3.2
Gesubsidieerde projecten door de Stichting NutsOhra in 2002-2005 (in procenten, euro’s en 
aantallen)

soort project 2002 2003 2004 2005 

bouw- of inrichtingskosten/aanschaf van hulpmiddelen 51 60 47 46

preventie/pr/voorlichting 4 7 8 17

overige projecten 27 17 21 16

besteed aan doelstelling 3.154.252 2.840.865 4.878.478 5.515.404

N 45 59 91 115

Bron: www.stichtingnutsohra.nl, SCP-indeling
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Grote fondsen zoals het Oranje Fonds beginnen zich ook te richten op nieuwe 
vormen van dienstverlening (naast de gift á fonds perdu) zoals deskundigheidsbevor-
dering, het organiseren van denkkracht, samenwerkingsprojecten en publiek debat. 
Het Oranje Fonds was bijvoorbeeld betrokken bij De Sociale Agenda en het Fonds 
1818 in Den Haag biedt vrijwilligersorganisaties een cursus fondsenwerving aan. 
Een ander voorbeeld is de samenwerking van het Oranje Fonds met Serviceclubs in 
Nederland (kader 3.5).

Kader 3.5 Samenwerking tussen het Oranje Fonds en Serviceclubs in Nederland

Serviceclubs in Nederland (SIN) is een overlegorgaan en platform voor aangesloten serviceor-

ganisaties in Nederland. Serviceclubs zijn netwerken van mensen die hun tijd, kennis, ervaring 

en netwerk inzetten om groeperingen die in de knel raken te helpen uit de problemen te komen. 

Serviceclubs werven ook fondsen voor verschillende initiatieven. SIN stimuleert contacten en 

uitwisseling van informatie tussen de serviceclubs. Voorbeelden van aangesloten serviceclubs 

zijn onder andere Rotary, Soroptimisten en Lions.

Serviceclubs zijn regelmatig betrokken bij projecten die aansluiten bij het werkterrein van het 

Oranje Fonds, of willen zelf dergelijke projecten starten. Het betreft duurzame projecten die 

bijdragen aan actief burgerschap en sociale cohesie, waarin de eigen inbreng van de doelgroep 

centraal staat en die uitgevoerd worden in Nederland. Het Oranje Fonds en SIN starten een 

bijzonder samenwerkingsverband. Het houdt in dat ook serviceclubs een aanvraag kunnen indie-

nen bij het Oranje Fonds voor fi nanciële ondersteuning of medefi nanciering van hun projecten. 

Wanneer het project aansluit bij de missie van het Oranje Fonds, levert het fonds een fi nanciële 

bijdrage geven in de vorm van ‘een euro voor een euro’.

Een goed voorbeeld van een manier waarop serviceclubs zorgvragers en hun mantelzorgers 

kunnen ondersteunen is de samenwerking tussen de Nederlandsche Tafelronde (NTR) en Stich-

ting de Opkikker. Deze stichting verzorgt verwendagen, de zogenaamde opkikkerdagen, voor 

langdurig zieke kinderen en hun families. Stichting de Opkikker is een vrijwilligersorganisatie en 

bestaat sinds 1995. Kinderen worden aangemeld voor een verwendag door het pedagogisch- of 

het maatschappelijk werk van een met de stichting samenwerkende instelling. Bij de organisatie 

van de dag laat de stichting het gezin een dag kiezen uit het zogenaamde Opkikkerboek. Een kind 

krijgt de kans een dag in het écht iets te zijn waar het altijd van droomde, zoals een prinses of 

een ridder zijn. Een keer iets heel spannends doen, bijvoorbeeld als politieagent boeven vangen 

of ergens naar toe te gaan in Nederland om er weer eens met z’n allen even helemaal uit te zijn 

(NTR 2006).5

Bron: www.oranjefonds.nl en www.roundtable.nl

Tot slot vermelden we kort het Nationaal Fonds Ouderenhulp dat zich eveneens 
begint te richten op nieuwe diensten voor haar doelgroep. Dit fonds heeft de 
 Infoplusbus geïntroduceerd, waarmee lokaal voorlichting kan worden gegeven over 
hulpmiddelen, mobiliteit, wonen en ontspanning Het fonds exploiteert de Ouderen-
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hulplijn en het heeft het project thuisadministratie opgestart, waarmee problemen 
vanwege een slechte fi nanciële administratie moeten worden voorkomen. Tot slot 
assisteert dit fonds organisaties bij het opzetten van een BoodschappenPlusbus, 
waardoor ouderen weer activiteiten kunnen ondernemen en nieuwe mensen leren 
kennen. Voor fondsen met een bredere doelgroep ligt het zelf initiëren en organise-
ren van dit soort diensten overigens minder voor de hand.

3.4 Afstemmen in het lokale en regionale zorgnetwerk

Informeren over de mogelijkheden van de vrijwillige extramurale zorg voor cliënten 
en vrijwilligers is een taak die organisaties zoals Mezzo, het Rode Kruis en de Zon-
nebloem voor een groot deel zelf verrichten. Zij brengen hun ondersteuningsaanbod 
onder de aandacht met folders, fl yers en posters. De organisaties zoeken persoonlijk 
contact met de doelgroep door het geven van lezingen en het geven van voorlichting 
op beurzen. Verder probeert men de organisatie te promoten door middel van artike-
len in kranten en op internet. Met deze activiteiten probeert men niet alleen nieuwe 
cliënten, maar ook nieuwe vrijwilligers te werven. Naast deze traditionele vormen 
van pr en voorlichting maakt men gebruik van het internet. Het doorverwijzen van 
andere organisaties zorgt ook voor bekendheid en dat is onderdeel van het samen-
werken in een lokaal zorgnetwerk.

In het lokale zorgnetwerk is afstemming op elkaar van groot belang om een goede 
dienstverlening aan lokale zorgvragers te kunnen verlenen. Dat geldt zowel voor vrij-
willigersorganisaties onderling als voor de vrijwillige en de beroepsmatige zorg. De 
overheid erkent dit al jaren. Zo werd in 1991 in de awbz de Coördinatieregeling Vrij-
willigerszorg, Terminale zorg en Mantelzorg (cvtm-regeling) ingevoerd, die onder 
andere tot doel had om op regionaal en lokaal niveau te komen tot een goed functio-
nerend coördinatiepunt voor de zorgvormen van de diverse vrijwilligersorganisaties. 
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de cvtm-gelden 
ter beschikking gekomen van de gemeenten.

Met het benadrukken van het belang van goede samenwerking en afstemming in 
het lokale zorgnetwerk, lopen we het risico dat dit uitgelegd wordt als een pleidooi 
voor opname van de vrijwilliger in de zorgketen. De zorgketen is de opeenvolging 
van soorten zorg die beroepsmatige zorgaanbieders leveren aan de patiënt of cliënt 
en waarbij die zorgaanbieders gezamenlijk een vloeiend verloop van dat proces 
voorstaan. Opname van het vrijwilligerswerk in de zorgketen zou betekenen dat 
er afgesproken wordt dat bepaalde onderdelen van de zorg aan organisaties voor 
vrijwillige zorg toegekend worden. Dit is geenszins de bedoeling. In onze optiek 
werken vrijwilligers aanvullend op de beroepsmatige zorgverleners in de zorgketen 
en maken zij er geen deel van uit.
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Een ander gevaar is dat we de suggestie wekken dat vrijwilligers op het uitvoerende 
niveau zich druk moeten maken over afstemming. Dat is uiteraard ook niet de 
bedoeling. Lokale vrijwilligers moeten zich richten op de zorg voor hun cliënten.

Dit alles neemt niet weg dat samenwerking op het bestuurlijk niveau van lokale 
organisaties voor beroepsmatige en vrijwillige zorg bevorderlijk kan zijn voor de 
effi ciëntie en het overzicht van een lokaal zorgnetwerk. Deze samenwerking zorgt 
ervoor dat organisaties op de hoogte zijn van elkaars zorgaanbod, het zorgaanbod 
op elkaar kunnen afstemmen en naar elkaar kunnen verwijzen. Zoals eerder gezegd, 
hebben zorgvragers hier voordeel bij. Dat is de insteek van deze paragraaf waarin 
nagegaan wordt in welke mate er in lokale en regionale zorgnetwerken wordt samen-
gewerkt.

Afstemmen tussen vrijwilligersorganisaties
Volgens Govaart (2001) kunnen organisaties voor vrijwillige extramurale zorg deel 
uitmaken van twee soorten samenwerkingsverbanden. Ten eerste van het samenwer-
kingsverband tussen professionele en vrijwillige hulpverleners dat is gericht op een 
specifi eke doelgroep. Vrijwilligersorganisaties in de terminale thuiszorg werken bij-
voorbeeld nauw samen met de professionele thuiszorg rond de zorg voor stervenden 
en zij hebben ook vaak samenwerkingsrelaties met verpleeghuizen en hospices. Een 
ander voorbeeld is dat er door de oppascentrales voor dementerenden wordt samen-
gewerkt met de mee-organisaties.

Een tweede manier van samenwerken is deelname aan een algemeen samenwer-
kingsverband in de vrijwillige extramurale zorg. Een groeiend deel van de organisa-
ties voor vrijwillige extramurale zorg werkt samen in een lokaal of regionaal netwerk 
of in een coördinatiepunt. Er zijn verschillende, meer of minder vergaande, vormen 
van samenwerking mogelijk. Soms is een coördinatiepunt niet meer dan een meld-
punt en daarmee uitsluitend gericht op goede bereikbaarheid voor de hulpvragers. 
In de praktijk bleek overigens dat een goede verstandhouding tussen zorgverzeke-
raars en vrijwilligersorganisaties een stimulerende bijdrage leverde aan regionale 
samenwerking. De meer intensieve vormen hiervan zijn vaak mogelijk gemaakt door 
subsidie vanuit de cvtm-regeling die de zorgverzekeraars onder hun hoede hadden.

Tussen gemeenten en regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in de mate waarin 
vrijwilligersorganisaties met elkaar samenwerken, maar over het algemeen geldt dat 
aan de onderlinge afstemming nog veel te verbeteren valt. Uit recent landelijk onder-
zoek onder organisaties voor vrijwillige zorg blijkt dat iets minder dan een kwart 
afspraken met andere vrijwilligersorganisaties gemaakt heeft (Plemper et al. 2006). 
Een deel van de organisaties heeft intensief contact en op lokaal niveau regulier over-
leg. Dit geldt voor de Vriendendiensten, Buddyzorg en de Vrijwillige Thuishulp, allen 
aangesloten bij Mezzo. Met de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg onderhou-
den deze organisaties goede contacten. Met andere vrijwilligersorganisaties in de 
zorg, zoals het Rode Kruis en de Zonnebloem, bestaan over het algemeen minder 
hechte banden.



56 Ondersteuning en inbedding van de vrijwillige extramurale zorg

Voor het gebrek aan afstemming zijn twee oorzaken aan te wijzen. Uit het tweede 
hoofdstuk bleek al dat een sterk punt van het vrijwilligerswerk in de extramurale 
zorg is dat er een grote verscheidenheid aan initiatieven bestaat. Zo kan worden 
ingegaan op zeer verschillende zorgvragen en kan men inspelen op de toenemende 
diversiteit van de motieven van vrijwilligers. Een nadeel van deze diversiteit is echter 
dat vrijwilligersorganisaties vaak wel affi niteit hebben met een bepaald type vrijwil-
lige zorg of een bepaalde doelgroep, maar veel minder met andere zorgvormen, 
doelgroepen en het lokale of regionale zorgaanbod in zijn geheel. Het gevolg is dat 
organisaties voor vrijwillige zorg niet sterk geneigd zijn om met andere organisaties 
samen te werken. Een ander nadeel van de diversiteit is dat er geen goed overzicht 
meer is van alle vormen vrijwillige dienstverlening en de kwaliteit hiervan. Ook dit 
staat de onderlinge samenwerking in de weg (Govaart 2001; Plemper et al. 2006).

Afstemmen met professionele partijen
De diversiteit in de vrijwillige extramurale zorg is ook niet bevorderlijk voor de 
afstemming met de dienstverlening door partijen voor beroepsmatige zorg.6 Ook bij 
deze samenwerking is het een probleem dat er vaak geen goed overzicht bestaat van 
de vrijwillige extramurale zorg. Professionals weten niet wat de verschillende vrijwil-
ligersorganisaties doen. Uit een inventariserend onderzoek onder thuiszorgorgani-
saties van een aantal jaren terug, bleek bijvoorbeeld dat alleen het vrijwilligerswerk 
in de vrijwillige terminale en palliatieve zorg brede bekendheid geniet (Steenvoorden 
en Govaart 1996). Met de komst van Mezzo, dat zich dichter tegen de beroepsmatige 
zorg positioneert dan de grote landelijke organisaties voor vrijwillige zorg, lijkt dit 
enigszins te zijn verbeterd (kader 3.6).

Kader 3.6 Verwijzen naar zorg geleverd door de lidorganisaties van Mezzo

Belangrijke verwijzers naar de zorg door de lidorganisaties van Mezzo zijn de medewerkers van de 

thuiszorg en maatschappelijk werkers. Met name het verwijzen door de thuiszorg komt regelmatig 

voor. Verder zijn de consulenten bij MEE van invloed op het gebruik van vrijwillige extramurale 

zorg. Voor de vriendendiensten komt het regelmatig voor dat er verwezen wordt vanuit de GGZ. Tot 

slot geldt dat het CIZ, als er niet geïndiceerd kan worden voor AWBZ-zorg, verwijst naar vrijwillige 

extramurale zorg. In de praktijk gaat dit niet altijd goed. Het komt regelmatig voor dat organisa-

ties voor vrijwillige zorg geconfronteerd worden met veel te zware hulpvragen. Het is opmerkelijk 

dat huisartsen, die algemene goed toegankelijke zorg bieden in de directe omgeving, bijzonder 

weinig naar vrijwillige zorg verwijzen.

Bron: Geraadpleegde deskundigen (resp# 4 en resp# 5)
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Hoewel de bekendheid van en het verwijzen naar organisaties voor vrijwillige extra-
murale zorg iets toegenomen is, laat de samenwerking tussen professionele partijen 
en organisaties voor vrijwillige extramurale zorg nog veel te wensen over. Uit het 
eerder genoemde landelijke onderzoek onder deze organisaties (Plemper et al. 2006), 
blijkt dat slechts een kwart afspraken heeft met professionele zorgverleners.

Naast het gebrek aan overzicht kan de taakverdeling tussen de partijen het afstem-
men bemoeilijken. Het uitgangspunt is dat vrijwilligers het werk van beroepskrach-
ten niet overnemen en dat hun aanbod aanvullend moet zijn. In de praktijk is dit 
soms lastig vol te houden. Aan vrijwilligers wordt regelmatig gevraagd om bij te 
springen bij taken die eigenlijk tot het werkgebied van de beroepsmatige zorg horen. 
Dit stelt hen voor het dilemma dat zij enerzijds het werk zuiver aanvullend willen 
houden, maar anderzijds een zo goed mogelijke dienstverlening voor hun cliënten 
wensen. Een ander punt is dat er voor organisaties voor beroepsmatige zorg geen 
noodzaak tot samenwerking is. Als deze organisaties erkennen dat vrijwilligers 
een belangrijke aanvullende rol hebben, kunnen zij ook zelf een vrijwilligerspoot 
oprichten. De samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties kan hierdoor 
gefrustreerd raken.

Ter afsluiting van deze paragraaf een voorbeeld van een werkwijze waarbij door 
professionals ter preventieve ontlasting van mantelzorgers samenwerking in het 
zorgnetwerk nagestreefd wordt (kader 3.7). Ook hier is geen sprake van een goede 
afstemming van het zorgaanbod, maar het illustreert wel dat samenwerking in het 
lokale zorgnetwerk in het voordeel van mantelzorgers kan werken.

Kader 3.7 De POM-methode

Door middel van Preventieve Ondersteuning van Mantelzorgers, de POM-methode, wordt ernstige 

overbelasting en vermindering van welbevinden bij mantelzorgers van chronisch zieke ouderen 

voorkomen. Bij een aanmelding van een cliënt of als bij veranderingen van de situatie van een 

cliënt wordt er vastgesteld of er mogelijke gedragsproblemen bij de cliënt zijn en of er sprake 

is van mantelzorg. Er wordt gevraagd of er contact opgenomen mag worden met de mantelzor-

ger. In de afwezigheid van de zorgvrager wordt er door hiertoe geschoolde medewerkers een 

POM-gesprek gehouden met de mantelzorger waarin de knelpunten en ondersteuningsmoge-

lijkheden van de mantelzorger in kaart worden gebracht. Eén en ander wordt vastgelegd op het 

zogenaamde POM-formulier. De mantelzorgers krijgen een gids overhandigd met verwijsmogelijk-

heden en mantelzorggereedschap. Na twee weken wordt er telefonisch contact opgenomen, ter 

evaluatie van de methode.

Bron: www.eiz.nl 
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3.5 Organisatie van de vrijwillige extramurale zorg door gemeenten

De wijze waarop gemeenten de vrijwillige extramurale zorg ondersteunen is van 
grote invloed op de werkomstandigheden in deze sector. Gemeenten hebben in het 
kader van prestatieveld vier van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de taak om 
mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. De 
bijbehorende gemeentelijke instrumenten zijn vrijwilligerswerkbeleid en mantel-
zorgondersteuning. Als het gaat om vrijwillige extramurale zorg, kunnen we deze 
twee niet los van elkaar zien. De vrijwillige extramurale zorg levert immers mantel-
zorgondersteuning. Ook in de praktijk zien we dat de ondersteuning van de mantel-
zorg en de ondersteuning van de vrijwillige extramurale zorg vaak samengenomen 
worden. Gemeenten besluiten dan tot het oprichten van steunpunten informele 
hulp,7 die zowel mantelzorgers als reguliere extramurale zorgvragers bedienen. Er is 
ook een andere aanpak denkbaar: gemeenten kunnen besluiten om een zogenaamde 
netwerkbenadering te volgen. In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van 
beide ondersteuningsvormen. We baseren ons hierbij op Morée en Goumans (2004). 
De steun aan mantelzorgers door de (betaalde) mantelzorgconsulenten op het steun-
punt wordt buiten beschouwing gelaten.

Steunpunten informele hulp
Een steunpunt informele hulp is een aanspreekpunt voor mantelzorgers en zorg-
vragers, dat hen kan bijstaan met verschillende vormen van vrijwillige extramurale 
zorg. De manier waarop vrijwilligers aan steunpunten informele zorg verbonden 
zijn, verschilt per locatie. Soms heeft men ‘eigen’ vrijwilligers, maar het komt vaker 
voor dat andere organisaties in de vrijwillige ondersteuning voorzien. Zo wordt er 
veel samengewerkt met de Praktische Thuishulp, de Vriendendiensten, de Buddyzorg 
en de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg. Het komt regelmatig voor dat een 
deel van deze organisaties in hetzelfde pand is gehuisvest.8

Het steunpunt informele hulp probeert de samenwerking en afstemming in het 
lokale zorgnetwerk te verbeteren en aan te sporen tot het ontwikkelen van nieuwe 
of het vernieuwen van bestaande producten of diensten die zij aan mantelzorgers 
leveren. In de praktijk betekent dit dat er veel wordt overlegd met bijvoorbeeld het 
welzijnswerk voor ouderen, de ggz, verpleeghuizen en verenigingen voor mantel-
zorgers.

Het voordeel van het oprichten van een steunpunt informele hulp door de gemeente 
is dat het voorziet in een duidelijk aanspreekpunt voor mantelzorgers en reguliere 
zorgvragers. Het nadeel is dat zij voor de verbetering van de samenhang in het 
zorgaanbod sterk afhankelijk zijn van de welwillendheid van andere partijen in 
het zorgnetwerk. Aanvullend hierop geldt dat de steunpunten vaak maar een zeer 
beperkte capaciteit (fte) tot hun beschikking hebben.
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Netwerkbenadering
De gemeenten kunnen ook kiezen voor de zogenaamde netwerkbenadering om de 
samenhang en kwaliteit van de extramurale zorg te verbeteren. Dit betekent dat 
een groep vrijwillige en beroepsmatige zorgaanbieders en belanghebbenden een 
samenwerkingsovereenkomst of een convenant afsluiten. Het gaat dan om indica-
tiestellers, artsen, thuiszorginstellingen, organisaties voor Vrijwillige Thuishulp en 
zorgverzekeraars. Een nadeel van de netwerkbenadering is dat er geen extra mid-
delen beschikbaar gesteld worden en dat hierdoor plannen voor de ontwikkeling van 
nieuwe ondersteuningsvormen blijven liggen. Verder is er vaak te weinig specifi eke 
deskundigheid op het gebied van mantelzorg en vrijwillige extramurale zorg en 
ontbreken belangrijke partijen.

Morée en Goumans (ibid.) concluderen dat gemeenten er waarschijnlijk het beste 
aan doen om een combinatie van steunpunt en netwerkbenadering in te zetten. Dan 
gaat een duidelijk loket voor mantelzorgers en andere zorgvragers samen met een 
ondersteuningsaanbod dat als gevolg van de netwerkbenadering goed op elkaar is 
afgestemd.

3.6 Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we op basis van bestaande gegevens en literatuur een schets 
gegeven van de ondersteuning van de vrijwillige extramurale zorg en de inbedding 
van deze zorg in het lokale zorgnetwerk. We hebben hiermee zo goed mogelijk een 
antwoord gegeven op deelvragen 1b en 1c van de vraagstelling. Eerst hebben we de 
ondersteuning van de vrijwilligers in deze sector behandeld. Vergeleken met andere 
sectoren van het vrijwilligerswerk, krijgen vrijwilligers in de zorg veel ondersteu-
ning. Vanwege de diversiteit in de vormen van vrijwillige extramurale zorg is echter 
niet te beoordelen of de ondersteuning afdoende is. Helaas ontbreekt het onderzoek 
dat hierover uitsluitsel kan geven. Dat de landelijke en regionale koepels bij hun 
ondersteuning veel aandacht besteden aan vraaggericht werken, is een teken dat er 
in de sector op dit punt waarschijnlijk nog veel valt te verbeteren.

Vervolgens hebben we gekeken naar de ondersteuning van organisaties voor 
vrijwillige zorg en daar blijken de landelijke en regionale koepels van groot belang 
te zijn. Speciaal voor hun leden ingerichte en afgeschermde delen van het inter-
net (extranet) spelen hierbij in toenemende mate een rol. De fondsen geven op dit 
moment relatief weinig steun aan de vrijwillige extramurale zorg. Het grootste deel 
van hun middelen wordt ingezet voor gebouwen, inrichting en de aanschaf van hulp-
middelen. De ambitie van de fondsen om andersoortige diensten te gaan leveren is 
lovenswaardig, maar bevindt zich nog in de beginfase.

In de vierde paragraaf van het hoofdstuk betoogden we dat cliënten profi teren 
van een goede afstemming van de dienstverlening door de zorgverleners op het 
lokale niveau. Het uitgangspunt hierbij is dat vrijwilligers aanvullend werken op de 
beroepskrachten in de zorgketen en hier expliciet geen deel van uitmaken. Bij de 
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samenwerking tussen organisaties voor vrijwillige zorg onderling en de samenwer-
king met professionele partijen blijkt de grote diversiteit van de vrijwillige extramu-
rale zorg, die ons in het eerste hoofdstuk positief verraste, een keerzijde te hebben. 
De diversiteit zorgt namelijk voor een gebrek aan overzicht. Dit vormt een belem-
mering bij het samenwerken. Ook het gegeven dat organisaties voor vrijwillige zorg 
betrokken zijn bij één specifi eke vorm van zorg en veel minder affi niteit hebben met 
andere zorgvormen of het zorgaanbod in totaal, staat samenwerking in de weg. Voor 
de samenwerking met de professionele zorg kan hieraan toegevoegd worden dat 
het maken van werkafspraken moeilijk kan zijn. Organisaties voor beroepsmatige 
zorgen kunnen ook zelf een vrijwilligerstak opzetten zonder te samenwerken. Er valt 
dus nog veel te verbeteren aan de samenwerking in het lokale zorgnetwerk en er zal 
door de betrokkenen nog veel werk verzet moeten worden om de zorgverlening in de 
lokale of de regionale netwerken op elkaar af te stemmen. Zij zullen er ook rekening 
mee moeten houden dat er in sommige regio’s al dit soort initiatieven bestaan. Veel 
is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten de ondersteuning van de vrijwillige 
extramurale zorg inrichten.
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Noten

1 Dit komt doordat de lokale besturen van de aangesloten organisaties soms een voorkeur 
hebben voor vrijwillige coördinatie.

2 De eerste gouden eeuw van de fi lantropie was de zeventiende eeuw, waarin Nederlandse 
liefdadigheid internationaal bewondering oogstte. Symbool voor de liefdadigheid in die 
tijd stonden bijvoorbeeld het Maagdenhuis aan het Spui in Amsterdam en de vele hofjes 
die in Nederland ten behoeve van de ouderen verrezen. Een deel van de liefdadigheid 
uit die tijd werkt ook nu nog door in hedendaagse vermogenfondsen die zich ontwik-
keld hebben vanuit liefdadige initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is De Stichting 
Roomsch Catholijk Oude-Armenkantoor (rcoak). Zie www.rcoak.nl voor de wijze 
waarop dit 400 jaar oude initiatief dat zich oorspronkelijk richtte op de bedeling van 
arme oude katholieken, zich ontwikkeld heeft tot een hedendaags vermogensfonds. 

3 Steeds meer goede doelen bieden de mogelijkheid om via het testament (of door een 
schenking bij leven) een fonds op naam op te richten. Een fonds op naam is een schen-
king met een specifi eke opdracht en wordt ondergebracht bij een hoofdfonds met een 
vergelijkbare doelstelling. Het fonds krijgt van de schenker een naam; vaak de naam van 
de schenker zelf of een dierbare. Het hoofdfonds zorgt ervoor dat het geld besteed wordt 
aan het specifi eke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. De meeste 
goede doelen hanteren een minimum beginvermogen.

 Als in het testament bepaald wordt dat een goed doel recht heeft op een bepaald goed 
of geldbedrag uit een nalatenschap, is er sprake van een legaat. Een legaat wordt vooral 
gebruikt door personen die willen nalaten aan personen die niet hun directe erfgenamen 
zijn. De legataris is niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Hij moet 
slechts de lasten, bijvoorbeeld successierechten, die op het gelegateerde goed rusten voor 
zijn rekening nemen.

4 De Stichting geeft ook steun aan medisch onderzoek. Omdat er bij deze projecten over 
het algemeen geen vrijwilligers betrokken zijn, laten we die buiten beschouwing.

5 De ntr heeft Stichting de Opkikker geadopteerd als Landelijk Service Project voor de 
periode 2005 t/m 2007. De doelen die zij hierbij nastreeft zijn: het laten groeien van het 
aantal verwendagen, het ontlasten van de vrijwilligers van de stichting en het bieden 
van ondersteuning aan de stichting in middelen. De ntr heeft in samenspraak met De 
Opkikker een aantal servicepakketten ontwikkeld. Lokale Tafels kunnen één of meer-
dere pakketten kiezen. De keuze bestaat uit: a) organiseren, uitvoeren en fi nancieren van 
drie verwendagen; b) het fi nancieren van verwendagen; c) het organiseren en uitvoeren 
van drie verwendagen en; d) maatwerk. In dit laatste pakket wordt de hulp aan de stich-
ting op een andere manier geboden, bijvoorbeeld door het contactleggen met media, 
donateurs, sponsors en vrijwilligers of door het assistentie verlenen bij vertegenwoor-
diging op jaarbeurzen, braderieën en congressen. Voor de fi nanciering van een drietal 
verwendagen moet een lokale Tafel 4500 euro bijeenbrengen. Voor de organisatie en het 
uitvoeren van deze drie dagen is een groep van minimaal 10 tafelaars (en/of partners) 
nodig, zodat er een redelijke verdeling van de inspanning ontstaat. 

6 Er is ook een rol voor commerciële adviseurs bij het verwijzen naar vrijwillige extramu-
rale zorg. Bij het gebruik van een Persoonsgebonden Budget (pgb) geldt al enige tijd dat 
men gebruik kan maken van pgb-adviseurs. Dit zijn adviesbureaus die diensten leveren 
ten behoeve van pgb-gebruikers. Zij geven onder andere hulp bij het aanvragen en het 
invullen van de indicatie, het maken van een zorgplan, het opmaken van zorgcontracten 
en het afl eggen van verantwoording. Tevens zijn sinds begin 2006 in Nederland offi cieel 
erkende mantelzorgmakelaars werkzaam. Het beroep richt zich op het overnemen van de 
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regeltaken van mantelzorgers, zoals daar zijn: het aanvragen van zorg en hulp, het invul-
len van formulieren, het leveren van informatie, het opstellen van bezwaarschriften, het 
bemiddelen en informeren bij een werkgever, het ondersteunen bij hoorzittingen en het 
bieden van begeleiding bij een indicatieprocedure (Mantelzorgmakelaar 2006).

7 Vaak is er een relatie met de lokale loketten die gemeenten in het kader van de Wmo 
opgericht hebben. Het komt ook voor dat de lokale loketten de steunpuntfunctie voor 
hun rekening nemen.

8 Ondanks de nauwe samenwerking vinden de coördinatoren die bij deze organisaties 
werkzaam zijn dat er nog wel wat te verbeteren valt. Je zou je als cliënt op één centraal 
punt moeten kunnen melden met een zorgvraag. De coördinator kan vervolgens met 
jou uitzoeken welke vorm van vrijwillige dienstverlening het meest geschikt is, waarna 
deze rechtstreeks wordt aangeboden. Nu krijgen cliënten te maken met zaken die men 
liever in het backoffi ce geregeld zou zien. In de gemeente Leiden geldt bijvoorbeeld dat 
cliënten zich moeten melden bij Buddyzorg Den Haag en voor de Vriendendiensten in 
Leiden moet men eerst langs het Leidse welzijnswerk. Wel wordt nu al geprobeerd om de 
cliënten zo veel mogelijk hierbij te helpen (resp# 5).
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4 Praktijken in andere landen

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de vrijwillige 
extramurale zorg in Nederland en de wijze waarop zij ondersteuning kan bieden aan 
mantelzorgers. Het beschrijven van de huidige situatie is niet het enige doel van deze 
studie. We willen ook graag weten welke ontwikkelingen in de toekomst te ver-
wachten zijn en of er alternatieven zijn voor de huidige werkwijze van de vrijwillige 
extramurale zorg in Nederland.

Over de ontwikkelingen die nog plaats moeten vinden, zal gerapporteerd worden 
in het volgende hoofdstuk. Daarin zal op basis van de inzichten van experts op het 
gebied van vrijwillige extramurale zorg een schets van de toekomst van deze sector 
gegeven worden. Kenmerkend voor een toekomstverkenning is dat ze redeneert 
vanuit een bestaand zorgsysteem en de wijze waarop het vrijwilligerswerk daad-
werkelijk is georganiseerd. Dit legt beperkingen op aan de manier waarop over 
vrijwillige extramurale zorg en vrijwillige mantelzorgondersteuning wordt gedacht. 
Daarom willen we hier met een brede blik naar de vrijwillige extramurale zorg 
kijken. Een manier om het perspectief op vrijwillige extramurale zorg te verbreden, 
is het bestuderen van praktijken in andere landen. Dit kan goede ideeën opleveren 
voor de manier waarop de vrijwillige extramurale zorg in Nederland georganiseerd 
zou kunnen worden en inspiratie bieden voor de vrijwillige ondersteuning van man-
telzorgers. In dit hoofdstuk bespreken we daarom een aantal praktijken in andere 
landen.

We beperken onze analyse tot de ons omringende landen: Duitsland, België, Frank-
rijk en het Verenigd Koninkrijk. Omdat de cultuur en de zorgsystemen in deze 
landen zeer verschillend zijn, verwachten we dat ook de mantelzorg en de mate 
waarin mantelzorg op de politieke en maatschappelijke agenda staat onderling 
zullen verschillen en dat kan weer van invloed zijn op de aandacht voor ondersteu-
ning van mantelzorgers in de vrijwillige extramurale zorg. Bij de bespreking van de 
landen besteden we daarom eerst aandacht aan de politieke en maatschappelijke 
houding ten opzichte van mantelzorg. Vervolgens bespreken we de bijdrage van het 
vrijwilligerswerk aan de extramurale zorg en tot slot wordt er ingegaan op leerzame 
vormen van vrijwillige extramurale zorg in het desbetreffende land.

De informatie in dit hoofdstuk is voor een belangrijk deel door internetonderzoek 
verzameld. Hierbij werd gebruikgemaakt van het gegeven dat een groot aantal 
ondersteuners van het vrijwilligerwerk in Europa zich heeft aangesloten bij het cev 
(Centre Européen du Volontariat/Europees Centrum voor Vrijwilligerswerk). Vrijwel 
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alle leden hebben een website die gevonden kan worden via de site van het cev. Op 
deze sites wordt onder andere verwezen naar vrijwillige initiatieven in het eigen 
land.

Aanvullend op het internetonderzoek is aan de leden van de cev gevraagd om 
informatie te leveren over de rol van vrijwilligers bij de ondersteuning van mantel-
zorgsituaties in hun land. Hiertoe ontvingen zij eerst per e-mail en vervolgens per 
reguliere post een korte vragenlijst. Dezelfde korte vragenlijst werd uitgezet onder 
de leden van het Eurocarers-netwerk. Dit is een Europees samenwerkingsverband 
van experts op het gebied van informele zorg. De leden zijn onder anderen vertegen-
woordigers van mantelzorgorganisaties, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstel-
lingen met expertise op het gebied van informele zorg.

In totaal zijn 200 vragenlijsten verstuurd naar leden van het cev en experts in het 
Eurocarers-netwerk. De vragenlijst is van te voren aangekondigd in de cev Newsletter 
(oktober 2006), Volunteering England heeft op hun website een verzoek tot deelname 
aan het onderzoek geplaatst, een deel van de leden van het Eurocarers-netwerk heeft 
van de trekker van dit netwerk per e-mail een verzoek tot medewerking ontvangen 
en een deel van de leden van het Eurocarers-netwerk is op de Eurocarers-bijeenkomst 
in december 2006 in Helsinki persoonlijk gevraagd om aan het onderzoek mee te 
werken. Ondanks het feit dat de vragenlijst twee maal verstuurd werd en het onder-
zoek herhaaldelijk onder de aandacht van de beoogde respondenten gebracht werd, 
was de respons op de vragenlijst slecht.1 Slechts drie van de leden van het Eurocarers-
netwerk (Frankrijk, Slovenië en Denemarken) en vier leden van het cev (Spanje, 
Slowakije, Litouwen en Cyprus) hebben de vragenlijst geretourneerd. Uiteindelijk 
bleek de vragenlijst ons niet op het spoor te zetten van inspirerende initiatieven in 
het buitenland. Daarom is besloten om het hoofdstuk niet uit te breiden met praktij-
ken in landen die niet direct aan Nederland grenzen.

Ten behoeve van de politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van de 
mantelzorg in de vier landen werd gebruikgemaakt van twee studies (eurofam-

care; Tjadens en Pijl 2000) waarin de informele hulp in Europese landen met elkaar 
wordt vergeleken.

4.2 Vrijwillige extramurale zorg in Duitsland

De politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van mantelzorg
Bij onze oosterburen is het zorgsysteem traditioneel sterk gericht op de medische 
wereld waarbij de curatieve zorg centraal staat. Het idee dat verpleging en verzorging 
een belangrijk onderdeel van een zorgsysteem zijn, is in Duitsland relatief nieuw. Dit 
is het gevolg van het feit dat men de familie beschouwt als de belangrijkste bron van 
verzorging en verpleging. Er is zelfs sprake van een wettelijke fi nanciële verantwoor-
delijkheid van kinderen voor de opname van hun vader of moeder in een verzorgings-
huis. Dit systeem heeft in Duitsland lange tijd gefunctioneerd, maar leidde door 
onder meer demografi sche ontwikkelingen tot situaties waarin families de zorg niet 
meer konden bolwerken en de zorg door derden in tehuizen fi nancieel niet meer was 
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op te brengen. Daardoor werd steeds meer een beroep gedaan op de sociale bijstand 
en het ziekenfonds en werd de behoefte aan verpleging en verzorging uiteindelijk 
een centraal politiek thema. In 1995 werd besloten dat de overheid een aanvullende 
rol op zich moest nemen en werd de Pfl egeversicherung ingevoerd. Hiermee werden 
verpleging en verzorging voor het eerst als onderdelen van het zorgsysteem erkend.

De Pfl egeversicherung regelt de volgende zaken:
– De inzet van zorg door beroepskrachten (Pfl egesachleistung);
– Verpleeggeld (Pfl egegeld für selbstbeschafte Pfl egehilfen). Dit is tot op zekere hoogte 

vergelijkbaar met het persoonsgebonden budget in Nederland. Hieraan gekoppeld 
is de zorgplicht (Pfl egepfl ichteinsatz);

– Thuiszorg als de mantelzorger verhinderd is (een combinatie van Pfl egesachleistung 
en Pfl egegeld);

– Voorzieningen zoals verpleegmaterialen en zaken als dagopnames en respijtzorg.

De hulp kan betrekking hebben op lichaamshygiëne, voeding, mobiliteit en huishou-
delijke ondersteuning. Om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen is een 
indicatie nodig.

Door de aandacht voor verpleging en verzorging kwam ook mantelzorg op de poli-
tieke en maatschappelijke agenda te staan. Uitgangspunt van het overheidsbeleid 
is echter dat mantelzorg een middel is om de behoefte aan verpleging binnen de 
perken te houden. Bovendien is door allerlei voorwaarden en bepalingen de Pfl egever-
sicherung in de praktijk slechts van toepassing op chronisch zieken en gehandicapten. 
Zorgvragers die juist veel van mantelzorgers vragen zoals psychiatrische patiënten, 
een groot deel van de mensen met dementie en veel ouderen kunnen niet van de rege-
ling gebruik maken. Toch heeft de Pfl egeversicherung (naast de aandacht voor mantel-
zorg) een aantal positieve kanten:
– Mantelzorgers krijgen een minimum aan zekerheid voor de gegeven zorg.
– Mantelzorgers ontvangen een vergoeding voor de verrichte verpleegkundige 

 handelingen.
– Mantelzorgers hebben recht op professionele steun en onderwijs.
– Mantelzorgers hebben aanspraak op respijtvormen zoals vakantie.

Ondanks deze verbeteringen hebben mantelzorgers in Duitsland een politiek 
zwakke positie. Er is geen nationale organisatie voor mantelzorgers die de mantel-
zorg op de politieke agenda zet en invloed uitoefent op het overheidsbeleid (Tjadens 
en Pijl 2000; Meyer 2004). Wel is er een andere ontwikkeling die de positie van 
mantelzorgers mogelijk verbetert. De publieke opinie over verpleging en verzorging 
in Duitsland neigt steeds sterker naar de gedachte dat een kwalitatief goede dienst-
verlening slechts mogelijk is als vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten 
gezamenlijk een verzorgingsarrangement aanbieden (Döhner en Rothgang 2006).
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De bijdrage van het vrijwilligerswerk
De vrijwillige extramurale zorg in Duitsland wordt net als in Nederland verzorgd 
door een groot aantal organisaties voor vrijwillige zorg. Grote aanbieders zijn de 
Deutscher Caritas Verband, de Arbeiter-Samariter-Bund, het Duitse Rode Kruis en 
instellingen voor maatschappelijk werk (awo en dpwv).2 In Duitsland is de koppe-
ling tussen vrijwillige zorg en de kerk sterker dan in Nederland. Zo is de rol van de 
diaconie op het lokale niveau veel belangrijker en is er een sterke relatie tussen de 
Deutscher Caritas Verband en de rooms-katholieke kerk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
het gegeven dat de afdelingen van het Caritas Verband per bisdom georganiseerd 
zijn. Verder wordt er in vrijwillige dienstverlening voorzien door Seniorenbüro’s, 
Alzheimerorganisaties en hospiceverenigingen.

De diensten die deze organisaties leveren zijn niet anders dan in Nederland. Het 
aanbod bestaat onder andere uit: het bezoeken van zieken en ouderen, telefonische 
hulpdiensten, maaltijddiensten, aangepaste vakanties en vrijwillige palliatieve en 
terminale zorg. Over de mate waarin organisaties voor vrijwillige extramurale zorg 
een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers is helaas niet veel 
bekend. Het internetonderzoek laat echter wel zien dat mantelzorgers door veel 
organisaties als doelgroep van de dienstverlening worden beschouwd.

Voorbeelden uit de praktijk
Een goed voorbeeld van een Duits initiatief waarbij vrijwilligers de mantelzorger 
ondersteunen is het project Pfl egebegleiter. Dit project loopt van 2004 tot 2008 in 
heel Duitsland en heeft naast het centraal gelegen projectbureau in de vier windstre-
ken van de Bondsrepubliek een regionaal kantoor. De Pfl egebegleiter is een geschoolde 
vrijwilliger die huisbezoeken bij mantelzorgers afl egt, teneinde door het voeren van 
gesprekken de competenties van de mantelzorgers te vergroten. Het gaat dan om het 
organiseren van hulp, het erkennen van de eigen behoeften en het leren omgaan met 
een bepaalde ziekte. Aan het project is een groot aantal organisaties voor vrijwillige 
zorg verbonden, die veelal reeds op het lokale niveau aanwezig waren. Voorbeel-
den zijn de eerder genoemde Arbeiter-Samariter Bund, Alzheimerorganisaties en 
Seniorenbüro’s. Doel van het project is de verbetering van de kwaliteit van leven van 
zowel zorgvrager als mantelzorger, uitstel van tehuisopname, het stimuleren van 
vrijwilligerswerk, verlaging van de drempel voor het inzetten van vrijwilligers door 
de mantelzorger op te zoeken (i.p.v. wachten totdat deze een zorgvraag indient) 
en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een Pfl egekultur (Projekt 
Pfl egebegleiter 2006). Deze vorm van vrijwillige begeleiding en coaching, waarbij de 
mantelzorgers opgezocht worden, bestaat niet in Nederland. Buddyzorg of andere 
maatjesprojecten richtten zich niet op mantelzorgers.

In het kader van het project Altenhilfenstrukturen der Zukunft van het Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend is een aantal projecten voor vrijwil-
lige zorg aan ouderen geëvalueerd. Het ging om zes projecten waarvan drie zich 
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oriënteerden op de hulp aan demente of psychisch veranderde burgers. De andere 
drie projecten richtten zich op het concept ‘freiwillige Seniorenbegleiter’. In dit con-
cept bieden burgers hulp en ondersteuning aan ouderen die in een sociaal isolement 
dreigen te geraken (Klaes et al. 2005). Ook bij deze laatste drie projecten hield men 
rekening met de mogelijkheid van dementie bij hulpvragers. Het bijzondere aan deze 
projecten is niet dat er geen Nederlandse equivalent bestaat. Mezzo, de Zonnebloem 
en het Rode Kruis verzorgen bijvoorbeeld een vergelijkbare dienstverlening. Wel 
leerzaam zijn de conclusies die men trekt over het nut van de initiatieven. Ten eerste 
dat de projecten bijdragen aan een verbetering van de levenskwaliteit van zowel 
zorgvragers als mantelzorgers. Ten tweede concludeert men dat vrijwilligers er zorg 
voor dragen dat hulpvragers en mantelzorgers minder huiverig zijn om de hulp van 
professionele krachten in te roepen. De inzet van vrijwilligers heeft dus een zekere 
emancipatie van zowel de mantelzorgers als de zorgvragers tot gevolg (ibid.).

4.3 Vrijwillige extramurale zorg in Frankrijk

De politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van mantelzorg
In het Franse systeem van zorgverlening aan mensen met beperkingen is de zorg in 
de thuissituatie op basis van mantelzorg en beroepsmatige thuiszorg het belang-
rijkste. Dit komt enerzijds doordat mantelzorg geen belangrijke kwestie is in de 
politieke en maatschappelijke discussie. In Frankrijk wordt ervan uitgegaan dat de 
familie verantwoordelijk is voor verzorging en verpleging en dat is bij wet vastgelegd: 
kinderen zijn verplicht om hun ouders en grootouders te onderhouden. Ook wordt er 
verwacht dat de kinderen een fi nanciële bijdrage leveren aan de dienstverlening door 
de overheid aan ouders met beperkingen. Een andere oorzaak van het belang van de 
zorg thuis is dat de verzorging van mensen met beperkingen in tehuizen als sociaal 
onwenselijk wordt gezien. Voor een deel wordt dit ingegeven door een onterechte 
vrees, maar anderzijds is het nog maar relatief kort geleden (begin jaren tachtig) 
dat er in Frankrijk verzorgingshuizen bestonden die qua organisatie de trekken van 
gevangenissen vertoonden. Het gevolg van een en ander is dat het grootste deel van 
de zorgvragers thuis op basis van mantelzorg en beroepsmatige thuiszorg verzorgd 
wordt (Le Bris 2004).

In Frankrijk heeft men niet, zoals in Duitsland, een collectieve zorgverzekering die 
voorziet in de langetermijnzorg voor mensen met beperkingen. Wel zijn er regelin-
gen getroffen voor burgers van zestig jaar en ouder met beperkingen die slechts een 
beperkt inkomen genieten. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat er binnen afzien-
bare tijd door de overheid een systeem voor sociale zorgverzekering voor alle burgers 
met beperkingen zal worden opgezet, worden individuele zorgverzekeringen aange-
boden. De ervaringen hiermee zijn vooralsnog te beperkt om conclusies te kunnen 
trekken (ibid.).
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Zoals gezegd is mantelzorg geen belangrijke kwestie in de politieke en maatschap-
pelijke discussie. Ook bestaat er geen overheidsbeleid ter ondersteuning van mantel-
zorgers. Mantelzorgers hebben in Frankrijk geen krachtige politiek lobby. De Franse 
organisatie voor mantelzorgers, de Association de Aidants Familiaux, bestaat pas 
sinds 2004 en is (nog) niet krachtig genoeg om betekenis te hebben als pressiegroep 
(ibid.).

De bijdrage van het vrijwilligerswerk
Ook in Frankrijk wordt de vrijwillige extramurale zorg geleverd door organisaties die 
met de Nederlandse vergelijkbaar zijn. Belangrijke aanbieders zijn: het Franse Rode 
Kruis, de Federatie van Vincentiusverenigingen, Les Petites Frères des Pauvres, het 
Secours Catholique/Caritas France, het Leger des Heils, de vmeh (Visite des Mala-
des en Etablissements Hospitaliers) en jalmalv (Jusqu’ À La Mort Accompagner La 
Vie). Net als in Nederland werken vrijwilligers aanvullend op betaalde krachten. De 
diensten die aangeboden worden zijn onder meer het bezoeken van zieken en oude-
ren, telefonische hulpdiensten, maaltijddiensten, aangepaste vakanties en vrijwillige 
palliatieve en terminale zorg. Het Franse Rode Kruis richt zich bij de ondersteuning 
van ouderen op de mensen met een slechte inkomenspositie. Deze groep wordt ook 
door de Franse overheid in de ondersteuning centraal gesteld.

In hoeverre vrijwilligersorganisaties zich op de ondersteuning van mantelzorgers 
richten is onbekend. Opvallend is echter dat in geen van de beschrijvingen van de 
dienstverlening door organisaties voor vrijwillige zorg melding wordt gemaakt van 
de mantelzorger als doelgroep. In Duitsland was dit heel duidelijk wel het geval.

Voorbeelden uit de praktijk
In Frankrijk bestaat een grote thuiszorgorganisatie, genaamd admr (Aide à Domi-
cile en Milieu Rural), die vrijwilligers als front-offi ce in lokale gemeenschappen inzet. 
De oorsprong van deze organisatie ligt op het platteland, maar tegenwoordig is zij in 
heel Frankrijk werkzaam en volgens eigen zeggen de grootste aanbieder van thuis-
zorg. Iedere lokale afdeling van admr wordt beheerd door vrijwilligers. Het is hun 
taak om de lokale burgers met beperkingen te bezoeken en te signaleren of er hulp 
nodig is. In overleg met de cliënt wordt bepaald hoe de amdr het beste invulling kan 
geven aan de hulpvraag. Als er een beroepskracht moet komen, neemt de vrijwilliger 
dit in de planning op. Vrijwilligers houden voor hun vestiging de administratie bij en 
ze assisteren bij het werven van nieuwe krachten. In principe kan iedere burger een 
beroep doen op de admr als het gaat om schoonmaken. Verder heeft de organisatie 
diensten die toegesneden zijn op families, ouderen en gehandicapten (admr 2006).

De werkwijze van admr is een goed voorbeeld van een wijze waarop vrijwilligers-
werk de leefbaarheid op het platteland bevordert. Het Nederlandse platteland kent 
eveneens inspirerende vormen van vrijwillige inzet, zoals het oprichten van een 
coöperatieve supermarkt, het stichten van een eigen kroeg en het ontwikkelen van 
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eigen starterswoningen (Klumper 2006), maar als het gaat om zorg op het platteland 
kan het Franse thuiszorgmodel als voorbeeld dienen. Uit recent onderzoek in kleine 
kernen in Nederland blijkt namelijk dat veel ouderen uit grote dorpen verhuizen 
naar een grotere kern, ondanks de vele positieve kanten van een dorpssamenleving. 
Vooral 75-plussers trekken weg door de terugloop van passende zorgvoorzieningen. 
In de dorpen bestaat evenwel grote bereidheid om ouderen bij te staan. De onderzoe-
kers concluderen dan ook dat de afname van oudere ouderen in dorpen te voorkomen 
is door listige combinaties van vrijwillige en professionele hulp bij wonen, welzijn 
en zorg (vrom 2006). De werkwijze van de admr is zo’n combinatie. Een vrijwil-
lig front-offi ce vervult de in het onderzoek veelgehoorde wens om op dorpsniveau 
een aanspreekpunt te krijgen voor informatie en advies op het gebied van welzijn en 
zorg. Hoewel in Nederland sprake is van experimenten bij thuiszorgorganisaties met 
de dienstverlening door vrijwilligers, laat men zich niet op lokaal niveau door hen 
vertegenwoordigen.

Een ander aansprekend Frans initiatief is ressac Volontariat. Deze organisatie biedt 
vrijwilligerswerk door gepensioneerden. Een van de oudste activiteiten is het huis-
bezoek bij ouderen, maar er wordt bijvoorbeeld ook hulp geboden bij het opzetten 
van een bedrijf. Bijzonder is dat deze vorm van vrijwilligerswerk door ouderen vanuit 
een pensioenfonds is ontstaan. Burgers die in een bepaalde bedrijfstak werkzaam 
waren, worden door vrijwilligers met een enigszins vergelijkbaar beroepsverleden 
bezocht. Tegenwoordig is de koppeling met het pensioenfonds minders sterk en is 
de organisatie opengesteld voor alle gepensioneerden (Govaart et al. 2001; ressac 
Volontariat 2006). Met name het ontstaan van de organisatie, als een vorm van (voor-
malige) werknemersvrijwilligerswerk, is interessant. Dit zou het accepteren van hulp 
kunnen vergemakkelijken, omdat mensen met een beperking hulp van een vrijwil-
liger eerder aanvaarden als deze een vergelijkbare achtergrond heeft. In een recent 
onderzoek over vrijwilligers in de zorg wordt een voorbeeld gegeven van een kunste-
naar die eerst geen hulp wilde, maar omdat de vrijwilliger een kunstzinnige achter-
grond had, bereid was de helpende hand te accepteren (Plemper et al. 2006). Het is 
voorstelbaar dat dit ook werkt voor de Nederlandse pensioenfondsen. De deelnemers 
aan bijvoorbeeld de pensioenfondsen voor het fi lm- en bioscoopbedrijf of voor het 
beroepsgoederenvervoer over de weg hebben een gedeelde achtergrond. Verder kan 
dit Franse initiatief in een aangepaste vorm bruikbaar zijn voor de personeelsvereni-
gingen van grote werkgevers in het bedrijfsleven of voor grote overheidsinstellingen.

4.4 Vrijwillige extramurale zorg in Vlaanderen

De politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van mantelzorg
Ook in Vlaanderen is het familienetwerk erg belangrijk als het gaat om het verlenen 
van zorg. Grootouders zorgen voor kleinkinderen als de ouders werken en kinderen 
zorgen voor hun ouders als deze ouder en zorgbehoevend worden. Er bestaat geen 
wettelijke verplichting om zorg te dragen voor oudere leden van de familie. Indien 
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de zorgvrager opgenomen moet worden in een verzorgingshuis, maar de kosten 
hiervan niet kan dragen, zal het lokale Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Werk (ocmw) de rekeningen betalen. Deze organisatie kan (een deel) van dit geld 
terugvragen aan familieleden die wel genoeg fi nanciële middelen hebben. Een deel 
van de ocmw’s claimt systematisch geld terug van familieleden, een ander deel doet 
dit vrijwel nooit.

De ondersteuning van de mantelzorgers en beroepsmatige hulpverleners is tezamen 
met de ontwikkeling van een goed systeem voor thuiszorg een belangrijke kwestie in 
het beleid van de Vlaamse overheid. Doel is dat burgers zo lang mogelijk zorg in de 
thuissituatie kunnen ontvangen.

Vlaanderen kent als gevolg van de verzuiling een aantal organisaties voor mantel-
zorgers; de grootste is de Werkgroep voor Thuisverzorgenden. De mantelzorgorga-
nisaties pleiten al geruime tijd voor een sociaal statuut voor de mantelzorger om de 
nadelen die de mantelzorger ondervindt te compenseren. Het gaat dan met name 
om behoud van sociale rechten uit het werkzame leven zoals pensioenrechten. De 
overheid is ten dele aan de wensen van mantelzorgers tegemoetgekomen door een 
systeem voor betaald verlof te introduceren. Organisaties van en voor mantelzorgers 
vinden echter dat nog meer aanvullende maatregelen nodig zijn en zetten hun lobby 
voort (Tjadens en Pijl 2000; Declercq en Audenhove 2004).

De bijdrage van het vrijwilligerswerk
De organisatie van de vrijwillige extramurale zorg in Vlaanderen wijkt enigszins af 
van de werkwijze in de eerder behandelde buurlanden. Het grootste verschil is dat 
veel van die zorg is gelieerd aan de ocmw’s en de Centra voor Algemeen Welzijns-
werk. Andere aanbieders zijn het Vlaamse Rode Kruis, de Teledienst, diensten voor 
oppashulp en thuiszorgorganisaties. Verder heeft de Gezinsbond een gezelschaps-
dienst voor ondersteuning aan gezinnen die hulpbehoevende personen opvangen 
en verzorgen. Grote landelijk werkende koepelorganisaties lijken bij het aanbod van 
vrijwillige extramurale zorg minder belangrijk te zijn. Het vrijwilligerswerk vanuit 
de katholieke kerk heeft men ondergebracht bij de Caritasgemeenschapsdienst. Deze 
organisatie levert alleen vrijwillige intramurale zorg.

Hoewel de wijze van organiseren afwijkt, zijn de diensten die vrijwilligers in Vlaan-
deren aanbieden vergelijkbaar met die in Duitsland en Frankrijk en dus ook met de 
vrijwillige extramurale dienstverlening in Nederland. In Vlaanderen werken vrijwil-
ligers aanvullend op beroepskrachten en zij leveren de diensten die bij de beschrij-
ving van de vrijwillige extramurale zorg in Duitsland en Frankrijk al vermeld zijn. 
Hoeveel ondersteuning door vrijwillige extramurale zorg aan mantelzorgers wordt 
geboden is niet bekend, maar mantelzorgers worden wel als een aparte doelgroep 
gezien.
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Voorbeelden uit de praktijk
In Vlaanderen worden mantelzorgers via de website van het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid naar oppashulp verwezen, die over het algemeen door vrijwilligers 
wordt uitgevoerd. Als een dienst meer dan 5000 uur oppas coördineert, komt deze 
voor overheidssubsidie in aanmerking. Interessant is dat het oppassen centraal staat 
en dat een bijzonder helder overzicht wordt gegeven van organisaties op dit gebied. 
Het gaat dus niet zozeer om de vorm van zorgen, als wel om de stimulering van deze 
specifi eke zorgvorm door de overheid en de voorlichting over de beschikbaarheid 
hiervan (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 2006).

Een ander interessant initiatief is het project Nachtzorg Antwerpen. Dit speelt in 
op het gegeven dat gebrek aan professionele nachtzorg vaak de directe oorzaak 
is van opname in een rust- of verzorgingshuis – nog voor de fysieke of psychische 
toestand van de zorgbehoevende dit noodzakelijk maakt. Ondersteuning van de 
zorgbehoevende en mantelzorg tijdens de nachtelijke uren voorkomt het vroegtijdig 
verlaten van de eigen woning. In het ‘piloot project nachtzorg Antwerpen’ levert 
men zowel thuis als elders nachtzorg. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van vrijwil-
ligers, beroepskrachten en een zogenaamd nachthotel. Deze ondersteuningsvormen 
worden afhankelijk van het soort zorgvraag ingezet. Het project beperkt zich tot 
Antwerpen en omgeving. Men biedt twee tot drie nachten per week nachtzorg, maar 
kan ook langere periodes overbruggen, zodat opname in een rusthuis wordt uitge-
steld of vermeden. Bij chronisch zieken is de hulp soms langdurig. Het project kent 
geen wachtlijst en de hulp wordt steeds zo vlug mogelijk opgestart; in de week van de 
aanvraag zelf of in de week erna. De kosten voor de zorgvrager zijn 25 euro voor de 
gehele nacht of 2,78 euro per uur. Een deel van de Vlaamse ziekenfondsen vergoedt 
deze kosten (Project Nachtzorg Antwerpen 2006).

In Nederland bieden thuiszorgorganisaties in geval van spoed twee weken nachtzorg 
aan ter overbrugging van opname en ter ontlasting van de mantelzorger. Ook is het 
mogelijk om zonder tussenkomst van het ciz of het zorgkantoor nachtzorg in te 
kopen. De kosten hiervan zijn hoog: 25 tot 30 euro per uur. Het aanbieden van nacht-
zorg is geen probleem: thuiszorgorganisaties hebben niet veel moeite om personeel 
hiervoor te vinden. Vrijwillige nachtzorg wordt alleen gegeven door de Vrijwilligers 
Palliatieve en Terminale Zorg. Het gaat dan om zorg in de laatste levensfase. Het 
verlenen van nachtzorg ter voorkoming van opname in een verzorgingshuis komt in 
Nederland dus niet voor (Florein 2006; Zorgkantoor Zuid-Holland Noord 2006).

Een ander Vlaams initiatief is het project Spring eens binnen, van de sociale hulp-
verlening van het Rode Kruis Vlaanderen. Het doel is om meer vrijwilligers in de 
thuiszorg aan het werk te krijgen, zodat een completer zorgaanbod ontstaat en 
mantelzorgers ontlast kunnen worden. Bijzonder is dat men expliciet zoekt naar 
samenwerkingsverbanden. Als partners ziet men organisaties die reeds werkzaam 
zijn in thuissituaties, bijvoorbeeld ocmw’s en directies van servicefl ats. Als zo’n 
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organisatie besluit om een samenwerking aan te gaan, zijn zowel deze organisatie 
als de lokale afdeling van het Rode Kruis verantwoordelijk voor de werving van vrij-
willigers. Ook moet er binnen de partnerorganisatie een contactpersoon aangesteld 
worden. Het Vlaamse Rode Kruis draagt zorg voor de opleiding, de verzekering en 
een deel van de ondersteuning van de vrijwilligers (Rode Kruis Vlaanderen 2006).

De werkwijze is te vergelijken met de manier waarop in Nederland binnen 
zorginstellingen gewerkt wordt. In de Nederlandse extramurale vrijwillige zorg is 
de werkwijze anders. Buiten de muren van instellingen bieden organisaties veelal 
autonoom vrijwillige zorg aan en zoekt men niet eerst naar een geschikt samen-
werkingsverband. Het voordeel van de Vlaamse werkwijze is dat de vormen van 
dienstverlening aan mensen met beperkingen in theorie beter op elkaar afgestemd 
zijn. Het is goed mogelijk dat het Vlaamse Rode Kruis zijn inspiratie ontleend heeft 
aan de SamenwerkingsInitiatieven in de Thuiszorg (sit’s). Deze initiatieven zijn 
vanaf 1990 vanuit het Vlaamse ministerie voor Volksgezondheid gestimuleerd. In de 
sit’s, één per circa 25.000 inwoners, werken de (para)medische en verpleegkundige 
diensten samen aan de zorg thuis. Tevens streven zij naar structurele samenwerking 
met de ocmw’s uit de regio. Het Decreet voor de Thuiszorg van 21 December 1990 stelt: 
‘Het samenwerkingsinitiatief nodigt, zo deze in de regio bestaan, organisaties van 
vrijwilligers en van thuisverzorgers uit tot samenwerking’ (Tjadens en Pijl 2000).

Tot slot is in Vlaanderen de palliatieve en terminale zorg zo geregeld dat vrijwilligers 
een integraal onderdeel hiervan zijn. Aan het eind van de jaren tachtig ontstaan, 
verspreid over het land, kernen van palliatieve zorgverlening. Voor een deel zijn 
deze geïnitieerd door artsen en verpleegkundigen. Een ander deel heeft een vrijwil-
lige basis. Omdat men niet wil dat palliatieve zorg afhankelijk is van de toevallige 
aanwezigheid van een netwerk in de omgeving, begon de overheid vanaf 1995 het 
oprichten van netwerken te stimuleren. Het resultaat is een systeem van vijftien 
netwerken voor palliatieve zorg dat heel Vlaanderen bestrijkt. Kenmerkend voor het 
Vlaamse model is dat de palliatieve zorg zo veel mogelijk wordt geïntegreerd in de 
reguliere zorgverlening en dat de wens van de patiënt wordt gevolgd. Dit betekent 
in de praktijk dat men probeert om patiënten in de laatste levensfase thuis te laten 
verblijven. De taken van een netwerk zijn in volgorde van belangrijkheid: de scholing 
van zorgverleners; het bevorderen van samenwerking binnen de palliatieve zorg en 
samenwerking met de reguliere zorg; het ondersteunen van palliatieve zorgers en 
het geven van publieksvoorlichting over palliatieve zorg. Aan ieder netwerk is een 
palliatief thuiszorgequipe gelieerd, dat de daadwerkelijke zorg op zich neemt. Per 
equipe werken gemiddeld vijf beroepskrachten (verpleegkundigen, huisarts, maat-
schappelijk werker, psycholoog) en 28 vrijwilligers. Hiernaast werken bijna 700 vrij-
willigers bij palliatieve zorgeenheden en verleent een onbekend aantal vrijwilligers 
palliatieve zorg in ziekenhuizen. Ook bij dit initiatief geldt dat het Vlaamse model 
in principe kan leiden tot kwaliteitswinst in de palliatieve zorg (Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen 2003). In Nederland krijgt het werk van de Vrijwilligers Palliatieve 
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en Terminale Zorg weliswaar veel erkenning, maar van een door hogerhand georga-
niseerde afstemming op andere zorgverleners is geen sprake.

4.5  Vrijwillige extramurale zorg in het Verenigd Koninkrijk

De politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van mantelzorg
In het Verenigd Koninkrijk staat mantelzorg al enkele decennia op de maatschappe-
lijke en politieke agenda en in de afgelopen twintig jaar zijn mantelzorgers in toene-
mende mate door de overheid erkend. Dit resulteerde in wetgeving en andere vormen 
van ondersteuning van mantelzorgers. Ook is er een lange traditie van organisaties 
voor mantelzorgers en wordt mantelzorg erkend als onderdeel van de thuiszorg. 
Belangrijke organisaties voor mantelzorgers zijn: Carers uk, de Princess Royal Trust 
for Carers, Crossroads en de Alzheimer’s Society (Tjadens en Pijl 2000).

In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste maatregelen ter ondersteuning van 
mantelzorgers onderdeel van het thuiszorgsysteem. In het Britse systeem bestaat er 
een strakke scheiding tussen de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienst-
verlening (welzijn). Gezondheidszorg is de verantwoordelijkheid van de National 
Health Service (nhs). Welzijn of maatschappelijke zorg is de verantwoordelijkheid 
van de lokale autoriteiten. Dit betekent dat ook voor de thuiszorg een onderscheid 
wordt gemaakt tussen verpleegkundige hulp op basis van de nhs en persoonlijke 
en huishoudelijke zorg door lokale social services. De diensten van de nhs zijn gratis. 
De kosten voor de dienstverlening van de lokale overheid zijn inkomensafhankelijk, 
maar over het algemeen zijn deze betaalbaar. Om de kwaliteit van de dienstverlening 
te verbeteren is men op lokaal niveau gestart met strategische samenwerkingsver-
banden. Met name ouderen, die vaak een complexe zorgvraag hebben, profi teren 
hiervan. De invoer van deze vorm van lokale samenwerking verloopt echter lang-
zaam (Nolan et al. 2004).

De bijdrage van het vrijwilligerswerk
In het Verenigd Koninkrijk wordt de vrijwillige extramurale zorg aangeboden door 
organisaties die zich op ouderen richten zoals Contact the Elderly en Attend en door 
organisaties die meerdere doelgroepen hebben zoals The Salvation Army, het Britse 
Rode Kruis en de Community Service Volunteers. Deze laatste organisatie werkt lan-
delijk en bemiddelt ook voor vrijwilligers. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de 
vrijwilligers werkzaam bij de lokale social services. De verleende diensten zijn dezelfde 
als in de eerder behandelde landen. Dat mantelzorg al een tijd op de politieke en 
maatschappelijke agenda staat, is merkbaar in het aanbod van vrijwilligersorgani-
saties. Een voorbeeld hiervan is dat een deel van de zogenaamde Befriending Schemes 
(aanbieden van sociaal-emotionele steun) de mantelzorgers als een aparte doelgroep 
beschouwt. Over de mate waarin de vrijwillige extramurale zorg steun biedt aan 
mantelzorgers zijn geen gegevens beschikbaar.
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Voorbeelden uit de praktijk
Een interessant voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk is de Mentoring and Befrien-
ding Foundation. Het al bestaande Mentoring Network en Volunteering England 
kregen in de periode 2004-2006 een serieuze fi nanciële bijdrage van de Britse 
regering (Home Offi ce, Active Communities Directorate) om de Mentoring and 
Befriending Foundation vorm te geven. Wat de overheid hierbij voor ogen had, was 
ondersteuning van de levens van de meest kwetsbare burgers. Oorspronkelijk werd 
het Mentoring Network gevormd door beroepskrachten, maar de afgelopen vijf jaar 
heeft het zich ook gericht op vrijwillige mentoren. De meest recente stap in de ont-
wikkeling van het netwerk is dat ze ook het ondersteunen van bestaande initiatieven 
voor befriending tot haar doelstelling rekent. Het verschil tussen mentoring en befrien-
ding is dat er bij befriending minder nadruk ligt op het bereiken van doelen. Men-
toring heeft vaak de ontwikkeling van de competenties van de zorgvrager tot doel, 
terwijl bij befriending het sociale contact centraal staat. Verder worden bij mento-
ring de vrijwilliger en de zorgvrager voor een beperkte tijd gekoppeld ( Mentoring & 
Befriending Foundation 2006).

De koppeling tussen befriending en mentoring is interessant omdat er met name 
bij de carer befriending schemes, waarvan er in het Verenigd Koninkrijk verschillende 
bestaan, vaak sprake is van mentoring. Bij deze projecten is er geen sprake van 
wederzijdse steun, zoals bij lotgenotencontact, maar worden mantelzorgers door 
vrijwilligers bezocht. In de praktijk komen er verschillende mengverhoudingen 
tussen mentoring en befriending voor. Afhankelijk van de invulling of het doel van 
de projecten is befriending dominant, zijn befriending en mentoring in min of meer 
gelijke verhoudingen aanwezig of is mentoring dominant. In het Verenigd Konink-
rijk noemt men dit het Befriending/Mentoring spectrum (Befriending Network 
Scotland 2006). Dit Britse voorbeeld leert dat het zinvol is voor het begrip van de 
functies van sociaal-emotionele steun om de term onder te verdelen in vriendschap 
en mentoraat. Het maakt namelijk een groot verschil of het werk van vrijwilligers 
slechts gericht is op bezoek en gezelschap of dat het de competenties van mantel-
zorgers en zorgvragers moet vergroten.

Een bijzondere wijze waarop mentoring een rol kan spelen bij mantelzorgonder-
steuning is de begeleiding van jongeren die een mantelzorgsituatie achter zich laten, 
bijvoorbeeld wanneer zij op zichzelf gaan wonen of de zorgvrager overlijdt. Onder-
zoek heeft aangetoond dat een deel van deze jongeren behoefte heeft aan begelei-
ding (Clayden en Stein 2005).

The Princess Royal Trust for Carers is een fonds met een netwerk van 122 centra voor 
mantelzorg. Daarnaast heeft het de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van 
websites die de mantelzorg ondersteunen. Het netwerk van mantelzorgcentra krijgt 
veel fi nanciële steun van de overheid, maar de Trust moet het voor het overgrote deel 
hebben van geldwervende acties (Tjadens en Pijl 2000). In Nederland bestaat er geen 
apart fonds voor mantelzorgers. Voor andere doelgroepen zoals ouderen en jeugdi-
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gen zijn deze fondsen er wel, voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp en het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

4.6 Conclusie

In dit hoofdstuk behandelden we de wijzen waarop vrijwilligers in onze buurlanden 
een bijdrage leveren aan de extramurale zorg. Het was niet de bedoeling om vol-
ledig te zijn, we wilden vooral een aantal interessante praktijken voor het voetlicht 
plaatsen. Bij het bestuderen van deze praktijken hadden we speciale aandacht voor 
de ondersteuning van mantelzorgers. Daarmee gaat dit hoofdstuk in op deelvragen 
1d en 1e van onze centrale vraagstellingen.

Onze buurlanden kennen een groot verschil in de plaats die mantelzorg op de 
politieke en maatschappelijke agenda inneemt. Frankrijk, het land waar mantelzorg 
nauwelijks een kwestie is, staat aan het ene eind van het spectrum. Aan de andere 
zijde van het spectrum staat het Verenigd Koninkrijk, waar de overheid mantelzorg 
al enkele decennia zeer serieus neemt en de rol van mantelzorgers erkent. Vlaande-
ren en Duitsland nemen een tussenpositie in.

De taken die vrijwilligers in de extramurale zorg verrichten zijn in onze buurlanden 
dezelfde als in ons land. Vrijwilligers worden vrijwel altijd ingezet om aanvullend op 
beroepskrachten praktische en sociaal-emotionele steun te geven. De diensten die 
aangeboden worden zijn onder andere: het bezoeken van zieken en ouderen, begelei-
den bij activiteiten, lotgenotencontact, telefonische hulpdiensten, maaltijddiensten, 
aangepaste vakanties en vrijwillige palliatieve en terminale zorg. Over de onder-
steuning van mantelzorgers door vrijwillige extramurale zorg in onze buurlanden 
is, evenals in Nederland, geen uitspraak te doen. Dit sluit aan bij de bevindingen van 
het eurofamcare-onderzoek naar mantelzorg voor ouderen, waarin men con-
cludeert dat er geen goed overzicht bestaat van de mate waarin en de wijze waarop 
vrijwilligers mantelzorgers ondersteunen en dat aanvullend onderzoek nodig is. 
Wel vermoeden we op basis van ons onderzoek voor dit hoofdstuk dat in landen 
waar mantelzorg hoger en langer op de politieke en maatschappelijke agenda staat, 
mantelzorgers vaker tot de doelgroep van de vrijwillige extramurale zorg gerekend 
worden.

Hoewel het karakter van de ondersteuning door vrijwilligers steeds hetzelfde is, zijn 
er zeer verschillende manieren waarop vrijwilligers extramurale zorg kunnen leve-
ren. Van de praktijken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan geleerd worden 
dat vrijwilligers een mentorrol voor mantelzorgers en zorgvragers kunnen vervullen 
en hiermee de emancipatie van deze twee kwetsbare groepen kunnen bevorderen. 
Bij een mentoraat werkt men namelijk aan het vergroten van de competenties van 
zorgvragers en mantelzorgers. Met name het Britse voorbeeld leert dat het zinvol is 
om sociaal-emotionele steun onder te verdelen in vriendschap en mentoraat. Het is 
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overigens opmerkelijk dat de nationale overheid de projecten stimuleerde. In Neder-
land wordt veel minder expliciet de nadruk gelegd op de mentorrol van vrijwilligers.

Het voorbeeld van admr in Frankrijk laat zien dat vrijwilligers (op het platteland) 
als het front-offi ce van een thuiszorgorganisatie kunnen fungeren. Uit het project 
Nachtzorg Antwerpen blijkt dat vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan betaal-
bare nachtzorg waardoor zorgvragers langer thuis verzorgd kunnen worden. De 
werkwijze van het Vlaamse Rode Kruis toont aan dat vrijwilligersorganisaties zelf 
het initiatief tot samenwerking met andere aanbieders van extramurale zorg kunnen 
nemen.

Ook kan er geleerd worden van het soort initiatieven voor vrijwillige extramurale 
zorg in het buitenland. Zo is ressac Voluntariat voortgekomen uit een pensioen-
fonds. Gepensioneerden die hierbij zijn aangesloten bezoeken zorgvragers met een 
vergelijkbare beroepsachtergrond en vormen op die manier ‘zilveren kracht’. Dit 
Franse initiatief is mogelijk te kopiëren naar de Nederlandse situatie en wellicht 
bruikbaar voor personeelsverenigingen van grote werkgevers in het bedrijfsleven of 
grote overheidsinstellingen. In het Verenigd Koninkrijk werd een fonds aangetroffen 
dat zich exclusief richt op de ondersteuning van mantelzorgers. In Nederland bestaat 
een dergelijk fonds niet.

Tot slot kan van de buitenlandse praktijken in de vrijwillige extramurale zorg geleerd 
worden dat de overheid een belangrijke coördinerende en stimulerende rol kan 
hebben. In Vlaanderen heeft zij die door de stimulering van vrijwillige oppasdien-
sten, de voorlichting over de beschikbaarheid hiervan en de stimulering van samen-
werking tussen vrijwillige en professionele thuiszorg. Bij onze zuiderburen krijgt 
dit laatste vorm in het SamenwerkingsInitiatief in de Thuiszorg (sit), waarin zowel 
organisaties voor vrijwillige zorg als professionele thuiszorgorganisaties participe-
ren. Ook in het Vlaamse model voor palliatieve en terminale zorg is sprake van een 
door hogerhand georganiseerde afstemming tussen de zorgverleners.
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Noten

1 Het is niet precies duidelijk wat de oorzaak is van de slechte respons. Het meest waar-
schijnlijk is dat de gestelde vragen te moeilijk waren; ook in andere Europese landen 
bestaat er geen goed voorbeeld van de vrijwillige dienstverlening.

2 Arbeiterwohlfahrt e.V. (awo) en Der Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 
e.V. (dpwv).
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5 De toekomst van de vrijwillige extramurale zorg

5.1 Inleiding

Na een aantal inspirerende vormen van vrijwillige extramurale zorg in de ons 
omringende landen beschouwd te hebben, keren we terug naar de praktijk van de 
vrijwillige extramurale zorg in Nederland. Naar aanleiding van maatschappelijke 
ontwikkelingen als vergrijzing, toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen,1 
individualisering van de samenleving en het streven van de overheid om zorg zo veel 
mogelijk buiten de instellingen te geven, stelt men hier steeds vaker de vraag wat de 
toekomst het vrijwilligerswerk in de zorg zal brengen. Op dit moment zijn er nog een 
groot aantal onzekerheden daarover. Vragen waarop het antwoord nog niet duide-
lijk is, zijn bijvoorbeeld: zal het aanbod van vrijwillige extramurale zorg gelijke pas 
houden met de vraag hiernaar, zal het eventuele tekort in het aanbod alleen voelbaar 
zijn voor specifi eke groepen en zullen we erin slagen de komende jaren meer jonge-
ren bij de vrijwillige extramurale zorg te betrekken?

In dit hoofdstuk nemen we op basis van de verwachtingen van deskundigen voor de 
komende 5 tot 10 jaar een voorschot op de ontwikkelingen in de vrijwillige extra-
murale zorg. Daarnaast hebben we de deskundigen gevraagd wat het beleid voor de 
vrijwillige extramurale zorg zou moeten zijn. Dit bood de betrokkenen de gelegen-
heid om hun wensen voor de toekomst op tafel te leggen.

De frase ‘op tafel leggen’ moet in dit geval letterlijk worden genomen. De onder-
zoeksmethodiek voor dit hoofdstuk is een sorteertechniek. De deelnemers aan 
het onderzoek kregen een stapel van 36 kaarten met stellingen aangeboden. Deze 
stellingen weerspiegelen de actuele discussie in de vrijwillige extramurale zorg. Aan 
de deelnemers werd gevraagd de kaarten te sorteren naar uitspraken waarin men 
zich het best of juist het slechtst kon vinden (fi guur 5.1). Omdat bijvoorbeeld maar 
één kaart de score 10 (meest mee eens) kon krijgen, dwong het sorteervoorschrift de 
deelnemers tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Na afl oop van de 
sorteerprocedure is aan de deelnemers gevraagd wat hun motivatie voor de sortering 
was en of er onderwerpen in de set met stellingen ontbraken.

De deelnemers kregen twee sets met kaarten aangeboden: een voor hun verwach-
tingen en een voor hun beleidsvoorkeuren voor de vrijwillige extramurale zorg. 
Bij het formuleren van de stellingen is gebruikgemaakt van informatie uit (beleids)
documenten van organisaties voor vrijwillige extramurale zorg zoals het Rode Kruis, 
Mezzo, de Zonnebloem en de ssvh, artikelen over vrijwillige zorg en een recente 
studie naar vrijwilligers in de zorg (Plemper et al. 2006). Zie de tabellen B.1 en B.2 in 
bijlage B voor de twee sets met stellingen.
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Figuur 5.1
Sorteervoorschrift voor de deelnemers aan het onderzoek
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De deskundigen die aan dit onderzoek deelnamen zijn ofwel werkzaam bij organi-
saties die op het landelijk niveau de ondersteuning van de vrijwillige extramurale 
zorg verzorgen ofwel betrokken bij het aanbieden van vrijwillige extramurale zorg 
op lokaal niveau. We hebben geprobeerd om voor de diverse vormen van vrijwillige 
extramurale zorg zowel een landelijke als lokale vertegenwoordiger bij het onder-
zoek te betrekken en de lokale experts uit verschillende delen van Nederland te laten 
komen. De doelstelling was om twintig deskundigen te raadplegen. Omdat één van 
de deskundigen ziek was en vervanging niet mogelijk bleek, is het aantal deskundi-
gen tot negentien beperkt gebleven. Voor het overzicht van de betrokken deskundi-
gen zie tabel B.3 in bijlage B.

De deelnemers aan het onderzoek waren van mening dat de twee verzamelingen 
uitspraken over het te voeren beleid en de verwachtingen voor de vrijwillige extramu-
rale zorg de discussie over deze onderwerpen goed weergaven. Dit neemt niet weg 
dat sommige deskundigen een aanvulling op de voorgelegde stellingen gaven. Deze 
aanvullingen zijn, net als tekst en uitleg bij de sorteringen, in dit rapport verwerkt. 
Als we onze bevindingen baseren op aanvullingen of een specifi eke uitleg dan staat 
in de tekst tussen haken aangegeven van welke deskundige deze afkomstig is.

Bij de analyse van de sorteringen is nagegaan in welke mate de deskundigen hun 
verwachtingen en beleidsvoorkeuren met elkaar delen. Daarbij is gebruikgemaakt 
van eenvoudige statistische technieken. Geïnteresseerden in de precieze werkwijze 
en een uitgebreide beschrijving van de methodiek kunnen Brown (1980) of Devilee 
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(2002) raadplegen. In tabel B.3 van bijlage B wordt weergegeven welke deskundigen 
verwachtingen of beleidsvoorkeuren met elkaar delen.

Het hoofdstuk gaat nu verder met het beschrijven van de bevindingen. Bij de 
beschrijving zijn de verschillende perspectieven bijeengenomen tot één verwachting 
en één visie op het beleid voor de komende jaren. Omdat er grote verschillen in de 
verwachtingen en beleidsvoorkeuren tussen deskundigen waren, is het niet mogelijk 
een hiërarchie van verwachtingen en beleidsvoorkeuren te geven. De belangrijkste 
ontwikkelingen worden daarom min of meer gelijkwaardig besproken. De ver-
wachtingen en beleidsvoorkeuren worden in context gezet met behulp van wat er uit 
onderzoek en de literatuur over een onderwerp bekend is. Eerst bestuderen we de 
verwachtingen van ondersteuners en aanbieders (§ 5.2), vervolgens de beleidsvoor-
keuren voor zover die bij de verwachtingen niet zijn besproken (§ 5.3), waarna we 
eindigen met een conclusie.

5.2 Verwachtingen voor de vrijwillige extramurale zorg

5.2.1 Karakteristieken van het vrijwilligerswerk

Toenemend aantal complexe zorgvragen
In de verwachting voor de toekomst van de vrijwillige extramurale zorg staat de stij-
ging van de zorgvraag door de vergrijzing centraal. Onderzoek naar de leefsituatie 
van ouderen laat zien dat met het vorderen van de leeftijd een geleidelijke toename 
van chronische gezondheidsklachten optreedt en dat deze vaak beperkingen in het 
dagelijks functioneren tot gevolg hebben (De Klerk en Timmermans 1999; De Klerk 
2001). Het komt steeds vaker voor dat ouderen twee of meer chronische aandoe-
ningen hebben. Daarnaast kampen veel ouderen met psychische stoornissen (Den 
Draak 2006). Verder geldt dat met name de oudste ouderen een risico lopen op soci-
aal isolement doordat het aantal mensen met wie zij een sociale relatie onderhouden 
afneemt (Broese van Groenou en Deeg 2006). Omdat ouderen graag zo lang mogelijk 
thuis willen wonen (Verzijden en Fransen 2004) en dit ook het uitgangspunt is van 
de overheid, verwachten de experts dat het volume van de complexe extramurale 
zorgvraag zal toenemen.2 Dit geldt ook voor de zorgvragen waarin de vrijwillige 
extramurale zorg voorziet. Omdat daardoor een groter beroep op deskundigheid 
van vrijwilligers gedaan zal worden, impliceert dit dat het belang van scholing van 
vrijwilligers toeneemt.

Vervolgens is de vraag of de complexe zorgvragen met één min of meer uniforme 
pool van vrijwilligers beantwoord moeten worden. Het alternatief is dat een onder-
scheid gemaakt wordt tussen lichte en zware vormen van vrijwilligerszorg. Een 
van de deskundigen vindt dat er nagedacht moet worden over de plaats van en de 
verhouding tussen het vrijwilligerswerk dat zich dicht tegen de beroepsmatige zorg 
positioneert, hij denkt met name aan de bij Mezzo aangesloten organisaties en het 
meer zelfstandige vrijwilligerswerk bij onder meer het Nederlandse Rode Kruis en de 
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Zonnebloem. Als de conclusie is dat er verschillende werksoorten bestaan, dan kan 
ook het beleid voor bijvoorbeeld fl exibilisering en wet- en regelgeving worden gedif-
ferentieerd (resp# 17). Dit zou het functioneren van organisaties en de kwaliteit van 
hun dienstverlening ten goede komen.3

De tweedeling zou ook kunnen bijdragen aan verbetering van de onderlinge 
samenwerking. Het is voorstelbaar dat organisaties die voorzien in lichte vormen van 
vrijwilligerszorg wel deelnemen aan een samenwerkingsverband als de frequentie 
van het overleg hierover lager is, het overleg niet tijdens kantooruren plaatsvindt, de 
groep homogener is en niet gedomineerd wordt door beroepskrachten die de zwaar-
dere vormen van vrijwilligerszorg coördineren.

Verzwaring van het werk door coördinatoren
De verwachting is dat het werk van lokale coördinatoren die een koppeling tussen 
zorgvrager en vrijwilliger tot stand moeten brengen zwaarder zal worden. Dit is 
enerzijds een gevolg van de toename van complexe zorgvragen. Anderzijds nemen 
de eisen van vrijwilligers toe; met het stijgende opleidingsniveau van de bevolking 
worden ook de vrijwilligers mondiger.4 De belangrijkste factor bij het stellen van 
eisen door vrijwilligers is echter de toename van de individualisering, één van de 
meest invloedrijke ontwikkelingen van deze tijd. Karakteristiek voor individuali-
sering is dat mensen zichzelf zien als de ontwerpers en uitvoerders van hun eigen 
leven op basis van de keuzen die zij zelf hebben gemaakt (Schnabel 2006). De experts 
zijn van mening dat individualisering niet als een probleem maar als een kans 
moet worden gezien. Men denkt niet dat mensen tegenwoordig egoïstischer zijn en 
minder bereid tot vrijwilligerswerk. Wel is men van mening dat mensen vaker iets 
zoeken dat echt bij hen past. Dit vergt maatwerk en zorgt ervoor dat hogere eisen aan 
de coördinatie zullen worden gesteld.5

Een groot deel van de deskundigen denkt dat de coördinatie vaker door betaalde 
krachten verricht zal gaan worden, maar dit is wel een discussiepunt. Een ander deel 
van hen denkt namelijk dat het veel te kostbaar zal zijn om alle coördinatie door 
betaalde krachten te laten uitvoeren. Bovendien menen zij dat vrijwillige coördinatie 
de komende jaren een goede optie blijft omdat veel van de vrijwillige extramurale 
zorg niet ingewikkeld of complex is. Alleen als organisaties die zwaardere vormen 
van vrijwillige zorg leveren de fi nanciële middelen kunnen vinden, zullen zij met 
betaalde coördinatie gaan werken. Op dit moment is er echter geen aanleiding om 
te veronderstellen dat de fi nanciële mogelijkheden van organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg zullen verbeteren.

Overnemen van de persoonlijke verzorging neemt toe
Over de vraag of vrijwilligers steeds vaker een deel van de persoonlijke verzorging 
zullen overnemen, bestaat evenmin consensus. Een deel van de deskundigen denkt 
dat persoonlijke verzorging een taak is van beroepskrachten en vindt dat besturen 
van maatschappelijke organisaties moeten voorkomen dat hun vrijwilligers deze 
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taken uitvoeren. Het grootste deel van de experts stelt zich op dit punt minder stellig 
op. De reden hiervoor is dat het wel degelijk voorkomt dat vrijwilligers een deel van 
de persoonlijke verzorging overnemen. Het is in de praktijk namelijk niet altijd even 
handig of realistisch dat een beroepskracht een handeling komt verrichten. De vraag 
is wanneer er iets op tegen is dat een vrijwilliger inspringt. Wat het antwoord op 
deze vraag moet zijn, is binnen de sector niet duidelijk. Nu door de extramuralise-
ring en de stijgende zorgvraag van ouderen het overnemen van persoonlijke verzor-
ging vaker zal voorkomen, is een antwoord echter wel gewenst.

Het tekort aan vrijwilligers wordt groter
De deskundigen denken dat de vraag naar vrijwillige extramurale zorg sterk zal stij-
gen, maar men verwacht niet dat het aanbod hiermee gelijke tred zal houden. Recent 
onderzoek naar de afstemming tussen vraag en aanbod laat zien dat er nu al een 
tekort aan vrijwilligers is (Devilee 2005) of dat organisaties vraag en aanbod nog net 
op elkaar afgestemd krijgen (Plemper et al. 2006). De verschillen tussen de onder-
zoeksbevindingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de manier van vragen. Duidelijk 
is echter dat in de vrijwillige extramurale zorg de komende tijd waarschijnlijk een 
tekort aan vrijwilligers zal optreden.

Een aanzienlijk deel van de deskundigen denkt dat de toenemende arbeidspartici-
patie van vrouwen zal leiden tot een daling van het aanbod in de vrijwillige zorg. Veel 
van de zorg in de sector wordt geleverd door vrouwen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de 
gegevens die het cbs verzamelde in het Permanent Onderzoek LeefSituatie (pols). 
Als vrouwen meer gaan werken, kan dit invloed hebben op het potentieel aan vrijwil-
ligers. Uit de meest recente cbs-gegevens blijkt echter dat in de periode 2000-2006 
de nettoarbeidsparticipatie van vrouwen een krappe vier procentpunten gestegen 
is. Verder werken twee op de drie vrouwen in deeltijd. De precieze verklaring van 
de geringe groei van de arbeidsparticipatie door vrouwen is lastig en valt buiten het 
bestek van dit onderzoek. Belangrijk is echter om te constateren dat het niet vanzelf-
sprekend is dat de arbeidsparticipatie sterk zal toenemen. Maar als de komende jaren 
de arbeidsparticipatie door vrouwen verder doorzet, zal de tijd die zij besteden aan 
verplichtingen voor werk, opleidingen en zorg toenemen en minder tijd overblijven 
voor vrijwilligerswerk in de zorg.

Een andere ontwikkeling is dat ouderen gestimuleerd worden om langer door te 
werken. Een studie van Breedveld et al. (2004) laat zien dat er verband bestaat tussen 
de toename van de arbeidstijd en de afname van tijd besteed aan vrijwilligerswerk. 
Een lichtpuntje is dat de onderzoekers vaststelden dat de relatie tussen arbeidstijd 
en vrijwillige inzet niet één op één is. Eén uur meer arbeidstijd leidt niet tot één uur 
minder vrijwillige inzet. Dit neemt niet weg dat langer werken een negatieve invloed 
zal hebben op het aanbod van vrijwilligers. De deskundigen denken dan ook dat als 
ouderen langer doorwerken het tekort aan vrijwilligers in de vrijwillige extramurale 
zorg zal toenemen.

Tot slot zal meespelen dat het vrijwilligerswerk in de zorg naar verhouding weinig 
populair is. Voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de sector kunst en cultuur en voor 
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vrijwilligerswerk ten behoeve van kinderen (Cliniclowns, Warchild) is het veel mak-
kelijker om vrijwilligers te vinden (Devilee 2005).

Grotere assertiviteit van vrijwilligers vereist
Als gevolg van de beschreven ontwikkelingen verwacht men dat de huidige vrijwil-
ligers overbelast kunnen raken. Voor vrijwilligers wordt het daarom belangrijk dat 
zij leren hun eigen grenzen te bewaken. Dit is nu al een belangrijk onderdeel van het 
ondersteuningsaanbod van organisaties. Met name de wat oudere groep vrijwilligers 
vindt het lastig om ‘nee’ te zeggen. Het geven van zorg zit bij wijze van spreken ‘in 
hun genen’ en de claim van zorgvragers is vaak indirect. Soms wordt bijvoorbeeld de 
door de zorgvrager verstrekte informatie over de beperkingen van de betaalde zorg 
als een ‘claim’ ervaren.

Omstandigheden als dempende factor
De ondersteuners en aanbieders van vrijwillige extramurale zorg denken niet dat 
professionalisering van het werk een dempende werking zal hebben op het aanbod 
van vrijwilligers. Professionalisering is de reactie van vrijwilligersorganisaties 
op het toenemende volume van complexe zorgvragen. Een kenmerk hiervan is dat 
organisaties – met name in de intensieve vrijwillige extramurale zorg – steeds vaker 
trainingen en cursussen verplicht stellen. Tezamen met andere maatregelen, zoals 
het vastleggen van procedures en van afspraken in contracten, maakt dit dat de orga-
nisaties steeds meer op beroepsmatige zorg gaan lijken en de sfeer minder informeel 
wordt. De vraag is in hoeverre vrijwilligers hierin willen meegaan.

Volgens de deskundigen zien vrijwilligers over het algemeen het nut van profes-
sionalisering wel in; het maakt dat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. Eén van de 
deskundigen stelt hierover: ‘Als het goed is ervaren de vrijwilligers professionalise-
ring niet als iets negatiefs. Als dit wel zo is dan doe je het als organisatie niet goed’ 
(resp# 3). Professionalisering draagt er volgens de deskundigen juist aan bij dat er 
oog is voor de vrijwilliger als ‘werknemer’ en dat de organisatie leuk is om voor te 
werken. Een onderwerp dat als pijnpunt naar voren komt, is kwaliteitsbewaking 
door middel van certifi cering. Een deel van de organisaties heeft een iso-certifi ce-
ring, maar dat vereist wel dat er geregistreerd wordt. Veel vrijwilligers vinden dit niet 
prettig (resp# 18). Deze irritaties zijn wellicht te voorkomen door uit te gaan van de 
kwaliteit van het vrijwilligerswerk en niet aan te haken bij beroepsmatige certifi -
cering (resp# 13). Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan de ‘vrijwillige inzet 
goed geregeld-certifi cering’ door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwil-
ligerswerk (nov).

Zoals eerder naar voren kwam, zal de wervingskracht van de vrijwillige extramu-
rale zorg afhangen van de mate waarin de vrijwillige extramurale zorg herkenbaar 
en aantrekkelijk blijft voor verschillende typen vrijwilligers. Dit is niet in strijd is met 
professionalisering zolang de organisaties investeren in maatwerk bij het werven, 
opleiden, matchen en begeleiden. Uit het betoog in hoofdstuk twee volgt dat het 
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tevens van belang is om vrijwilligers te laten kiezen tussen organisaties die meer of 
minder geprofessionaliseerd zijn.

Een omstandigheid die wel een dempende werking zal hebben op het aanbod van 
vrijwilligers is de wet- en regelgeving. Veel vrijwilligersorganisaties hebben daar last 
van (vws 2005). In de vrijwillige zorg gaat het met name om wetgeving over vrijwil-
ligerswerk en sociale uitkeringen, de arbowetgeving en de wetgeving met betrekking 
tot aansprakelijkheid. Hoewel de overheid recentelijk maatregelen heeft ingezet om 
de belemmeringen in de wet- en regelgeving weg te nemen, blijft de regeldruk aan-
zienlijk. Hierbij is voor vrijwilligers weinig te kiezen. Voor een deel van het vrijwil-
ligerspotentieel zal dit de reden zijn zich niet in te zetten.

5.2.2 Doelgroepen van de vrijwillige extramurale zorg

Mantelzorgers
Volgens de meeste deskundigen zal er in de komende vijf tot tien jaar meer aandacht 
zijn voor de sociale omgeving (de mantelzorgers) van de zorgvragers. De verwach-
ting is dat zij door de extramuralisering van de zorg en het nieuwe wettelijke kader 
sterker belast zullen worden. Uit het scp-rapport Kijk op informele zorg (De Boer et al. 
2005) blijkt dat één op de vier mantelzorgers tamelijk zwaar tot overbelast is en dat 
het gebruik van advies en oppas geleidelijk toeneemt met de belasting. Omdat de 
professionele zorg waarschijnlijk steeds minder in staat zal zijn om op alle vragen 
en behoeften van zorgvragers in te gaan (Van der Brink 1999), zal er meer vraag naar 
vrijwillige extramurale zorg ontstaan. De verwachting is dat daardoor ook de vraag 
naar vrijwillige (respijt)zorg door mantelzorgers zal toenemen.

Ouderen met weinig mantelzorg
Karakteristiek voor organisaties voor vrijwillige extramurale zorg is dat zij in de 
nabijheid zijn. In Kijk op informele hulp (ibid.) concluderen de auteurs dat afstand telt 
bij het verlenen van informele zorg. Als de informele helpers te ver weg wonen, zijn 
burgers aangewezen op hulpbronnen die wel lokaal aanwezig zijn, zoals de thuis-
zorg of hulp van (goede) bekenden en buren. Volgens Govaart en Van der Veen (1998) 
is de zorg voor zorgbehoevenden met weinig mantelzorg bijna niet mogelijk zonder 
inzet van vrijwilligers. De deskundigen verwachten dat met name de groep ouderen 
die niet kan aankloppen bij familie, vrienden en kennissen en nu al een belangrijke 
doelgroep vormt, extra aandacht zal gaan vragen. Eenzaamheid is een belangrijk 
probleem onder deze ouderen. Het komt vaak voor dat zij de sociale contacten niet 
meer kunnen regelen of niet in staat zijn om hulp te vragen. Bij dit laatste speelt dat 
het vragen naar sociaal-emotionele steun nog steeds enigszins taboe is.

Allochtone ouderen
Een derde groep die extra in de belangstelling zal komen te staan zijn de alloch-
tone ouderen. Uit scp-onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van allochtone 
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ouderen blijkt dat de kinderen van allochtonen veel steun bieden (Schellingerhout 
et al. 2004). Een groot deel van de allochtone ouderen maakt zelfs geen gebruik 
van de thuiszorg. De onderzoekers spreken voorzichtig de verwachting uit dat deze 
kinderen ook in de toekomst zullen blijven zorgen voor hun ouders, maar ze vragen 
zich wel af of er een breekpunt zal ontstaan. In de komende jaren zullen de aantal-
len allochtone ouderen sterk stijgen. Net als bij autochtone mantelzorgers zal men 
proberen de zorg zo lang mogelijk vol te houden, maar het is te verwachten dat ook 
gezocht zal worden naar aanvullingen op de zorg door kinderen. De vrijwillige 
extramurale zorg kan dan een rol spelen. De vraag is wat voor vorm deze vrijwil-
lige initiatieven zullen hebben. Het is voorstelbaar dat het vrijwilligerswerk vanuit 
de moskee georganiseerd wordt. Anderzijds bestaat er op dit moment al vrijwillige 
extramurale zorg die zich richt op allochtone ouderen. Een voorbeeld hiervan zijn de 
dagopvangprojecten voor oudere Molukkers, Surinamers en ouderen uit Indië. Deze 
zorgvormen zullen waarschijnlijk steeds vaker voorkomen.

5.2.3 Vrijwilligers in de vrijwillige extramurale zorg

Ouderen
De vrijwilligers waarvan de deskundigen het meest verwachten zijn de ouderen. Uit 
pols-gegevens blijkt dat vrijwilligerswerk in de sector verzorging en verpleging 
met name verricht wordt door vrouwen in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar, 55 tot 
65 jaar en 65 tot 75 jaar. Verder geldt dat de meeste vrijwilligers vijf tot tien jaar aan 
een organisatie voor vrijwillige zorg verbonden blijven (Devilee 2005). Onderzoek 
door Knulst (2002: 79-80) laat zien dat ouderen lang voor vrijwilligersorganisaties 
beschikbaar blijven. Ze blijven vrijwilligerswerk doen of gaan zelfs meer doen. 
De combinatie van leeftijdsopbouw en verblijfsduur bij organisaties geeft aan dat 
inderdaad ouderen waarschijnlijk de belangrijkste groep vrijwilligers in de vrijwil-
lige extramurale zorg zullen zijn. Gezien de identiteit van de meeste organisaties 
voor vrijwillige zorg en het soort werkzaamheden wat daar verricht wordt, is het niet 
te verwachten dat grote groepen andere vrijwilligers zich zullen melden. Ouderen 
zoeken vrijwilligerswerk voor en door ouderen en onder andere doelgroepen is de 
vrijwillige extramurale zorg een stuk minder populair.6 De meeste organisaties 
vinden het geen probleem dat de vrijwillige extramurale zorg met name ouderen 
trekt. Een reden hiervoor is dat er juist voordelige kanten zijn aan oudere vrijwil-
ligers bij vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale 
Zorg of bij de Buddyzorg. Oudere vrijwilligers hebben nu eenmaal meer levenserva-
ring en dat is voor de dienstverlening van veel van deze organisaties van belang.

Betrokkenheid van jongeren als een gevolg van de maatschappelijke stage
De deskundigen verwachten dat meer jongeren bij de vrijwillige extramurale 
zorg zullen worden betrokken. Het gegeven dat in het huidige regeerakkoord de 
maatschappelijke stage staat opgenomen, speelt hierbij een belangrijke rol. De 
verwachtingen gelden dus voor de huidige kabinetsperiode en ze zijn toegespitst 
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op scholieren. Men verwacht echter niet dat de maatschappelijke stage een sterke 
impact zal hebben op de vrijwillige extramurale zorg als geheel. Scholieren hebben 
vaak niet de kwalifi caties die voor vrijwilligers in deze sector nodig zijn, de omvang 
van de inzet is erg beperkt en het is moeilijk om scholieren in deze sector voldoende 
begeleiding te bieden.7

Organisaties hebben volgens de deskundigen een dubbel gevoel bij de maatschappe-
lijke stage. Enerzijds wil men meewerken omdat dit sociaal wenselijk is. Anderzijds 
vraagt men zich af of de investering wel voldoende oplevert. In een onderzoek naar 
de opbrengst van maatschappelijke stages (Alblas 2006) worden voor maatschappe-
lijke organisaties de volgende opbrengsten onderscheiden:
– praktische hulp en verlichting op de korte termijn;
– jongeren brengen vernieuwende ideeën en nieuwe vaardigheden binnen;
– organisaties zijn meer ingericht op jongeren;
– het imago van de organisatie wordt verbeterd;
– positieve aanvulling door contact met jongeren voor cliënten in de organisatie;
– goede afspiegeling van de samenleving in het vrijwilligersbestand en betrokken-

heid bij het onderwijs zorgt voor goodwill bij overheid en fondsen.

De geraadpleegde deskundigen onderstrepen de genoemde opbrengsten, maar 
geloven dus niet dat de maatschappelijke stage de vrijwillige extramurale zorg veel 
praktische hulp en verlichting zal brengen.7 Vanwege deze opbrengsten en het gege-
ven dat de maatschappelijke stage in het regeerakkoord staat opgenomen, is men 
ondanks enig twijfel op zoek naar wijzen waarop de maatschappelijke stage kan 
worden geïntegreerd. Bij de buddyzorg denkt men aan een bijdrage in de vorm van 
respijtzorg voor buddy’s. Een andere mogelijkheid is het smeden van een tijdelijke 
tandem tussen een vrijwilliger en een scholier. Ook bij de Zonnebloem experimen-
teert men met deze tandemvorm en die blijkt daar onverwacht succesvol te zijn. 
Ouderen worden met jongeren in contact gebracht, wat enthousiasmerend werkt 
en ouderen het gevoel geeft een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het succes 
van de maatschappelijke stage bij de Zonnebloem wordt dus veroorzaakt doordat 
cliënten inzien dat de maatschappelijke stage voor leerlingen en uiteindelijk voor de 
maatschappij belangrijke opbrengsten heeft.

In het eerder genoemde onderzoek van Alblas (ibid.) onderscheidt men voor leerlin-
gen de volgende opbrengsten:
– kennismaken met vrijwillige inzet;
– kennismaken met vrijwilligersorganisaties;
– ontwikkelen van de competenties samenwerken en organiseren;
– zichzelf beter leren kennen;
– verbetering van het imago van de jeugd van tegenwoordig.
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Deze opbrengsten maken het zeer zinvol om jongeren bij de vrijwillige extramurale 
zorg te betrekken, maar zoals gezegd, de deskundigen denken niet dat het veel 
directe hulp zal opleveren. Men ziet het betrekken van jongere vrijwilligers eerder 
als een investering die zich wellicht op de langere termijn zal uitbetalen. Of dit 
daadwerkelijk zo zal zijn, is nog maar de vraag. In een verkenning over de effecten 
van maatschappelijke stages concluderen Mateman en Van der Meulen (2006: 18) dat 
juist over de effecten op de lange termijn nog onvoldoende bekend is. Zo is bijvoor-
beeld onduidelijk of een verplichte maatschappelijke stage een positief effect heeft 
op de bereidheid tot vrijwilligerswerk op latere leeftijd. Er is slechts in beperkte 
mate onderzoek naar dit onderwerp gedaan en de resultaten spreken elkaar tegen 
(Bridges Karr 2006). Over het effect van verplichten op de korte termijn is iets meer 
te zeggen. Onderzoek door Clary et al. (1998) laat zien dat het verplichten van een 
stage de intrinsieke motivatie van scholieren kan ondermijnen. Ook het onderzoek 
door Bridges Karr (ibid.) wijst in deze richting. Mateman en Van der Meulen (ibid.) 
concluderen daarom dat het waarschijnlijk verstandig is om bij de maatschappelijke 
stage terughoudend om te gaan met dwang en scholieren zo veel mogelijk keuzevrij-
heid te geven.

Uitkeringsgerechtigden
De meeste deskundigen denken niet dat uitkeringsgerechtigden een rol als vrijwil-
liger in de extramurale zorg kunnen spelen. Zij stellen dat de uitkeringsgerechtigden 
die nu in aanmerking komen voor een reïntegratietraject zelf veel te veel problemen 
hebben. Zij zien wel mogelijkheden bij instellingen die veel begeleiding kunnen 
bieden. Het werk in de extramurale zorg, waarbij vrijwilligers vaak zelfstandig een-
op-een-zorg verlenen, achten zij niet geschikt.

5.2.4 De rol van gemeenten
Met betrekking tot de rol van gemeenten is men ambivalent. De verwachting is dat 
gemeenten geen moeite zullen hebben met het ontwikkelen van mantelzorgbeleid. 
Een vertrouwen dat waarschijnlijk voortkomt uit concrete handreikingen zoals 
de ‘gereedschapkist’ die de invoering van de Wmo vergezelt. Maar als het gaat om 
de vrijwillige extramurale zorg is het vertrouwen tot een opmerkelijk laag niveau 
gedaald. Men denkt dat het nog lang gaat duren voordat gemeenten een goed begrip 
hiervan hebben ontwikkeld. Aangezien de grote diversiteit van de initiatieven het 
verkrijgen van een goed overzicht lastig maakt, is dit geen vreemde gedachte (zie H2 
en H3). Een deel van de deskundigen heeft het angstbeeld dat onbegrip van gemeen-
ten en de eisen die zij in het kader van de Wmo aan organisaties zullen stellen, zullen 
leiden tot een afname van de diversiteit van het vrijwilligerswerk. Dit zou geen goede 
ontwikkeling zijn, omdat bij een kleinere diversiteit minder zorgvragers en vrijwil-
ligers aangesproken worden en per saldo minder zorgvragers geholpen worden. 
Andere deskundigen geloven in de veerkracht van maatschappelijke organisaties. Zij 
denken dat, alle eisen en regelgeving ten spijt, er iedere keer weer nieuwe initiatieven 
voor vrijwillige zorg zullen zijn. Maar ook deze deskundigen denken dat organisa-
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ties in de komende jaren veel energie zullen moeten steken in het leveren van input 
aan gemeenten.

5.3 Beleidsvoorkeuren voor de vrijwillige extramurale zorg

5.3.1 Samenwerken: het moet, maar het blijft lastig
Zoals uit het derde hoofdstuk bleek, schort het nogal aan de samenwerking tussen 
organisaties voor vrijwillige extramurale zorg. Op het lokale niveau bestaat soms 
een overleg tussen bij Mezzo aangesloten organisaties en de vptz, maar organisa-
ties als de Zonnebloem, het Rode Kruis en de ssvh doen hier meestal niet aan mee. 
De deskundigen zijn dan ook van mening dat organisaties voor vrijwillige zorg op 
het lokale niveau beter met elkaar moeten gaan samenwerken. Men is van mening 
dat in de huidige werkwijze veel energie verspild wordt. Voorbeelden van gebieden 
waarop effi ciënter kan worden gewerkt zijn: opleidingen, het verdelen van taken en 
het afstemmen van de specialisaties van vrijwilligersorganisaties. Voor dit alles geldt 
dat het probleem vanuit de cliënt en de mantelzorger benaderd moet worden.

Een van de deskundigen suggereert om te beginnen met de samenwerking met 
Stichtingen Welzijn Ouderen. Deze organisaties zijn redelijk in beeld bij gemeenten 
en ze hebben al ervaring met het verantwoorden van de besteding van subsidies. Dit 
laatste zal in het nieuwe wettelijke kader van de Wmo ook aan gesubsidieerde orga-
nisaties voor vrijwillige zorg gevraagd worden (resp# 12).

Behalve een toename van onderlinge samenwerking is het voor de meeste deskun-
digen wenselijk dat de samenwerking verbetert tussen organisaties voor vrijwillige 
zorg en organisaties die beroepsmatige zorg leveren. Eén van de respondenten stelt: 
‘dit samenwerken gebeurt nu in het geheel niet en zeker niet op een gelijkwaardig 
niveau. Een goed samenwerkingsverband zou voor de dienstverlening aan de cliënt 
veel beter zijn. Een punt hierbij is de verdeling van fi nanciële middelen. De ervaring 
leert dat organisaties met beroepskrachten veel sneller reageren en er “met het geld 
vandoor gaan”. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de cvtm-gelden die door (thuiszorg)
organisaties gebruikt zijn om zelf een vrijwilligerspool op te richten. Dat is jammer 
omdat er in dezelfde gemeente vaak al vergelijkbare vrijwillige dienstverlening ver-
zorgd werd. Het is goed mogelijk dat dit in het kader van de Wmo weer gaat gebeu-
ren’ (resp# 11). Een andere deskundige (resp# 12) voegt hieraan toe dat het gebrek 
aan samenwerking tussen vrijwillige en beroepsmatige zorg helemaal pregnant 
wordt als grote zorginstellingen in toenemende mate gaan extra muraliseren.

De deskundigen vinden ook dat samenwerking tussen gemeenten en organisaties 
voor vrijwillige extramurale zorg moet verbeteren en dat gemeenten het samenwer-
ken tussen organisaties voor vrijwillige zorg moeten faciliteren. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is dat gemeenten hun kennis van de vrijwillige extramurale 
zorg vergroten. Aanvullend hierop vindt men dat gemeenten organisaties die werken 
met speciale doelgroepen zoals jongeren, allochtonen en uitkeringsgerechtigden 
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sterker moeten ondersteunen. Volgens Oudenampsen en Van Vliet (2007) zijn deze 
wensen niet zo eenvoudig uit te voeren. In de Wmo is de wettelijke verplichting om 
vrijwilligers te ondersteunen immers voor het eerst vastgelegd. Naast het gebrek aan 
kennis van de vrijwillige extramurale zorg is het een probleem dat het zogenaamde 
vrijwilligerswerkbeleid bij gemeenten nog maar net van de grond is gekomen en dat 
vrijwilligersorganisaties soms niet of slechts ten dele fi nancieel afhankelijk van de 
gemeente zijn.

5.3.2 Steun door de overheid en door fondsen
De meeste deskundigen zijn van mening dat ondersteuning van de vrijwillige extra-
murale zorg een taak van de overheid is, omdat zij voorwaarden kan scheppen voor 
het verrichten van vrijwilligerswerk. Dit geldt in het bijzonder voor het inzetten van 
oudere vrijwilligers (verzilveringsbeleid). Verder is men van mening dat het voor 
vrijwilligers met een laag inkomen drempelverlagend kan werken als organisaties 
in staat worden gesteld om een hogere onkostenvergoeding te betalen.8 De groep 
vrijwilligers die geen perspectief op een baan heeft, zou volgens de deskundigen 
vrijgesteld moeten worden van sollicitatieplicht. Ook kan de overheid de vrijwil-
lige extramurale zorg helpen door de wet- en regelgeving waaraan zij gebonden is 
te vereenvoudigen. De overheid heeft op deze twee laatste punten in het kader van 
de beleidsbrief 2005-2007 maatregelen genomen. Uitkeringsgerechtigden die op 31 
december 2003 57, 5 jaar en ouder waren, hoeven niet meer te solliciteren als zij ten-
minste twintig uur per week vrijwilligerswerk of mantelzorg doen. Ook heeft men 
geprobeerd om de wet- en regelgeving aan te pakken (vws 2005). Men heeft echter 
niet de indruk dat de situatie verbeterd is. Voor fondsen en goededoelenloterijen zien 
zij een aanvullende rol.

Een kleiner deel van de deskundigen vindt dat organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg niet te afhankelijk van overheden moeten worden. Zij zouden het 
daarom een goede ontwikkeling vinden als de ondersteuning door fondsen en goe-
dedoelenloterijen een hogere vlucht zou nemen. Een probleem hierbij is dat fondsen 
alleen projecten fi nancieren, zoals het bouwen of het inrichten van een hospice. De 
experts vinden dat fondsen en goededoelenloterijen op dit punt hun beleid zouden 
moeten aanpassen, zodat bijvoorbeeld coördinatoren op basis van hun bijdragen 
betaald kunnen worden.

Voor beide voorkeuren valt wat te zeggen. De ondersteuning van het vrijwilli-
gerswerk ten behoeve van kwetsbare burgers is uiteraard bij uitstek een taak voor 
de overheid. Anderzijds nemen de middelen van fondsen en goededoelenloterijen 
toe en hebben zij een groeiende ambitie om iets voor de sector te betekenen. Ronald 
van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, stelt bijvoorbeeld: ‘Wij willen een 
actief platform zijn voor ideeën, kennis en geld in de sector’ (Zuithof 2007). Het zal 
de komende jaren moeten blijken in hoeverre fondsen hun ambities kunnen waar-
maken en maatschappelijke organisaties hiermee hun onafhankelijkheid van de 
overheid kunnen vergroten.
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5.3.3 Aandacht voor zorgvragers en vrijwilligers

Meer typen zorgvragers onder de aandacht
De grootste groep respondenten is van mening dat het goed zou zijn als organisaties 
voor vrijwillige extramurale zorg de komende vijf tot tien jaar meer aandacht zouden 
hebben voor de variëteit onder zorgvragers. Door de extramuralisering van de zorg 
neemt de diversiteit van de cliënten toe en dat heeft gevolgen voor het soort vrijwil-
ligers dat organisaties moeten werven; zij moeten aansluiten bij de diversiteit in het 
cliëntenbestand. Ook Winsemius en Van Vliet (2005) geven in een toekomstverken-
ning voor de sector ‘zorg en welzijn’ aan dat het inspelen op diversiteit een van de 
grootste uitdagingen voor organisaties zal zijn.

Een van de doelgroepen die specifi ek genoemd wordt, is de groep ouderen die niet 
kan aankloppen bij familie, vrienden en kennissen. Deze groep wordt ook door 
Winsemius en Van Vliet (ibid.) genoemd. Zoals uit paragraaf 5.2.2 blijkt, denkt 
het grootste deel van de experts dat de omvang van deze groep zal stijgen en dus 
meer aandacht verdient. Een probleem bij deze groep is het taboe op het vragen van 
sociaal-emotionele steun; een van de oorzaken van eenzaamheid onder ouderen. 
Organisaties voor vrijwillige zorg willen hierop inspelen door vaker een mengvorm 
van praktische en sociaal-emotionele steun aan te bieden. De aanvraag betreft dan 
een vorm van praktische steun, maar omvat in de uitvoering ook een deel sociaal-
emotionele steun. Een van de experts stelt over pure praktische steun: ‘als het gaat 
om steun, zonder de sociaal-emotionele component, dan zou dit in principe ook 
door een marktpartij geleverd kunnen worden. Ik heb op dit punt bijvoorbeeld een 
sterke voorkeur voor “eettafels”, waarbij ouderen gezamenlijk eten en de maaltijd 
bereiden i.p.v. “Tafeltje-dek-je” waarbij er (magnetron)maaltijden aan de deur afgele-
verd worden’ (resp# 12).

Voor de praktische steun geldt evenwel dat deze vorm van dienstverlening bij uit-
stek geschikt is voor vrijwilligersorganisaties, omdat zij kleinschalig kunnen orga-
niseren zonder dat het ingewikkeld wordt. De verwachting is dat de vraag naar dit 
type vrijwillige zorg door de vergrijzing en extramuralisering zal stijgen en daarom 
verdient volgens de meeste experts deze vorm van ondersteuning meer aandacht.

Hoewel organisaties voor vrijwillige extramurale zorg met de mengvorm van 
praktische en sociaal-emotionele steun een uniek aanbod hebben, zal waarschijn-
lijk slechts een selecte groep hiervan gebruikmaken. De verwachting is dat de 
fi nanciële positie van mensen met beperkingen op de lange termijn steeds beter 
wordt, waardoor zij zich steeds vaker betaalde particuliere hulp kunnen veroorloven 
( Timmermans en Woittiez 2005). Desalniettemin zal een stijgend aantal burgers met 
beperkingen voor de praktische dienstverlening afhankelijk zijn van de inzet door 
vrijwilligers, bijvoorbeeld burgers tussen de 55 en 65 jaar die afhankelijk zijn van een 
ww-, wao- of bijstandsuitkering (Soede 2006).
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Allochtone vrijwilligers
Er moet meer aandacht komen voor de inzet van allochtone vrijwilligers. Deze wens 
wordt ingegeven door de verwachting dat de zorgvraag onder allochtone ouderen zal 
stijgen. Hoewel het werven van allochtone vrijwilligers al jaren een aandachtspunt is, 
is dit niet succesvol. Zelfs in een sterk gekleurde stad als Amsterdam is het vrijwilli-
gersbestand bij lange na geen afspiegeling van de bevolking (resp# 15). De organisa-
ties denken dat hier nog hard aan gewerkt moet worden, maar betwijfelen of binnen 
een tijdspanne van tien jaar het vrijwilligersbestand representatief voor de bevolking 
zal zijn (resp# 18). Er bestaat echter de mogelijkheid dat allochtonen de zorgvraag 
binnen de eigen kring invullen, bijvoorbeeld met vrijwilligers vanuit de moskee.

Taakcombineerders
De deskundigen streven naar de betrokkenheid van vrijwilligers die in het dagelijks 
leven zowel zorgen als werken, de zogenaamde taakcombineerders. Men denkt dat 
werken en zorgen niet altijd in strijd zijn met he t verrichten van vrijwilligerswerk in 
de zorg. Een voorbeeld dat hierbij gegeven wordt, is de buddyzorg waarbij een aan-
zienlijk deel van de vrijwilligers juist uit taakcombineerders bestaat (resp# 18). Een 
andere respondent stelt hierover: ‘Je moet juist aan mensen die het op deze manier 
druk hebben vragen om vrijwilligerswerk te doen. Dan kan het er vaak nog wel bij. 
Het is veel lastiger om mensen waarvan de vrije tijd consumptief besteed wordt aan 
bijvoorbeeld hobby’s en vakanties zo ver te krijgen dat ze vrijwilligerswerk gaan 
doen.’ (resp# 17).

5.3.4 Wensen voor het karakter van de vrijwillige extramurale zorg

Onbetaalde dienstverlening
In de sorteringen van de kaarten zijn aanwijzingen te vinden over wensen voor het 
karakter van de vrijwillige extramurale zorg in de komende vijf tot tien jaar. Het 
blijkt dat de experts vinden dat vrijwillige extramurale zorg onbetaald moet worden 
verricht: ieder mens heeft recht op vrijwillige dienstverlening, onafhankelijk van zijn 
fi nanciële positie. Wat voor een deel van de respondenten eventueel wel kan, is het 
betalen voor praktische dienstverlening zoals vervoers- of maaltijddiensten. Over het 
algemeen vindt men echter dat betalen voor vrijwillige dienstverlening het vrijwil-
ligerswerk op een hellend vak plaatst. Het wordt dan betaald werk, waaraan door 
de zorgvragers hogere eisen gesteld kunnen worden en het risico bestaat dat er een 
markt met onderbetaald ‘personeel’ ontstaat. De argumenten die de deskundigen 
hier naar voren brengen, worden ook in een recent artikel over het betalen van vrij-
willigers in Zonnebloem, het tijdschrift van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, 
naar voren gebracht (Van Dam 2007). Daarnaast wordt als argument voor betalen 
genoemd dat dit de relatie tussen zorgvrager en vrijwilliger op een gelijkwaardiger 
niveau zou brengen. Het artikel concludeert echter dat het betalen voor zorg niet tot 
gelijkheid tussen zorgvragers en vrijwilligers leidt. Gelijkheid is volgens de auteur 



92 De toekomst van de vrijwillige extramurale zorg

eerder een gevolg van een respectvolle relatie tussen vrijwilligers en zorgvragers en 
het zelfbeeld van de zorgvrager, en dat is zijns inziens niet met geld te forceren.

Doelgroepen lokaal bepaald
Een werkwijze waaraan de experts willen vasthouden is dat bij de meeste lokale 
afdelingen zelf bepaald wordt op welke doelgroepen men zich richt. Het alternatief 
hiervoor is dat op nationaal niveau besloten wordt welke doelgroepen de lokale 
afdelingen moeten bedienen, maar de experts denken dat dan bepaalde groepen 
over het hoofd worden gezien. Een kritische noot die hierbij geplaatst wordt, is dat 
het wel van belang is dat organisaties voor vrijwillige zorg met elkaar samenwerken 
(resp# 18). Als er niet afgestemd wordt, is de kans groot dat cliënten tussen de wal 
en het schip vallen. Een tweede argument voor het bepalen van de doelgroepen op 
lokaal niveau is dat de cultuur binnen de meeste organisaties niet ‘top-down’ is. Over 
het algemeen is ‘de top’ dienstbaar aan ‘de basis’ (resp# 8).

Vrijwilliger als schakel
Er moet extra aandacht komen voor de schakelfunctie van vrijwilligers. De experts 
verwachten namelijk dat door de stijgende zorgvraag de beroepsmatige zorg zich 
steeds verder zal specialiseren. Het gevolg is dat de beroepsmatige zorg niet altijd 
aansluit op de zorgvraag. Bij de zwaardere of intensievere vormen van vrijwillige 
extramurale zorg zou de opgeleide vrijwilliger als communicator kunnen gaan 
fungeren. De beroepskracht moet hem echter wel als zodanig erkennen en dat is in 
de praktijk een probleem. Omdat het opleidingsniveau van de vrijwilligers stijgt, 
verwacht men desalniettemin dat zij de komende jaren steeds beter in staat zullen 
zijn om zich als volwaardige gesprekspartner op te stellen en zo een schakel tussen 
zorgvrager en professional te vormen (resp# 13).

Vraaggericht werken
Tot slot denken de experts dat het goed zou zijn als organisaties voor vrijwillige 
extramurale zorg sterker vraaggericht gaan werken. Hoewel ondersteuners als het 
nizw en Movisie al ettelijke jaren pleiten voor sterker vraaggericht werken, men 
gebruikt hiervoor het begrip ‘fl exibiliseren’, kan dit nog steeds beter. Veel organi-
saties gaan uit van het eigen aanbod. Dit is zowel voor de dienstverlening aan de 
cliënten als de werving van vrijwilligers niet het meest ideale uitgangspunt.

Bij vraaggericht werken wordt vaak als voorbeeld gegeven, het doen van korte over-
zichtelijke klussen. Een deel van de deskundigen denkt dat dit slechts in beperkte 
mate een oplossing kan bieden. Uit een artikel van Paine et al. (2006), dat de voor- en 
nadelen van kortdurend vrijwilligerswerk bespreekt, blijkt dat deze zienswijze breder 
gedragen wordt. De auteurs benadrukken dat de kern van het vrijwilligerswerk wordt 
uitgevoerd door reguliere, voor een langere periode betrokken vrijwilligers. De hui-
dige vrijwilligers moeten daarom erkend en ondersteund worden, en niet genegeerd 
in de jacht op nieuwe vrijwilligers. Bovendien is het van belang te realiseren dat vrij-
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willigerswerk gedurende het leven van een individu veranderd. Het kan zijn dat men 
op jonge leeftijd behoefte heeft aan kortdurend vrijwilligerswerk, terwijl men op de 
pensioengerechtigde leeftijd wordt aangetrokken door een langer lopende zorgvorm. 
Over de dynamiek van het vrijwilligerswerk gedurende de levensloop is helaas nog 
niet veel bekend.9

5.4 Conclusie

Uit de bevindingen in dit hoofdstuk blijkt dat de vrijwillige extramurale zorg de 
komende vijf tot tien jaar als gevolg van de vergrijzing en de extramuralisering voor 
grote uitdagingen geplaatst zal worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zowel 
het volume van de complexe zorgvragen als de diversiteit van de zorgvragen toene-
men. Anderzijds zal door de individualisering ook de diversiteit van het vrijwilligers-
bestand en hiermee de eisen van vrijwilligers aan organisaties groter worden.

De sector wil inspelen op complexe zorgvragen en de diversiteit van zowel vrijwil-
ligers als zorgvragers door respectievelijk beter te scholen en meer vraaggericht te 
gaan werken. Het gevolg is dat coördinatietaken zwaarder worden. Als organisaties 
voor intensieve vrijwillige extramurale zorg de middelen kunnen vinden, zullen zij 
deze taken door beroepskrachten laten uitvoeren. Voor de kwaliteit van de dienst-
verlening aan cliënten is het belangrijk dat organisaties voor vrijwillige extramurale 
zorg beter onderling en beter met organisaties voor beroepsmatige zorg en gemeen-
ten gaan samenwerken. Verder vindt men dat de dienstverlening ook in de toekomst 
onbetaald moet blijven en dat men op het lokale niveau het beste de precieze doel-
groep kan bepalen.

Men moet oog hebben voor de diversiteit onder de zorgvragers en daarbinnen zullen 
mantelzorgers, sociaal-geïsoleerde ouderen en allochtone ouderen de komende vijf 
tot tien jaar extra in de belangstelling komen te staan.

De verwachting is dat met name ouderen het vrijwilligerswerk zullen gaan ver-
richten. Hiernaast willen de organisaties gaan werven onder allochtonen, taak-
combineerders en jongeren. Dit is nodig om een antwoord te kunnen bieden op de 
diversiteit onder de zorgvragers.

Voor de maatschappelijke stage geldt dat ze waarschijnlijk zal leiden tot een 
grotere betrokkenheid van jongeren en dat zowel voor de jongeren als voor de maat-
schappelijke organisaties positieve kanten te onderscheiden zijn. Het voordeel voor 
de zorgvragers is beperkt: er zal niet meer zorg geleverd worden.

Gezien het belang van oudere vrijwilligers voor de dienstverlening, kan de overheid 
een helpende hand bieden door voor deze vrijwilligers goede voorwaarden te schep-
pen (verzilveringsbeleid). Dit bestaat bijvoorbeeld uit het vrijstellen van een sol-
licitatieplicht en het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving. Voor 
sommige ouderen is het feit dat organisaties niet de middelen hebben om een goede 
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onkostenvergoeding te betalen een probleem. De deskundigen zijn van mening dat 
eerder genomen maatregelen op dit vlak weinig effect hebben gehad.

Ook voor fondsen en goededoelenloterijen is de komende vijf tot tien jaar een 
ondersteunende rol weggelegd. Hun bijdrage aan de vrijwillige extramurale zorg zou 
echter groter kunnen zijn als zij niet alleen projecten zouden fi nancieren, zodat bij-
voorbeeld ook coördinatoren op basis van hun bijdragen uitbetaald kunnen worden.

Voor de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwillige extramurale 
zorg is de verwachting dat, alle inspanningen ten spijt, de sector niet volledig in de 
groeiende zorgvraag zal kunnen voorzien. Verwacht wordt dat deze gepaard zal gaan 
met een daling in het aanbod van vrijwilligers. Als belangrijke oorzaken hiervan 
ziet men de beperkte populariteit van het vrijwilligerswerk in de zorg, het langer 
doorwerken op hoge leeftijd en de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. 
Het gevolg is dat in de vrijwillige extramurale zorg het tekort aan vrijwilligers in de 
komende vijf tot tien jaar zal groeien.

Tot slot kwam uit het hoofdstuk naar voren dat er een aantal knelpunten is dat het 
functioneren van de sector in de weg staat. De behandeling hiervan stellen we uit tot 
de slotbeschouwing in het volgende hoofdstuk.

De bevindingen waarover in dit hoofdstuk gerapporteerd is, gaan in op de deel-
vragen 2a en 2b. Hiermee zijn alle deelvragen uit het inleidende hoofdstuk zo goed 
mogelijk van een antwoord voorzien.
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Noten

1 Bij organisaties voor vrijwillige zorg zijn van oudsher veel vrouwen ‘werkzaam’.
2 Van de 100.000 bestaande verzorgingshuisplaatsen worden er tot 2015 nog eens 40.000 

omgezet in zelfstandige woonvormen (tk 2003/2004b: 23).
3 De vraag naar criteria voor de vrijwilligerszorg is afkomstig uit de beroepsmatige zorg. 

De discussie over effectiviteit en kwaliteit leidde in de zorginstellingen tot het ontwik-
kelen van normen voor verantwoorde zorg. Deze normen voor verantwoorde zorg zijn 
opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen (Arcares, avvv, 
loc, nvva en Sting). Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van vws 
en Zorgverzekeraars Nederland waren hierbij betrokken. Hoe een dergelijk stelsel van 
normen er voor de vrijwillige zorg zou moeten uitzien, is nog niet duidelijk. Vilans start 
binnenkort samen met het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar het opzetten van 
normen voor verantwoorde vrijwilligerszorg in opdracht van het ministerie van vws.

4 De veronderstelling dat het opleidingsniveau stijgt is correct: uit onderzoek door Vogels 
(2005) blijkt dat bij elk nieuw geboortecohort het opleidingsniveau van de bevolking 
toeneemt.

5 Een ontwikkeling die bij het ‘matchen’ zichtbaar is, is dat steeds meer organisaties hier-
bij gebruikmaken van ondersteuning door computerprogramma’s. De vraag of dit leidt 
tot betere of snellere koppelingen tussen zorgvragers en vrijwilligers kan vooralsnog niet 
beantwoord worden.

6 Voor het vrijwilligerswerk bij de Stichtingen Welzijn Ouderen stelt men vaak als eis dat de 
vrijwilligers 55+ zijn.

7 Uit onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk (Devilee 2005) blijkt dat organi-
saties de grootste behoefte hebben aan vrijwilligers tussen de 30 en 50 jaar. 

8 In het kader van de Beleidsbrief vrijwillige inzet 2005-2007 is de vergoeding die vrijwil-
ligers onbelast mogen ontvangen verdubbeld. Als er bij organisaties geen middelen zijn 
om vergoedingen te betalen, heeft deze maatregel geen effect.

9 Dit was een reden voor het scp om een onderzoek te starten naar vrijwilligerswerk en 
levensloop.
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6 Conclusie en slotbeschouwing

6.1 Aanleiding en onderzoeksvragen

In de inleiding schetsten we dat de vraag naar zorg die buiten de instellingen gele-
verd wordt de laatste jaren toeneemt. Dit geldt zowel voor de beroepsmatige als de 
vrijwillige zorg. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de extramuralisering van de zorg 
en de vergrijzing van de samenleving. Recentelijk is hieraan toegevoegd dat de over-
heid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ervan uitgaat dat bur-
gers in sterkere mate zelf een oplossing zoeken om in hun zorgbehoefte te voorzien. 
Dit betekent onder andere dat het belang van de zorg door vrijwilligers toeneemt.

Een ander gevolg van het recente overheidsbeleid is dat er meer verwacht zal worden 
van mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan mantelzorgonder-
steuning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisaties voor Vrijwillige 
Thuishulp die oppas bieden bij dementerenden of gezinnen met een kind met een 
handicap. We constateerden dat vrijwilligers naar alle waarschijnlijkheid nog veel 
meer steun bieden aan mantelzorgers maar dat een goed overzicht hiervan ont-
breekt.

In deze publicatie richten wij ons op vrijwillige extramurale zorg.1 Dit is de dienst-
verlening door vrijwilligers die niet aan een instelling voor verpleging en verzorging 
verbonden zijn. De diensten van deze vrijwilligers worden verleend op zeer verschil-
lende locaties, bijvoorbeeld thuis, in het buurthuis, in een zaaltje van de ggz, op een 
vakantieschip, in de dierentuin of op de tandem in de publieke ruimte. Voorbeelden 
van aanbieders zijn Mezzo, het Nederlandse Rode Kruis en de Zonnebloem.

Ook binnen de instellingen voor verzorging en verpleging hebben vrijwilligers 
een ondersteunende rol. Zij assisteren bijvoorbeeld de beroepskrachten, verzorgen 
de bloemen en planten of hebben een rol als gastheer/gastvrouw. De vrijwilligers 
hebben een directe verbintenis met de instelling of zijn via een organisatie voor 
vrijwillige zorg, bijvoorbeeld de uvv, aan de instelling verbonden. In deze publicatie 
laten we de dienstverlening door deze ‘instellingsvrijwilligers’ buiten beschouwing.

Het komt soms voor dat vrijwilligers die niet aan een instelling verbonden zijn wel 
diensten verlenen aan de bewoners van instellingen voor verpleging en verzorging. 
Een voorbeeld is stervensbegeleiding door de Vrijwilligers Palliatieve en Terminale 
Zorg. Deze dienstverlening valt wel binnen het kader van het onderzoek.

Hoewel het belang van vrijwillige extramurale zorg is toegenomen is, staat het 
onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen. Het belang van vrijwilligers wordt 
niet teruggevonden in onderzoek onder zorgvragers en de verleners van informele 
zorg. In de genoemde zorgonderzoeken wordt er gevraagd naar hulp bij verzorging 
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en verpleging en naar het ontvangen van begeleiding. Hoewel de vragenlijsten het 
toestaan om hulp of begeleiding door vrijwilligers te scoren, komt dit naar ver-
houding weinig voor. Op basis van deze uitkomsten kan echter niet geconcludeerd 
worden dat de ondersteuning door vrijwilligers onbelangrijk is. Het is goed mogelijk 
dat de lage scores het gevolg zijn van de manier van vragen. In deze onderzoeken 
staan de beroepsmatige zorg en de hulp door partner, familie, vrienden en buren 
centraal. De bijdragen van vrijwilligers kunnen daardoor makkelijk tussen de wal en 
het schip terecht komen. In het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt, staat 
de lokale dienstverlening door de vrijwillige extramurale zorg in het centrum van de 
belangstelling.

De twee centrale vragen van dit onderzoek zijn:
1 Hoe kan de vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met 

beperkingen en zwaar belaste mantelzorgers?
2 Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de ontwikkelingsrichting van de vrij-

willige extramurale zorg?

Om deze twee vragen te kunnen beantwoorden, wierpen we een zevental onder-
zoeksvragen op die met diverse methoden werden beantwoord. In tabel 6.1 staan de 
onderzoeksvragen en de bijbehorende methoden kort weergegeven.

Tabel 6.1
Deelvragen en de methoden waarmee het antwoord gezocht werd

deelvragen gebruikte methode

1a Welke vormen van vrijwillige extramurale zorg zijn er 
te onderscheiden?

literatuur en aanvullende interviews

1b Hoe wordt de vrijwillige extramurale zorg op het 
lokale niveau ondersteund?

literatuur, aanvullende interviews, Monitor 
Lokaal Vrijwilligerswerk en informatie op 
extranet van organisaties

1c Hoe is de vrijwillige extramurale zorg ingebed in het 
lokale zorgnetwerk?

2a Hoe zien deskundigen de toekomst van de vrijwillige 
extramurale zorg?

q-sort en literatuur

2b Wat kan er op basis van de toekomstverkenning gezegd 
worden over de ondersteuning van mantelzorgers?

1d Wat kan er geleerd worden van ervaringen in andere 
landen met de ondersteuning door de vrijwillige 
extramurale zorg?

internetonderzoek, enquête onder experts, 
literatuur

1e Wat kan er op basis van deze praktijken gezegd 
worden over de mogelijkheden tot de ondersteuning 
van de mantelzorg door de vrijwillige extramurale zorg?
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Deelvraag 1a gaat in op de wijze waarop de vrijwillige extramurale zorg inspeelt op 
de toenemende diversiteit in de wensen van zowel vrijwilligers als zorgvragers. Een 
antwoord hierop kan gevonden worden door een inventarisatie te maken van de ver-
schillende vormen van vrijwillige extramurale zorg. Bij vrijwilligers wordt de groei 
in de diversiteit veroorzaakt doordat burgers steeds losser staan van traditionele ver-
banden en op zoek gaan naar vrijwilligerswerk dat goed bij hen past. Bij zorgvragers 
is de toename van diversiteit in de wensen het gevolg van de complexe zorgvragen in 
de extramurale zorg en het gegeven dat zorgvragers een op hun situatie afgestemde 
vorm van vrijwillige zorg zoeken.

Deelvraag 1b heeft betrekking op de wijze waarop het werk door organisaties voor 
vrijwillige zorg op het lokale niveau ondersteund wordt. Deze ondersteuning is van 
invloed op hun functioneren. Zowel organisaties als vrijwilligers ontvangen onder-
steuning bij hun werkzaamheden. Voorbeelden van ondersteuning zijn scholing van 
vrijwilligers en subsidies voor organisaties.

Naast inhoudelijke en fi nanciële ondersteuning is de wijze waarop de vrijwil-
lige extramurale zorg deel uitmaakt van het lokale zorgnetwerk van invloed op de 
werkzaamheden (deelvraag 1c). Voor de kwaliteit en de afstemming van de dienst-
verlening aan cliënten is het van belang dat de diverse partijen in het netwerk met 
elkaar samenwerken en naar elkaar verwijzen. Van belang hierbij is de wijze waarop 
gemeenten de vrijwillige extramurale zorg ondersteunen.

De deelvragen 2a en 2b brengen tot uiting dat we niet alleen een beeld van de 
huidige situatie in het onderzoek willen geven, maar ook een blik op de toekomst 
willen werpen. We willen inzicht krijgen in de mogelijkheden en de problemen in de 
sector en in de mate waarin zorgvragers de komende jaren op ondersteuning vanuit 
de vrijwillige extramurale zorg kunnen rekenen.

Kenmerkend voor een toekomstverkenning is dat ze redeneert vanuit een 
bestaand zorgsysteem en de wijze waarop het vrijwilligerswerk op dat moment is 
georganiseerd. Dit legt beperkingen op aan de wijze waarop er over vrijwillige man-
telzorgondersteuning gedacht wordt. Om ideeën op te doen over de manier waarop 
vrijwillige extramurale zorg kan functioneren en de mantelzorg kan ondersteunen, 
hebben we gekeken naar praktijken in andere landen (deelvragen 1d en 1e).

6.2 De belangrijkste bevindingen

6.2.1 Gegevens over de omvang ontbreken, maar de grote diversiteit stemt hoopvol
In het eerste hoofdstuk is op basis van bestaande onderzoeksgegevens en literatuur 
een inventarisatie gemaakt van de verschillende vormen van vrijwillige extramurale 
zorg. Het duiden van de omvang van de dienstverlening van de vrijwillige extramu-
rale zorg bleek een lastige aangelegenheid; het cijfermateriaal ontbreekt veelal en de 
beschikbare gegevens zijn vaak gedateerd. Ter indicatie van de omvang vermeldden 
we dat de Zonnebloem in 2005 58.428 zorgvragers van dienst was, dat de Vrijwillige 
Thuishulp in 2004 237.000 cliënten bereikte en dat de Vrijwilligers Palliatieve en 
Terminale Zorg in 2006 555.000 uur besteedde aan het begeleiden van 5600 personen 
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in hun laatste levensfase. Verder is op basis van een verkennend onderzoek onder 
consumenten- en patiëntenorganisaties bekend dat in het jaar 2004 bij zestien orga-
nisaties 25.854 personen hebben deelgenomen aan lotgenotencontact in de vorm van 
groepsbijeenkomsten.2

Over de inhoud van de geboden ondersteuning constateerden we dat een groot 
aandeel is gericht op sociaal-emotionele ondersteuning en dat die in vele varianten 
wordt geboden, waaronder het verrichten van huisbezoeken en het faciliteren van 
lotgenotencontact. Een andere vorm van vrijwillige extramurale zorg is praktische 
ondersteuning. De belangrijkste verschijningsvormen hiervan zijn: vervoer bieden en 
begeleiden, het begeleiden van langere of kortere uitstapjes en boodschappen doen.

Verder blijkt dat met name de vrijwillige palliatieve terminale zorg, de oppasdien-
sten die onder andere geleverd worden door de Vrijwillige Thuishulp en een deel 
van de door vrijwilligersorganisaties georganiseerde vakanties een bijdrage leve-
ren aan mantelzorgondersteuning. Naast deze directe mantelzorgondersteuning, 
kan ook ondersteuning die op de zorgvrager gericht is de mantelzorger ontlasten. 
Dit noemen we indirecte ondersteuning. De totale hoeveelheid vrijwillige mantel-
zorgondersteuning wordt verkregen door de directe en indirecte vormen samen te 
nemen.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat er grote diversiteit in het ondersteunings-
aanbod is. Een aantal factoren ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste blijkt dat er 
vrijwel altijd sprake is van een mengvorm van praktische en sociaal-emotionele 
steun. Deze mengvormen komen in zeer verschillende verhoudingen voor. Bij het 
bezoeken afl eggen en gezelschap houden is bijvoorbeeld de sociaal-emotionele 
steun de belangrijkste component. Bij andere vormen van ondersteuning, zoals op 
de computer werken en tuinieren, is de praktische component duidelijker aanwezig. 
Uiteraard is ook de invulling die de zorgvrager en de vrijwilliger geven aan de relatie 
van invloed op de mengverhouding. Verder richten sommige vormen van vrijwillige 
ondersteuning zoals maatjescontact, buddyzorg en huisbezoeken zich vaak op een 
net iets andere doelgroep. Een ander onderscheid waardoor de diversiteit van het 
ondersteuningsaanbod wordt vergroot, is dat de vrijwillige ondersteuning aan een 
enkel individu gegeven kan worden, maar dat de steun zich ook kan richten op groe-
pen. Een voorbeeld van dit laatste zijn de dagopvangprojecten voor ouderen.

Een belangrijk voordeel van de diversiteit in het zorgaanbod is dat verschillende 
groepen vrijwilligers en cliënten worden aangesproken. Het gevolg hiervan is dat de 
totale groep vrijwilligers en de totale groep zorgvragers groter is dan bij een meer 
eenvormig ondersteuningsaanbod. Zo kan een groter aantal vrijwilligers voor een 
groter aantal zorgvragers en mantelzorgers de kwaliteit van het leven verbeteren.

Hoopvol voor de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwillige 
extramurale zorg, is dat het ondersteuningsaanbod niet statisch is. De relatief 
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nieuwe ondersteuningsvormen zoals buddyzorg, vriendendiensten en vrijwillige 
thuiszorg zijn bijvoorbeeld een reactie op de zorgbehoefte van hiv-geïnfecteerden, 
psychiatrische patiënten en de ouders van gehandicapte kinderen. Inmiddels zijn 
alweer nieuwe vormen van vrijwillige extramurale zorg geïnitieerd. Zij zijn een 
reactie op de groeiende zorgvraag van mantelzorgers en het gegeven dat mantelzor-
gondersteuning een prominentere plaats op de maatschappelijke en politieke agenda 
verworven heeft. Voorbeelden zijn de vrijwillige mantelzorgvervanging door Handen 
in Huis en het lotgenotencontact dat plaatsvindt in de Mantelzorg- en de Alzheimer-
cafés.

6.2.2 Praktijken in onze buurlanden

Inspirerende initiatieven
Ten behoeve van het vierde hoofdstuk zijn we op het internet gaan zoeken naar inspi-
rerende praktijken in de ons omringende landen. Een tweetal landenvergelijkende 
studies (eurofamcare; Tjadens en Pijl 2000) bood ons achtergrondinformatie over 
de politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van mantelzorg.

Het bleek dat in onze buurlanden vrijwilligers in de extramurale zorg dezelfde 
diensten leveren als in Nederland, ook daar leveren zij aanvullend op beroeps-
krachten praktische en sociaal-emotionele ondersteuning. De beschrijving van de 
praktijken in onze buurlanden bracht evenwel een aantal vormen van vrijwillige 
extramurale zorg voor het voetlicht dat in Nederland niet voorkomt.Van de praktij-
ken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan geleerd worden dat vrijwilligers de 
rol van mentor van zorgvragers en mantelzorgers op zich kunnen nemen en hiermee 
de emancipatie van deze twee kwetsbare groepen kunnen bevorderen.3 In Duitsland 
is dit een geschoolde vrijwilliger die huisbezoeken bij mantelzorgers afl egt, de zoge-
naamde Pfl egebegleiter.

Het voorbeeld van de Franse thuiszorgorganisatie admr liet zien dat vrijwil-
ligers (op het platteland) als het frontoffi ce van de organisatie kunnen fungeren. 
Iedere lokale afdeling van admr wordt beheerd door vrijwilligers. Het is hun taak 
om in hun werkgebied burgers met beperkingen te bezoeken en te constateren of 
er een hulpvraag bestaat. In overleg met de cliënt wordt bepaald hoe het beste in de 
hulpvraag kan worden voorzien. De vrijwilligers maken een planning voor de inzet 
van beroepskrachten, houden voor hun vestiging de administratie bij en assiste-
ren bij het werven van nieuwe krachten. Een dergelijk vrijwillig frontoffi ce zou een 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van kleine kernen 
in Nederland. In deze gemeenschappen bestaat vaak de wens om op dorpsniveau 
een aanspreekpunt te krijgen voor informatie en advies op het gebied van welzijn en 
zorg. Hoewel er ook in Nederland sprake is van experimenten bij thuiszorgorganisa-
ties met de dienstverlening door vrijwilligers, komt het niet voor dat men zich op het 
lokale niveau door hen laat vertegenwoordigen.

Het Vlaamse project Nachtzorg Antwerpen toont aan dat vrijwilligers een bij-
drage kunnen leveren aan betaalbare nachtzorg waardoor zorgvragers langer thuis 
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 verzorgd kunnen worden. In Nederland wordt nachtzorg niet ingezet om te voorko-
men dat zorgvragers in een tehuis moeten worden opgenomen.

Andere initiatiefnemers
Verder zijn de initiatiefnemers van vrijwillige extramurale zorg in onze buurlanden 
een mogelijke bron van inspiratie. Met name de rol van Franse pensioenfondsen 
bij het leveren en ondersteunen van vrijwillige extramurale zorg is interessant. Het 
voorbeeld van ressac Voluntariat, vrijwilligerswerk door gepensioneerden die 
aangesloten zijn bij een pensioenfonds, is een vorm van ‘zilveren kracht’ waarbij 
zorgvragers bezocht worden door vrijwilligers met een enigszins vergelijkbare 
beroepsachtergrond. Dit zou het accepteren van hulp kunnen vergemakkelijken. Het 
komt namelijk regelmatig voor dat mensen met een beperking wel hulp door een 
vrijwilliger willen aanvaarden als deze een vergelijkbare achtergrond heeft (Plemper 
et al. 2006). Het Franse initiatief is mogelijk in de Nederlandse situatie toepasbaar en 
kan eventueel ook gebruikt worden door personeelsverenigingen van grote werkge-
vers in het bedrijfsleven of grote overheidsinstellingen.

De werkzaamheden van The Princess Royal Trust for Carers in het Verenigd 
Koninkrijk maken duidelijk dat fondsen een belangrijke ondersteunende rol kunnen 
vervullen voor mantelzorgers.

Samenwerkingsverbanden
Tijdens de zoektocht naar goede praktijken in onze buurlanden stuitten we ook op 
samenwerkingsverbanden die het vermelden waard zijn. Een interessant Vlaams 
initiatief, is het project Spring eens binnen, van de afdeling sociale hulpverlening 
van het Rode Kruis Vlaanderen. Het doel van het project is om meer vrijwilligers in 
de thuiszorg aan het werk te krijgen, zodat een completer zorgaanbod ontstaat en 
mantelzorgers ontlast kunnen worden. Bijzonder aan het project is dat men expliciet 
zoekt naar samenwerkingsverbanden.

De werkwijze in dit Vlaamse project is te vergelijken met de manier waarop er in 
Nederland binnen zorginstellingen gewerkt wordt. Als partners ziet men andere 
organisaties die werkzaam zijn in thuissituaties. In Vlaanderen zijn dit bijvoorbeeld 
ocmw’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk) en directies van servicefl ats. 
Als zo’n organisatie besluit om een samenwerking aan te gaan, zijn zowel deze orga-
nisatie als de lokale afdeling van het Rode Kruis verantwoordelijk voor de werving 
van vrijwilligers. Ook moet er binnen de partnerorganisatie een contactpersoon 
aangesteld worden. Het Vlaamse Rode Kruis draagt zorg voor de opleiding, de verze-
kering en een deel van de ondersteuning van de vrijwilligers (Rode Kruis Vlaanderen 
2006).

In de Nederlandse extramurale vrijwillige zorg is de werkwijze anders. Buiten de 
muren van instellingen bieden organisaties veelal autonoom vrijwillige zorg aan en 
zoekt men niet eerst naar een geschikt samenwerkingsverband. Dit geldt met name 
voor samenwerkingsverbanden met de beroepsmatige zorg. Het voordeel van de 



102 Conclusie en slotbeschouwing

Vlaamse werkwijze is dat de verschillende vormen van dienstverlening aan mensen 
met beperkingen beter op elkaar afgestemd zijn.

Ook kan van de praktijken in Vlaanderen geleerd worden dat de overheid een 
belangrijke coördinerende en stimulerende rol voor de vrijwillige extramurale zorg 
kan hebben. Ten eerste geldt dit voor de stimulering van vrijwillige oppasdiensten 
en de voorlichting over de beschikbaarheid hiervan. Verder kan de overheid de 
samenwerking tussen vrijwillige en professionele thuiszorg stimuleren. Bij onze 
zuiderburen is een deel van de reguliere thuiszorg georganiseerd in een zogenaamd 
SamenwerkingsInitiatief in de Thuiszorg (sit), waarin zowel organisaties voor 
vrijwillige zorg als professionele thuiszorgorganisaties participeren. Ook in het 
Vlaamse model voor palliatieve en terminale zorg is sprake van een door hogerhand 
georganiseerde afstemming tussen de zorgverleners.

Mantelzorgondersteuning
De plaats die mantelzorg op de politieke en maatschappelijke agenda inneemt 
verschilt per land. In Frankrijk is mantelzorg nauwelijks een kwestie, terwijl in het 
Verenigd Koninkrijk mantelzorg al enkele decennia door de overheid wordt gesti-
muleerd en mantelzorgers als een belangrijke schakel in de zorg worden erkend. 
Vlaanderen en Duitsland nemen een tussenpositie in.

In onze buurlanden is het, evenals in Nederland, lastig om een uitspraak te doen 
over de mate waarin de vrijwillige extramurale zorg ondersteuning biedt aan 
mantelzorgers. Dit sluit aan bij de bevindingen van eurofamcare-onderzoek 
naar mantelzorg voor ouderen. In dit onderzoek concludeert men dat er geen goed 
overzicht van de vrijwillige dienstverlening aan mantelzorgers bestaat en dat aanvul-
lend onderzoek nodig is. Wel vermoeden we dat in landen waar mantelzorg hoger en 
langer op de politieke en maatschappelijke agenda staat, mantelzorgers vaker tot de 
doelgroep van de vrijwillige extramurale zorg gerekend worden.

De beschrijving van de initiatieven en initiatiefnemers in onze buurlanden maakt 
duidelijk dat de diversiteit van het ondersteuningsaanbod in de vrijwillige extramu-
rale zorg nog lang niet uitgeput is. Er zijn dus nog veel mogelijkheden om groepen 
vrijwilligers en zorgvragers die zich eerder niet aangesproken voelden met een ander 
ondersteuningsaanbod wel te bereiken.

6.2.3 De keerzijde van diversiteit
Of men erin slaagt om voldoende vrijwilligers voor de vrijwillige extramurale zorg 
te werven, is niet alleen afhankelijk van de diversiteit in de vormen van die zorg. Het 
is ook van belang dat men binnen de organisaties de zaken goed op orde heeft en 
inspringt op de wensen van vrijwilligers en zorgvragers. Verder is de kwaliteit van de 
dienstverlening aan cliënten voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking 
met andere partijen in het lokale zorgnetwerk. In hoofdstuk drie richtten we ons 
daarom op de ondersteuning en de inbedding van de vrijwillige extramurale zorg.
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Een eerste bevinding in dit hoofdstuk was dat de landelijke en regionale koepels de 
belangrijkste ondersteuners zijn van organisaties voor vrijwillige extramurale zorg. 
Vanwege de diversiteit in de vormen van vrijwillige extramurale zorg is het helaas 
niet te beoordelen of de geboden ondersteuning afdoende is. Het zou bijvoorbeeld zo 
kunnen zijn dat de meest intensieve vormen te weinig ondersteund worden of dat het 
bij de meest eenvoudige vormen ‘wel wat minder mag’. Helaas ontbreekt het onder-
zoek dat hierover uitsluitsel kan geven.

Bij de ondersteuning is het extranet, een afgeschermd, speciaal voor de leden 
ingericht deel van het internet, van organisaties van groot belang. De rol van fondsen 
is (vooralsnog) beperkt. Het grootste deel van de ondersteuning door fondsen wordt 
besteed aan gebouwen, inrichting en de aanschaf van hulpmiddelen.

Een tweede bevinding was dat organisaties voor vrijwillige extramurale zorg sterker 
tegemoet kunnen komen aan de wensen van vrijwilligers en zorgvragers. De lan-
delijke en regionale koepels besteden hier veel aandacht aan. Omdat vraaggericht 
werken al jaren door Movisie, Vilans en hun voorgangers gepropageerd wordt, is het 
opmerkelijk dat sommige grote landelijke organisaties pas kort geleden met deze 
aanpak gestart zijn. Waarschijnlijk is er bij hen op dit punt de meeste winst te halen.

De ondersteuners stellen vraaggericht werken centraal omdat het positieve effec-
ten op een organisatie kan hebben. Als organisaties zich richten op de wensen van 
de zorgvragers oogsten zij meer waardering en zal de vraag naar de dienstverlening 
wellicht stijgen. Het bijeffect kan zijn dat door de nieuwe cliënten of het aangepaste 
zorgaanbod nieuwe vrijwilligers zich melden. Ook bij het inspelen op de wensen van 
vrijwilligers kan een dergelijk effect optreden. In dat geval zal de tevredenheid onder 
de vrijwilligers waarschijnlijk groeien en worden nieuwe vrijwilligers makkelijker 
geworven. Het bijeffect kan zijn dat een nieuwe groep cliënten die past bij de nieuwe 
groep vrijwilligers zich meldt.

Als organisaties niet vraaggericht werken, loopt een deel van hen een serieuze 
kans dat zorgvragers en vrijwilligers de organisatie links laten liggen. In het 
beste geval zullen zij kiezen voor een (nieuwe) vorm die hen wel aanspreekt. In het 
slechtste geval leidt dit tot een afname van het aantal vrijwilligers en het aantal zorg-
vragers dat de sector van dienst is.

Tot slot kwam uit het hoofdstuk naar voren dat de grote diversiteit van de vrijwillige 
extramurale zorg de afstemming tussen organisaties voor vrijwillige zorg onderling 
en de afstemming met professionele partijen kan belemmeren. Als gevolg van de 
diversiteit ontstaat namelijk een gebrek aan overzicht en dat vormt een belemmering 
bij het afstemmen. Ook het gegeven dat vrijwilligers zich tot één specifi eke vorm van 
vrijwillige extramurale zorg aangetrokken voelen en veel minder affi niteit hebben 
met andere zorgvormen of het zorgaanbod in totaal, staat de afstemming in de weg. 
Afstemmen met de professionele zorg is extra moeilijk omdat er heldere werkafspra-
ken gemaakt moeten worden over wat de vrijwilligers wel en wat zij niet doen. Verder 
kunnen organisaties voor beroepsmatige zorg ook zelf een vrijwilligerstak opzetten 
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zonder samen te werken en daardoor de afstemming frustreren. Dit alles laat zien 
dat er aan het samenwerken in het lokale zorgnetwerk nog veel te verbeteren valt. 
In het kader van de Wmo (taakveld vier) hebben gemeenten de taak om het functio-
neren van vrijwilligersorganisaties te faciliteren. Het verbeteren van de afstemming 
valt dus onder hun verantwoordelijkheid. Zij zullen hierbij rekening moeten houden 
met het gegeven dat in sommige regio’s en gemeenten al samenwerkingsverbanden 
bestaan.

6.2.4 Vrijwillige extramurale zorg in de komende vijf à tien jaar

Toenemende ‘eisen’ door zorgvragers en vrijwilligers
In het voorlaatste hoofdstuk vroegen we ons af wat de verwachtingen en wensen 
zijn voor de vrijwillige extramurale zorg in de komende vijf tot tien jaar. We con-
sulteerden hiertoe een 19-tal deskundigen uit het veld en plaatsen hun wensen en 
verwachtingen in context met behulp van wat er uit onderzoek en de literatuur over 
een onderwerp bekend is.

De verwachting is dat de vrijwillige extramurale zorg de komende jaren voor aan-
zienlijke uitdagingen zal komen te staan. Twee van de belangrijkste oorzaken hier-
van zijn de vergrijzing en de extramuralisering van de zorg. Het gevolg van deze twee 
ontwikkelingen zal zijn dat zowel het aantal complexe zorgvragen als de diversiteit 
van de zorgvragen toeneemt. Ook het werven van vrijwilligers die in deze zorgvragen 
kunnen voorzien, zal de komende jaren veel van organisaties vragen. De organisaties 
zullen hierbij moeten inspelen op de toenemende diversiteit in de wensen van vrijwil-
ligers.

De deskundigen denken dat het vanwege de toenemende kans op complexe zorg-
vragen noodzakelijk zal zijn om de vrijwilligers beter te scholen. Het antwoord op 
diversiteit in het vrijwilligersbestand is vraaggericht werken ofwel fl exibilisering. 
Het gevolg van de toenemende eisen van zowel de zorgvragers als de vrijwilligers is 
dat de coördinatietaken zwaarder worden. Organisaties voor intensieve vrijwillige 
zorg laten deze coördinatie bij voorkeur door betaalde krachten verrichten. Of dit 
werkelijk zal gaan gebeuren hangt af van de fi nanciële middelen.

Doelgroepen van de vrijwillige extramurale zorg
In de komende vijf tot tien jaar zal er binnen de vrijwillige extramurale zorg meer 
aandacht zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. De verwachting is dat hun 
belasting groter zal worden als gevolg van de voortschrijdende extramuralisering, 
demografi sche ontwikkelingen en het toenemende beroep op zelfredzaamheid. 
Omdat het gebruik van advies en oppas geleidelijk toeneemt met de belasting, zal er 
een toenemende vraag naar ondersteuning ontstaan. Aangezien de beroepsmatige 
zorg niet al deze zorg kan leveren, zal zich een afgeleide vraag naar vrijwillige extra-
murale zorg ontwikkelen.
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Een tweede doelgroep die extra aandacht zal vragen zijn de ouderen met weinig man-
telzorg. De zorg voor zorgbehoevenden met weinig mantelzorg is nu al bijna niet 
mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. De verwachting is dat deze doelgroep in 
de toekomst nog belangrijker zal worden. Eenzaamheid is een belangrijk probleem 
onder deze ouderen. Dit wordt deels veroorzaakt door het taboe dat vaak nog rust op 
het vragen naar sociaal-emotionele steun. Organisaties voor vrijwillige zorg willen 
hierop inspelen door onder de vlag van ‘praktische hulp’ een mengvorm van prak-
tische en sociaal-emotionele steun aan te bieden. De verwachting is ook dat door 
de extramuralisering en vergrijzing onder hulpbehoevenden met een minder goede 
inkomenspositie de vraag naar praktische hulp zal stijgen. Burgers met een goede 
inkomenspositie zullen hiervoor gebruikmaken van betaalde particuliere hulp.

Een derde groep die extra in de belangstelling zal komen te staan, is die van de 
allochtone ouderen. Deze groep krijgt veel steun van hun kinderen. In de komende 
jaren zal het aantal allochtone ouderen evenwel sterk stijgen. Net als bij autochtone 
mantelzorgers probeert men de zorg zo lang mogelijk vol te houden, maar het is te 
verwachten dat ook deze groep zal zoeken naar aanvullingen op de zorg door kinde-
ren. De vrijwillige extramurale zorg kan dan een rol spelen. Het is nog niet duidelijk 
welke vorm deze vrijwillige initiatieven zullen hebben en wie de initiatiefnemers 
zullen zijn.

De organisaties realiseren zich dat zij zich niet kunnen beperken tot deze drie 
groepen. Als een gevolg van de toenemende diversiteit onder cliënten zal men oog 
moeten hebben voor verschillende groepen zorgvragers.

Vrijwilligers in de extramurale zorg
Omdat de grootste groep vrijwilligers op dit moment uit ouderen bestaat en zij 
meestal vijf tot tien jaar aan een organisatie verbonden blijven, is dit de groep waar-
van organisaties in de vrijwillige extramurale zorg het meest kunnen verwachten. 
Vanwege de identiteit van de meeste organisaties voor vrijwillige zorg en het soort 
werkzaamheden dat er verricht wordt, is het niet waarschijnlijk dat grote groepen 
andere vrijwilligers zich zullen melden. Bij een deel van de organisaties, zoals de 
Buddyzorg en de Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg, heeft het voordelige 
kanten dat de vrijwilligers wat ouder zijn. Oudere vrijwilligers hebben nu eenmaal 
meer levenservaring en dat is voor de dienstverlening van deze organisaties van 
belang.

Verder wordt verwacht dat als een gevolg van de maatschappelijke stage het aandeel 
van de vrijwillige extramurale zorg die verleend wordt door scholieren zal stijgen. 
Dit speelt in ieder geval in de huidige kabinetsperiode. Of de maatschappelijke stage 
ook na afl oop hiervan voortgezet zal worden, is nu nog niet duidelijk. Organisaties 
hebben een dubbel gevoel bij de maatschappelijke stage. Enerzijds wil men mee-
werken omdat het sociaal wenselijk is dit te doen. Anderzijds vraagt men zich af of 
de investering wel voldoende oplevert. De verwachting is dat de maatschappelijke 
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stage positieve effecten zal hebben op de verbetering van het imago, het inrichten 
van organisaties op jongeren en contacten tussen jongeren en cliënten. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat de maatschappelijke stage de vrijwillige extramurale zorg veel 
praktische hulp en verlichting zal brengen.

Vanwege de genoemde positieve effecten en het gegeven dat de maatschappelijke 
stage in het regeerakkoord staat opgenomen, zijn organisaties voor vrijwillige extra-
murale zorg wel op zoek naar wijzen waarop de maatschappelijke stage iets voor hen 
kan betekenen. Een mogelijkheid is het smeden van een tijdelijke tandem tussen een 
vrijwilliger en een scholier, waarbij de scholier iets aan de relatie toevoegt. Dit blijkt 
een succesvolle werkwijze te zijn omdat cliënten inzien dat de maatschappelijke 
stage voor leerlingen en uiteindelijk voor de maatschappij belangrijke opbrengsten 
heeft. Zij willen hieraan een bijdrage leveren.

Organisaties voor vrijwillige extramurale zorg zien het betrekken van jongere 
vrijwilligers als een investering die zich wellicht op de langere termijn zal uitbetalen. 
Of dit daadwerkelijk zo zal zijn, is nog maar de vraag. Over de effecten van de maat-
schappelijke stage op de lange termijn is namelijk nog onvoldoende bekend.

Hiernaast willen de organisaties werken aan de diversiteit van het vrijwilligers-
bestand door te werven onder allochtonen, taakcombineerders en jongeren. Dit is 
nodig om een antwoord te kunnen bieden op de toename van de diversiteit onder de 
zorgvragers.

Ondersteuning door de overheid en fondsen
Aangezien ouderen een belangrijke bijdrage zullen (blijven) leveren aan het vrijwil-
ligerswerk in de extramurale zorg, zou het overheidsbeleid gericht moeten zijn op 
het scheppen van goede voorwaarden voor deze vrijwilligers (verzilveringsbeleid). 
Dit bestaat bijvoorbeeld uit het vrijstellen van een sollicitatieplicht voor de groep die 
nog niet pensioengerechtigd is en het wegnemen van belemmeringen door wet- 
en regelgeving. Voor ouderen met een slechte inkomenspositie is het feit dat veel 
organisaties niet de middelen hebben om een goede onkostenvergoeding te betalen 
problematisch. De deskundigen zijn van mening dat de eerder genomen overheids-
maatregelen, zoals vermeld in de Beleidsbrief vrijwillige inzet 2005-2007, op deze 
punten weinig effect hebben gehad.

Ook voor fondsen en goededoelenloterijen is de komende vijf tot tien jaar een 
ondersteunende rol weggelegd. Hun bijdrage aan de vrijwillige extramurale zorg 
zou echter groter kunnen zijn als de fi nanciering minder projectgebonden zou zijn, 
zodat bijvoorbeeld ook coördinatoren op basis van hun bijdragen uitbetaald kunnen 
worden. Sommige organisaties voor vrijwillige extramurale zorg streven ernaar om 
met behulp van bijdragen uit de fi lantropische sector hun onafhankelijkheid van de 
overheid te vergroten.
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Toename van het tekort aan vrijwilligers
Tot slot is de verwachting dat de komende jaren het tekort aan vrijwilligers in de 
vrijwillige extramurale zorg zal groeien. De groeiende zorgvraag zal gepaard gaan 
met een daling in het aanbod van vrijwilligers. De belangrijkste oorzaken van deze 
daling in het aanbod zijn de beperkte populariteit van het vrijwilligerswerk in de 
zorg, het langer doorwerken op hoge leeftijd en (waarschijnlijk) de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen. De geraadpleegde deskundigen staan niet alleen in 
hun verwachting. Ook in het recente Toekomstverkenning vrijwillige inzet (Dekker et al. 
2007), spreekt men de verwachting uit dat in de zorgsector niet kan worden uitge-
gaan van een aanbod van vrijwilligers dat zal aansluiten op de vraag.

6.2.5 Vrijwillige mantelzorgondersteuning in opkomst
Uit de praktijken in andere landen kwam naar voren dat naarmate mantelzorg langer 
en hoger op de maatschappelijke en politieke agenda staat, mantelzorgers vaker tot 
de doelgroep van de vrijwillige extramurale zorg gerekend worden. Dit geldt ook 
voor de Nederlandse situatie. In Nederland heeft mantelzorg zich langzaamaan 
een redelijke positie op de maatschappelijke en politieke agenda verworven. Het is 
logisch dat in de beginfase, bij de ontwikkeling van mantelzorgondersteuning, de 
meeste nadruk gelegd wordt op de beroepsmatige ondersteuning die door de over-
heid, vanuit de awbz, geleverd wordt. Naarmate de positie op de politieke en maat-
schappelijke agenda stijgt, wordt de aanvullende rol vanuit de vrijwillige extramurale 
zorg een belangrijker punt van aandacht. In Nederland wordt dit versneld door de 
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als we de diverse bevindingen over mantelzorgondersteuning samennemen, blijkt 
dat vrijwillige mantelzorgondersteuning zich gestaag verder ontwikkelt. In het 
tweede hoofdstuk zagen we dat onlangs nieuwe vormen van vrijwillige mantel-
zorgondersteuning ontstaan zijn. In het derde hoofdstuk kwam aan de orde dat er 
dwarsverbanden gelegd worden tussen de vrijwillige mantelzorgondersteuning in de 
ggz en de mantelzorgondersteuning vanuit de lidorganisaties van Mezzo. Ook uit 
de toekomstverkenning bleek dat er verwacht wordt dat organisaties voor vrijwil-
lige extramurale zorg in de komende vijf tot tien jaar in hun dienstverlening meer 
aandacht zullen gaan besteden aan mantelzorgondersteuning.

6.3 Slotbeschouwing: dilemma’s in de vrijwillige extramurale zorg

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er in de vrijwillige extramurale 
zorg een aantal dilemma’s bestaan. Deze zijn niet nieuw en een deel is misschien 
zelfs klassiek te noemen. Aangezien het belang van vrijwillige extramurale zorg in 
de komende jaren zal toenemen, zullen deze oude dilemma’s de komende jaren een 
rol blijven spelen. We laten ze daarom nogmaals de revue passeren.
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Diversiteit versus overzichtelijkheid
Het eerste dilemma dat we aan de orde stellen is dat er in de vrijwillige extramurale 
zorg spanning bestaat tussen enerzijds diversiteit en anderzijds overzichtelijkheid. 
Zoals uit hoofdstuk twee blijkt, zijn er een groot aantal vormen van vrijwillige extra-
murale zorg. Deze diversiteit zorgt ervoor dat meer zorgvragers geholpen kunnen 
worden dan bij een homogener aanbod. Het gevolg van grote diversiteit is namelijk 
dat de kans op een match tussen een zorgvrager en een vrijwilliger toeneemt. Vanuit 
dit perspectief is een grote variatie in het zorgaanbod dus een positieve zaak.

De keerzijde van grote diversiteit is echter dat het kan leiden tot een gebrek aan 
overzicht en daarmee tot een gebrekkige afstemming tussen organisaties voor 
vrijwillige zorg onderling en tussen de vrijwillige extramurale zorg en de beroeps-
matige zorg. Dit is niet in het voordeel van de zorgvragers.

Aangezien gemeenten in het kader van de Wmo verantwoordelijk zijn voor de 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, is begrijpelijk dat zij de neiging 
hebben om de vrijwillige extramurale zorg te systematiseren en op te schonen. 
De eerste signalen uit het veld dat dit in de praktijk voorkomt, bereiken ons inmid-
dels. Systematiseren en opschonen zorgen weliswaar voor overzicht, maar het kan 
ook een nadeel hebben. Doordat de diversiteit afneemt, wordt de kans op een match 
tussen vrijwilligers en zorgvragers minder groot, waardoor het aantal zorgvragers 
dat geholpen wordt door de vrijwillige extramurale zorg zou kunnen afnemen. Het 
lijkt dus raadzaam dat gemeenten zich slechts in de marge met het aanbod vanuit de 
vrijwillige extramurale zorg bemoeien.

Dit neemt niet weg dat er iets aan de overzichtelijkheid en het gebrek aan afstem-
ming in het veld gedaan kan worden. Dit is vooral een aangelegenheid van de maat-
schappelijke organisaties zelf.

Gemeenten zouden er veel baat bij hebben als zij geholpen zouden worden door 
de belangrijkste ondersteuners van de vrijwillige extramurale zorg: de landelijke en 
regionale koepels. Voor het slagen van de lokale samenwerking is het cruciaal dat 
maatschappelijke organisaties in hun ondersteuning het cliëntenperspectief centraal 
zetten. Dit houdt in dat zij de bestuurders van hun lokale afdelingen moeten aan-
moedigen tot en ondersteunen bij het verbeteren van de lokale afstemming.

Een vraagstuk dat op dit moment in de belangstelling staat, is of een zelfopge-
legde tweedeling van de vrijwillige extramurale zorg behulpzaam kan zijn bij het 
verbeteren van de afstemming. Er zou namelijk een onderscheid gemaakt kunnen 
worden tussen extensieve (lage contactfrequentie en eenvoudige zorg) en intensieve 
vormen van vrijwillige extramurale zorg. Het voordeel hiervan is dat verschillende 
criteria kunnen worden opgesteld voor de twee typen vrijwilligerszorg. Er kunnen 
dan tussen de twee groepen vastgelegde verschillen zijn in de wijze van coördina-
tie, de mate waarin de vrijwilligers geschoold zijn en de wet- en regelgeving die van 
toepassing is. Dit komt het functioneren van de organisaties en dus ook hun dienst-
verlening ten goede. Verder draagt het onderscheid bij aan de overzichtelijkheid van 
de sector en bevordert zij de onderlinge samenwerking. Het is namelijk voorstelbaar 
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dat organisaties voor extensieve vrijwilligerszorg wel deelnemen aan een samen-
werkingsverband als de frequentie van het overleg hierover lager is, het overleg niet 
tijdens kantooruren plaatsvindt, de groep homogener is en niet gedomineerd wordt 
door beroepskrachten die in de intensieve vrijwilligerszorg werkzaam zijn.

Grenzen
Onder de noemer grenzen valt een viertal dilemma’s. Bij deze dilemma’s is telkens 
een vorm van afbakening aan de orde. Soms speelt de discussie op het abstracte 
niveau van fi nancieringsbronnen en het nationale zorgsysteem, maar ook de afbake-
ning met de beroepsmatige zorg is een punt van aandacht.

Het eerste dilemma dat we behandelen, is de afbakening tussen vrijwillige extramu-
rale zorg en het nationale zorgsysteem. Met de komst van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, waarin aan vrijwilligers een aanzienlijk belang wordt toegekend, 
bestaat het gevaar dat vrijwilligers als een vanzelfsprekend onderdeel van het zorg-
systeem beschouwd gaan worden. Zo vanzelfsprekend is dit niet: organisaties voor 
vrijwillige extramurale zorg staan hier in principe buiten. Ze zijn nooit gevraagd en 
hebben er nooit mee ingestemd om een onderdeel te worden van de zogenaamde 
zorgketen. Anderzijds bestaat ook bij organisaties voor vrijwillige extramurale 
zorg het besef, dat het voor de kwaliteit van de dienstverlening aan hun cliënten van 
belang is, dat er op het lokale niveau bestuurlijke afstemming onderling en met de 
beroepsmatige zorg nodig is. Daardoor raken ze toch enigszins met het zorgsysteem 
vervlochten. In de vrijwillige extramurale zorg bestaat dus grote spanning tussen 
enerzijds autonomie en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten.

Het belang dat organisaties voor vrijwillige extramurale zorg hechten aan autonomie 
is ook de oorzaak van een tweede dilemma. Organisaties voor vrijwillige extramu-
rale zorg zijn soms voor een aanzienlijk deel afhankelijk van subsidies door de over-
heid. Sommige organisaties hebben de wens om minder afhankelijk te worden van 
deze vorm van fi nancieren. Vanuit het idee dat zij geen onderdeel willen uitmaken 
van het zorgsysteem en hier ook niet op termijn op basis van subsidievoorwaarden 
toe gedwongen willen worden, is dit geen vreemde gedachte. De organisaties hebben 
hierbij hun hoop gevestigd op de ondersteuning door fondsen. Het beleid van de 
fondsen is echter dat zij alleen een fi nanciële bijdrage leveren als die niet door andere 
partijen verwacht mag worden. Bij organisaties voor vrijwillige extramurale zorg is 
dit over het algemeen wel het geval. Onder deze voorwaarden is de kans dat fondsen 
een structurele oplossing kunnen bieden voor de afhankelijkheid van overheden niet 
erg groot.

Een derde dilemma bestaat uit de vraag of je vrijwilligerswerk al dan niet moet beta-
len. Zo nu en dan wordt er gesuggereerd dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te 
maken is door te betalen voor de dienstverlening. Het voordeel voor de vrijwilligers 
is dat er een (klein) loon ontvangen wordt, terwijl de zorgvrager het idee kan hebben 
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wat minder afhankelijk te zijn van liefdadigheid. Dit laatste zou de relatie tussen de 
vrijwilliger en de zorgvrager gelijkmatiger maken. De argumenten die tegengewor-
pen worden zijn ten eerste dat door het betalen de grens met de beroepsmatige zorg 
overschreden wordt. De gevolgen zijn namelijk dat door de zorgvragers hogere eisen 
aan de dienstverlening gesteld kunnen worden en dat een markt voor onderbetaald 
‘personeel’ ontstaat. Verder denkt men dat de maatregel niet erg effectief is. Het is 
het maar de vraag of het betalen van vrijwilligers tot meer gelijkheid tussen de zorg-
vrager en de vrijwilliger leidt. Gelijkheid is waarschijnlijk eerder een gevolg van een 
respectvolle relatie tussen vrijwilliger en zorgvrager en het zelfbeeld van de zorgvra-
ger. Ook geldt over het algemeen dat vrijwilligers geen fi nanciële drijfveer hebben: 
zij doen het werk om iets voor anderen te betekenen.

Veel minder discussie bestaat er over het betalen van onkostenvergoedingen. 
Voor minder vermogende burgers vormen de onkosten die aan het vrijwilligerswerk 
verbonden zijn een drempel. Het zou goed zijn als deze belemmering werd weggeno-
men. Een probleem hierbij is dat organisaties voor vrijwillige extramurale zorg niet 
de middelen hebben om de vergoedingen te bekostigen.

Het laatste dilemma in de vrijwillige extramurale zorg heeft ook met de afbakening 
van de beroepsmatige zorg te maken. Het betreft het vraagstuk of vrijwilligers vaker 
taken in de sfeer van de persoonlijke verzorging mogen verrichten. Met name uit de 
toekomstverkenning (H 5) komt naar voren dat vrijwilligers deze taken verrichten, 
ook al zijn ze eigenlijk een taak van beroepskrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om hulp bij het douchen en aankleden en het toedienen van medicijnen waarvoor 
geen specifi eke verpleegkundige handelingen nodig zijn. Soms is het niet praktisch 
om voor deze taken een beroepskracht te laten komen. De vrijwilliger geeft er dan 
de voorkeur aan om een zorgvrager zo goed mogelijk te helpen. Er bestaat dus een 
spanning tussen een zo goed mogelijke dienstverlening aan de cliënt enerzijds en de 
afbakening met het werk van beroepskrachten anderzijds.

Zoals eerder is aangegeven, werken organisaties voor vrijwillige zorg aanvul-
lend op beroepskrachten en waken zij er voor om taken van hen over te nemen. Deze 
terughoudendheid is verstandig omdat zo wordt voorkomen dat cliënten schade of 
letsel oplopen. De voor de toekomstverkenning geraadpleegde deskundigen denken 
echter dat het overnemen van taken van beroepskrachten de komende jaren vaker zal 
voorkomen. Ook is niet uit te sluiten dat er taken bijkomen die nu nog door beroeps-
krachten worden uitgevoerd. De huidige discussie over de omvorming van de awbz, 
waarbij bijvoorbeeld de ondersteunende en activerende begeleiding door beroeps-
krachten wordt ingekrompen, geeft aan dat dit een realistische gedachte is. Het is 
daarom waarschijnlijk verstandig dat er binnen de sector afspraken gemaakt worden 
over wanneer er wel en wanneer er niets tegen is dat een vrijwilliger bijspringt. Ook 
moet men zich afvragen welke taken men van beroepskrachten wil overnemen.
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6.4 Wenselijkheid van aanvullend onderzoek

We sluiten af met enkele suggesties voor aanvullend onderzoek. Bij onze bestude-
ring van de vrijwillige extramurale zorg constateerden we geregeld dat er gegevens 
ontbraken en dat er aanvullend onderzoek nodig is. We zetten een aantal belangrijke 
tekortkomingen van het huidige onderzoek op een rij.

Ten eerste komt uit deze publicatie naar voren dat de individualisering van de 
maatschappij een duidelijke invloed heeft op het vrijwilligerswerk in de extramurale 
zorg. Vrijwilligers en cliënten ‘gaan op zoek’ naar een vorm van vrijwillige extra-
murale zorg die goed bij hen past. Dit komt tot uiting in de grote diversiteit van de 
organisaties en de noodzaak tot vraaggericht werken. Hoewel de diversiteit van de 
vrijwillige extramurale zorg al aanzienlijk is, is het te verwachten dat deze in de 
toekomst verder zal toenemen. Aangezien de overheid in het kader van de Wmo een 
belangrijke taak toekent aan de vrijwillige extramurale zorg, lijkt het verstandig om 
de ontwikkelingen in deze sector nauwlettend te volgen. Goed cijfermateriaal dat 
hiervoor gebruikt kan worden, is helaas (nog) niet voorhanden. In deze publicatie 
werd gebruikgemaakt van literatuur en bestaande onderzoeksgegevens. Onderzoek 
dat de precieze omvang en karakteristieken van de vrijwillige extramurale zorg in 
kaart brengt en aanvullend grootschalig veldonderzoek doet, zou hierin verandering 
kunnen brengen. Het is dan van belang dat zowel organisaties voor intensieve zorg 
(bijvoorbeeld Mezzo en de vptz), organisaties voor extensieve zorg en patiënten-
organisaties deel uitmaken van de onderzoekspopulatie. Een aspect dat binnen dit 
onderzoek speciale aandacht verdient, is de dienstverlening aan mantelzorgers. Op 
basis van het bestaande onderzoek kan niet goed aangegeven worden wat de precieze 
omvang is van de steun aan mantelzorgers en wanneer de steun die zich richt op de 
zorgvrager in feite ter ontlasting van de mantelzorger bedoeld is.

Een tweede mogelijkheid voor aanvullend onderzoek ligt op het vlak van vrijwilli-
gerswerkbeleid: de wijze waarop de overheid het vrijwilligerswerk ondersteunt. Een 
recent overzichtsartikel over het vrijwilligerswerkbeleid in Nederland (Van den Bos 
2007) laat zien dat het vrijwilligerswerkbeleid in Nederland, maar ook in de andere 
Europese landen nog in de kinderschoenen staat. Dit beleid is niet het exclusieve 
domein van gemeenten, het is ook een zaak van landelijke en provinciale overheden. 
Dit onderstreept de conclusie die in de eindrapportage van de Tijdelijke Stimule-
ringsmaatregel Vrijwilligerswerk getrokken werd (Phoelich 2005: 21).

Uit het hoofdstuk over praktijken in andere landen bleek dat in Vlaanderen 
interessante ideeën voor het vrijwilligerswerkbeleid te vinden zijn. Daar bestaan 
bijvoorbeeld arrangementen die het samenwerken tussen beroepsmatige en vrijwil-
lige zorg faciliteren. Ook Van den Bos (ibid.) vindt in het buitenland, in dit geval in 
het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland, interessante praktijken in het vrijwilligers-
werkbeleid. Aangezien in veel Europese landen de ontwikkeling van dit beleid op 
gang komt, is het zinvol om hieruit voor de Nederlandse situatie lering te trekken. 
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Een onderzoek naar praktijken van het vrijwilligerswerkbeleid in andere Europese 
landen kan daaraan een zinvolle bijdrage leveren.

Tot slot is er behoefte aan onderzoek naar de vrijwillige inzet door ouderen. Uit de 
toekomstverkenning in hoofdstuk vijf werd duidelijk dat er voor organisaties in de 
vrijwillige extramurale zorg veel van deze groep vrijwilligers wordt verwacht. Cij-
fermateriaal over de vrijwillige inzet door ouderen is echter minimaal beschikbaar. 
Volgens Wilbrink en Engelen (2007) zijn de bestaande gegevens vaak veel te grof. 
Zo wordt de 65-plusgroep vaak niet verder uitgesplitst of zijn er over de leeftijdsop-
bouw van sectoren slechts globale gegevens beschikbaar. Ook naar de motieven van 
oudere vrijwilligers is geen systematisch onderzoek gedaan. Een interessante vraag 
hierbij is waarom veel ouderen rond hun 75ste levensjaar stoppen met vrijwilligers-
werk. Is dit een eigen keuze of is de beschikbaarheid van passend vrijwilligerswerk 
een factor van belang?
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Noten

1 In dit onderzoek zijn zowel de vrijwilligers als de organisaties waaraan zij verbonden 
zijn van belang. Om het onderzoeksonderwerp kort te kunnen duiden, is er gekozen voor 
de term ‘vrijwillige extramurale zorg’. Het nadeel hiervan is dat dit verwarrend kan zijn 
voor de lezer die goed bekend is met de beroepsmatige zorg. In de zorg door betaalde 
krachten is het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg namelijk lang niet 
altijd meer te maken. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat burgers een indicatie 
hebben voor verzorg en verblijf in een verpleeghuis, maar dat de zorg extramuraal, bij de 
zorgvrager thuis, gerealiseerd wordt. Het verschil tussen intra- en extramuraal betreft in 
de beroepsmatige zorg dus met name de wijze van fi nancieren.

2 Het totale aantal consumenten- en patiëntenorganisaties dat bekend is bij de npcf of 
het Fonds pgo is ongeveer 200. Omdat de omvang en het karakter van deze organisaties 
sterk verschilt, is het helaas erg lastig om een schatting van de omvang van het totale 
gebruik van lotgenotencontact te maken.

3 In Nederland bestaat weliswaar het Mentorschap Netwerk Nederland, maar dit is 
bedoeld voor mensen met dementie die wilsonbekwaam zijn. Zij kunnen een mentor 
krijgen die hun belangen vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding.
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Volunteers who care

Non-institutionalised voluntary work in support of care users and informal carers

1 Introduction
The report Volunteers who care (Vrijwillig verzorgd) focuses attention on voluntary care 
services in the community. These are services provided by volunteers who are not 
affi liated to a nursing or care institution. These volunteers provide their services 
in very different locations, such as at the recipient’s home, in the local community 
centre, in a special room at the local mental health care centre or, for example, on a 
holiday boat or at the zoo. Examples of providers of these services are the Dutch Red 
Cross and the voluntary organisations Mezzo and De Zonnebloem.

The study devotes extra attention to the role that volunteers can play in support-
ing informal carers, for example voluntary home-care organisations which provide 
someone to sit with a person with dementia or to help families with a disabled child. 
In all likelihood, volunteers provide a considerable amount of support to informal 
carers, but at present there is no clear picture of the situation.

The two central questions addressed in this study are:
1 How can voluntary community-based care offer support to people with disabili-

ties and heavily burdened informal carers?
2 What are the expectations and wishes regarding the future development of volun-

tary community-based care?

2 Forms of voluntary community-based care
Whether or not voluntary care services in the community are able to offer support 
to people with disabilities and to heavily burdened informal carers depends on the 
extent and composition of the services they offer. It is important that the service 
offers suffi cient diversity to accommodate the expected increase in the complexity of 
care and the wishes of care users for voluntary care which is geared to their particu-
lar situation.

The volunteers themselves also wish to see diversity in the support offered, because 
they are looking more than in the past for something that suits them precisely. The 
consequence is that organisations are also confronted with growing diversity in the 
wishes of their volunteers.
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In order to fi nd an answer to the fi rst research question, an inventory was compiled 
of the various types of community-based voluntary care. This revealed how diffi cult 
it is to ascertain the extent of voluntary community-based care services. There is 
often a lack of data, and where data are available, they are often out of date. We can 
do no more than give an impression here of the extent of these services, based on 
the fact that the De Zonnebloem voluntary organisation provided voluntary services 
to 58,424 care users in 2005, that the voluntary home-care association Vrijwillige 
Thuishulp reached 237,000 clients in 2004 and that the association of volunteers 
in palliative and terminal care (Vrijwilligers in de Palliatieve en Terminale Zorg) 
devoted 555,000 hours in 2006 to supporting 5,600 patients in the end stage of life. 
It is also known from an exploratory survey of consumers and patient organisations 
that 25,854 people from 16 organisations took part in group sessions with fellow 
sufferers in 2004.

Table 1
Examples of mixed forms of practical and social/emotional support by volunteers

target group
social/emotional 
support dominant

more or less equal 
proportions

practical support 
dominant

aimed at 
individuals

the chronically ill buddy care, home 
visits

(wheelchair) walking, 
(tandem) cycling, 
swim ming, doing 
shopping 

odd jobs in and 
around the home, 
garden maintenance, 
providing meals

psychiatric patients buddy contact

people in the end 
stage of life and their 
informal carers

voluntary palliative 
terminal care

fellow patients and 
their informal carers

contact with fellow 
sufferers

informal carers attendance

aimed at groups the elderly daycare projects

the chronically ill, 
the disabled and 
informal carers

accompanying and 
supporting on events, 
excursions, day trips 
and holidays

fellow patients and 
their informal carers

contact with fellow 
sufferers

As regards the content of the support, the study shows that voluntary community-
based care is almost always a mixture of practical and social/emotional support, 
but that the proportion of these two components can vary enormously. One form 
of support in which social/emotional support predominates is visiting and keeping 
company. In other forms of support, such as cooking, working on the computer, 
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gardening, cycling, swimming or accompanying people to football matches, the 
practical component is more dominant. The forms of voluntary support also vary 
depending on the target group and whether or not the support is aimed at groups or 
individuals (table 1).

The great diversity of support provided is due to the fact that community-based 
voluntary care responds to the care needs of specifi c target groups such as people 
with hiv and psychiatric patients. Newer forms of community-based voluntary care 
have recently emerged, or existing organisations have begun raising their profi le. 
Examples in include voluntary replacement of informal carers by the Handen in Huis 
organisation and the meetings of fellow sufferers which take place in the special 
informal care and Alzheimer’s cafes (Mantelzorg- en Alzheimercafé’s). In this way, 
community-based voluntary care is responding to the growing need for care among 
informal carers and the fact that support for informal carers has acquired a more 
prominent place on the social and political agenda.

The diversity of the support offered means that both the total number of volunteers 
and care users is larger than in arrangements where the services provided are more 
uniform.

Our study distinguishes between direct and indirect support for informal carers. 
Voluntary palliative terminal care, ‘attendance services’ provided among others by 
the voluntary home-care association Vrijwillige Thuishulp, contact between fellow 
sufferers and a proportion of the holidays organised by volunteer organisations are 
prime examples of activities which make a direct contribution to informal carer 
support. Support which operates through the care user is regarded here as indirect 
informal carer support. The total amount of support provided by voluntary com-
munity-based care organisations is the sum of the direct and indirect informal carer 
support.

The great diversity in forms of support is not a bad starting position, either for 
recruiting volunteers who more than in the past are in search of work they feel suits 
them, or for the increasing variety in the requirements of care users. However, time 
will tell how demand-led the sector is and whether the existing and future forms 
of voluntary community-based care will prove able to attract and retain suffi cient 
volunteers whilst at the same time providing their clients with a good service.

3 Support and embedding of voluntary community-based care
The attraction of voluntary community-based care does not depend only on the 
diversity of forms which the care can take. In addition to the infl uence of all manner 
of external developments, such as people carrying on working until later in life and 
the rising employment rate of women, it is important that voluntary organisations 
have a sound internal organisation. Providing a good quality service requires that 



117Summary

volunteers are suffi ciently well prepared for their tasks and that the organisation 
has a healthy fi nancial basis. The quality of the service provided to clients is also 
infl uenced by the degree to which the service is geared to other members of the local 
care network. The third chapter accordingly gives a description of the support and 
embedding of voluntary community-based care in that local care network.

Volunteers in the care sector receive a relatively large amount of substantive sup-
port. The national and regional umbrella organisations are the main providers of 
information in this context, which is provided increasingly via specially confi gured 
and member-only areas of the Internet (extranet). The umbrella organisations focus 
heavily on a demand-led approach to providing their support; this is evidently a topi-
cal issue and one where there is room for improvement.

The match between different voluntary community-based care organisations and 
between these organisations and professional care organisations is not always 
optimal, and is sometimes even entirely absent. The great diversity of organisations 
is partly the cause of this, as it makes it more diffi cult to gain a clear overview of the 
fi eld. The fact that volunteers feel drawn to one specifi c type of support and have 
much less affi nity with other forms of care or with the care provision as a whole, 
is also a factor here. The great diversity of voluntary community-based care, which 
came as a positive surprise in the second chapter, thus turns out to have a down-
side. Despite these diffi culties, cooperative structures do occur in some regions and 
municipalities. This is something that needs to be taken into account when seeking 
to improve coordination.

4 Practices in other countries
In the fourth chapter we stand back a little from the Dutch care system and the way 
in which voluntary work is organised there, in order to look at experiences abroad 
which could perhaps be of use in the Dutch situation. In the discussion of prac-
tices abroad, we limit ourselves to the neighbouring countries Germany, Belgium 
(Flanders), France and the United Kingdom. There are wide differences in the extent 
to which informal care in these countries fi gures on the political and social agenda. 
France, where informal care is barely an issue, is at one end of the spectrum. At the 
other end is the United Kingdom, where informal care has for some decades been an 
item on the social and political agenda and where informal carers have been increas-
ingly recognised by the government over the last 20 years. Flanders and Germany 
occupy an intermediate position.

The tasks carried out by volunteers in community-based care are the same in our 
neighbouring countries as in the Netherlands. Volunteers are used in almost all 
cases to supplement professional carers in providing practical and social/emotional 
support. The services provided include visiting the sick and elderly, accompany-
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ing/supporting people with activities, contact with fellow sufferers, telephone help, 
providing meals, adapted holidays and voluntary palliative and terminal care.

Despite the similarity in the nature of the work carried out, there are lessons that 
can be learned from the way in which volunteers provide community-based care. 
From the practices in Germany and the United Kingdom we learn that volunteers can 
fulfi l a mentor role for informal carers and care users and can thus foster the eman-
cipation of these two vulnerable groups. The British example moreover teaches us 
that it is useful to subdivide social/emotional care into ‘friendship’ and ‘mentorship’, 
with the latter being aimed at increasing the competences of both care users and 
informal carers. The French home-care organisation admr shows that volunteers 
(in rural areas) can function as the ‘front offi ce’ of the organisation. In Flanders, the 
‘Nachtzorg Antwerpen’ (‘Antwerp night care’) project demonstrates that volunteers 
can contribute to providing affordable night-time care, thus enabling service users 
to be cared for at home for longer. The working methods of the Flemish Red Cross 
show that voluntary organisations can themselves take the initiative to cooperate 
with other providers of community-based care.

It is not only the way in which voluntary community-based care is delivered in other 
countries that can provide a source of inspiration, but also the types of initiative that 
are developed. The French ressac Voluntariat is an organisation for voluntary work 
carried out by pensioners who are affi liated to a pension fund. It is a form of ‘silver 
power’ in which care users are visited by volunteers with a comparable professional 
background. This French initiative could perhaps be copied in the Dutch situation 
and may also be feasible for staff associations of large employers in industry or large 
government agencies. In the United Kingdom we found a fund which focuses exclu-
sively on supporting informal carers; no such fund exists in the Netherlands.

Finally, community-based care practices in Flanders show that the government can 
play an important coordinating and encouraging role in voluntary community-based 
care. The Flemish government fulfi ls this role by encouraging and providing infor-
mation about voluntary attendance services and by fostering cooperation between 
voluntary and professional home-care services. Part of the mainstream home-care 
services in Flanders are organised in a ‘home-care cooperative initiative’ (Samenwerk-
ingsInitiatief in de Thuiszorg (sit)), in which both voluntary and professional home-
care organisations participate. The Flemish model for palliative and terminal care 
also involves government-organised coordination of care providers.

5 The future of voluntary community-based care
The fi fth chapter of this publication is concerned with expectations and wishes with 
regard to the future development of voluntary community-based care. At present, 
there is a great deal of uncertainty as to which direction the care will take. For this 
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chapter we therefore asked 19 experts about their expectations and wishes for volun-
tary community-based care over the next fi ve to ten years.

Expectations
The experts believe that population ageing and the increasing displacement of care 
from institutions to the community means that a great deal will be asked of the 
voluntary community-based care sector. The number of complex care needs and the 
diversity of those care needs is likely to increase.

Continuing individualisation will also increase the diversity of the volunteer base 
and therefore mean that volunteers place heavier demands on volunteer organisa-
tions. The sector is likely to respond to this by providing better training for vol-
unteers and working in a more demand-led way. This will increase the need for 
coordination. If organisations providing intensive voluntary community-based care 
are able to fi nd the resources, they will increasingly have these tasks carried out by 
professionals.

Informal carers, socially isolated older persons and ethnic minority older persons 
will be target groups which receive extra attention from voluntary community-based 
care organisations over the next fi ve to ten years. The growing diversity among 
clients means that organisations will also have to allow for differing groups of care 
users.

The expectation is that older people in particular will perform voluntary work in the 
future. However, volunteer organisations are also working to increase the diversity 
of their volunteers by recruiting from ethnic minorities, people combining work 
with care tasks and young people – a necessary operation given the increasing diver-
sity of care users.

During the present government term, more young people will be involved in volun-
tary community-based care, because the government Coalition Agreement includes a 
requirement for a placement in the non-profi t or volunteer sector. The experts do not 
expect these placements to have a major impact on voluntary community-based care. 
For one thing, school students often lack the qualifi cations needed by volunteers in 
this sector; moreover, the contributions will be very limited and it is diffi cult to offer 
school students in this sector suffi cient support.

Supporters and providers of voluntary community-based care do not believe that pro-
fessionalisation of their work will have a dampening effect on the supply of volun-
teers. Professionalisation is a response by volunteer organisations to the increasingly 
complex care needs. One consequence of this is that organisations, especially those 
operating in intensive voluntary community-based care, will increasingly make 
training sessions and courses compulsory. In combination with other  measures, 



120 Summary

such as laying down procedures and agreements in contracts, the result will be that 
volunteer organisations increasingly take on the characteristics of professional care 
organisations, and it remains to be seen to what extent of volunteers will accept this. 
According to the experts, volunteers are generally in favour of professionalisation, 
because it enables them to perform their tasks better.

Legislation and regulation does in any event have a dampening effect on the supply 
of volunteers (vws 2005). The most relevant legislation in the voluntary care sector is 
legislation relating to ‘voluntary work and social security benefi ts’, health and safety 
legislation and legislation relating to liability. Although the government has recently 
introduced a number of measures to simplify the legislation and regulations, they 
continue to impose a considerable burden. For some potential volunteers, this will 
be enough to prevent them from volunteering.

The match between the demand for and the supply of voluntary community-based 
care will not be in balance in the future, despite all the efforts to make it so. The 
growing care demand will be accompanied by a decline in the supply of volunteers. 
The experts see the chief causes of this as being the limited popularity of voluntary 
work in the care sector, the fact that people are continuing in mainstream employ-
ment until later in life and the growing employment rate of women. The result is 
that the shortage of volunteers in the voluntary community-based care sector will 
increase over the next fi ve to ten years.

Wishes
The experts believe that local volunteer organisations will have to begin cooperating 
better, because the present working methods lead to a great deal of wasted energy. 
This will require more effi cient training of volunteers, mutual division of tasks and 
better coordination of the specialisations of volunteer organisations. Moreover, the 
problems need to be approached from the perspective of the client and the infor-
mal carer. It is also desirable to improve the coordination between voluntary care 
organisations and professional care organisations, to foster cooperation between 
local authorities and voluntary community-based care organisations, and for local 
authorities to facilitate coordination between different voluntary care organisa-
tions. An important precondition for the latter two proposals is that local authorities 
increase their knowledge of voluntary community-based care.

The majority of experts believe that supporting voluntary community-based care is a 
task for the government, because it can play an important role in creating the neces-
sary conditions for performing voluntary work. This applies in particular for the use 
of older volunteers. Volunteers with a low income could be encouraged to put them-
selves forward if organisations were able to pay higher reimbursement for expenses. 
Voluntary care organisations themselves often do not have the resources to do this.
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A smaller proportion of the experts believe that voluntary community-based care 
organisations should not become too dependent on the authorities. They would 
consider it a good thing if the support provided by dedicated funds and ‘good cause 
lotteries’ were to increase. One problem here is that these organisations only fund 
actual projects, for example the building or equipping of a hospice. The experts 
would like to see these organisations modify their policy on this point, so that coor-
dinators could for example be paid on the basis of their contributions.

The majority of respondents believe it would be a good thing if voluntary commu-
nity-based care organisations were to devote more attention in the coming years 
to the diversity among care users. The increasing transfer of care provision from 
institutions to the community will lead to an increase in the number of target 
groups. This has implications for the type of volunteers that organisations will have 
to recruit, since they will have to refl ect the diversity of the service users.

The experts believe that more attention should be given to the use of members of 
ethnic minorities in the provision of voluntary community-based care. This wish is 
based on the expectation that the demand for care among elderly members of ethnic 
minorities will increase in the future. Efforts also need to be made to increase the 
involvement of volunteers who have busy everyday lives combining work and care 
tasks (‘task-combiners’). Performing work and care tasks need not always be at odds 
with performing voluntary work in the care sector.

Finally, there are indications for the wishes of the experts as regards the character of 
voluntary community-based care over the next fi ve to ten years. Two of the experts’ 
main wishes are that voluntary community-based care must be unpaid and that it 
must be largely demand-led.

6 Conclusion and discussion
The fi nal chapter summarises the main fi ndings of the study. In addition to the fi nd-
ings in the foregoing sections, this chapter discusses the fact that voluntary support 
for informal carers appears to be on the rise. This is confi rmed in the second chap-
ter, which shows that new forms of voluntary informal care support have recently 
emerged. Chapter 3 also contains indications for this in the connections between 
voluntary informal care support within the mental health care service (ggz) and the 
informal care support provided by the membership organisations of Mezzo. Finally, 
the forward study also shows that voluntary community-based care organisations 
will need to devote more attention to providing support for informal carers over the 
next fi ve to ten years

The fi nal discussion brings out the fact that the study encountered a number of 
dilemmas for the voluntary community-based care sector. The three most important 
are discussed here. One of the biggest dilemmas derives from the tension between 
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diversity and clarity. Diversity means that a greater number of people in need of care 
can be helped than is the case with a homogeneous group of providers, because 
there is a greater chance that a match can be found between care user and volunteer. 
From this perspective, therefore, variety in the care supply is a good thing. The fl ip-
side is the lack of clarity and the consequent lack of coordination referred to earlier 
between the different voluntary care organisations, and between voluntary com-
munity-based care and professional care. This does not benefi t care users. However, 
local authorities must not try to reorganise this apparently chaotic situation too 
much, because this will undermine the diversity. The national and regional umbrella 
organisations could however offer a helping hand in creating clarity and coordina-
tion between local organisations. Dividing voluntary community-based care into 
intensive and extensive forms could also possibly contribute to a solution.

Another problem is where to draw the line between voluntary community-based 
care and the national care system. The coming into force of the Social Support Act 
(Wmo), which accords considerable importance to volunteers, has created a danger 
that volunteers will be taken for granted as a self-evident part of the care system. 
This is however not quite so self-evident: voluntary community-based care organi-
sations are in principle left out; they have never been asked to become part of the 
‘care chain’. Voluntary community-based care organisations are well aware of the 
importance for the quality of the service provided to their clients to create adminis-
trative coordination between the different voluntary care organisations and between 
these organisations and the professional care sector. As a result, they do become 
intertwined with the mainstream care system to some extent, and as a result there is 
some tension in the voluntary community-based care sector between autonomy and 
the quality of service delivery to clients.

A third dilemma manifests itself on the ‘work fl oor’. Here, the question of whether 
volunteers should carry out certain personal care tasks plays a role, including tasks 
that normally are left to professionals. Examples include providing help with show-
ering and dressing and the administering of medicines for which no specifi c nursing 
actions are required. Sometimes it is not practical to bring in a professional to per-
form these tasks. The volunteer then prefers to help the care user as well as possible. 
There is a tension here between good service delivery to the client and drawing a line 
between the work of the volunteer and the work of professionals. The sector would 
do well to make agreements on when a volunteer can and cannot perform certain 
services. Consideration also needs to be given to which tasks volunteers would be 
willing to ‘assume’ from professionals.

Finally, a number of recommendations are made for supplementary research. One 
recommendation is that a large-scale fi eld study be carried out to ascertain the exact 
size and characteristics of the voluntary community-based care sector. No such data 
are currently available. One aspect which deserves special attention within such a 
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study would be the services provided by volunteers to informal carers. Based on the 
existing research it is not possible to state the precise extent of these services, partly 
because the support directed at the care user is in many cases in fact intended to 
relieve the burden of the informal carer.
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Bijlage A Respondenten in hoofdstuk 2 en 3

Tabel A.1
Geraadpleegde deskundigen

resp# naam organisatie

1 Cees Bots SSVH/LSVT

2 Kees Tinga Protestantse Kerk Nederland

3 Bert Kort Mezzo 

4 Marja Veltman Mezzo 

5 Ludwien Wassink en Marjoke van der Veen Thuiszorg Groot Rijnland

6 Frank Claessens Rode Kruis

7 Christine Linzel en Ruud van Beest De Zonnebloem 

8 Theo van Oosten Oranjefonds
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Bijlage B Statements en respondenten in hoofdstuk 5

Tabel B.1
Statements voorgelegd ten behoeve van de verwachtingen

nr. Voor de vrijwillige extramurale zorg verwacht ik voor de komende 5 à 10 jaar dat:

1 de afname van het aandeel burgers dat actief bij een kerk betrokken is, zorgt voor een daling van 
het aanbod van vrijwilligers.

2 de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zal leiden tot een afname van het aanbod van 
vrijwilligers.

3 als een gevolg van het verplicht langer doorwerken op hogere leeftijd het aanbod aan vrijwilligers 
zal afnemen.

4 de toenemende individualisering geen factor van belang zal blijken te zijn voor het aanbod van 
vrijwilligers.

5 de toename van oudere vrijwilligers (zilveren kracht) voor het aanbod van vrijwilligers in deze 
sector niet of nauwelijks een rol zal spelen.

6 het aanbod van vrijwilligers dat zich wil inzetten voor specifi eke doelgroepen voldoende zal 
aansluiten bij de vraag.

7 de omvang van het aanbod van vrijwilligers dat zich wil inzetten in een stedelijke omgeving 
onvoldoende zal aansluiten op de vraag.

8 de huidige vrijwilligers in de extramurale zorg vaker overbelast zullen geraken.

9 als een gevolg van de vergrijzing de vraag naar vrijwillige extramurale zorg sterk zal toenemen.

10 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg steeds vaker geconfronteerd zullen worden met 
complexe zorgvragen.

11 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg een belangrijke rol zullen gaan spelen voor de sociale 
omgeving (de mantelzorgers) van de zorgvrager.

12 een toename van het opleidingsniveau van de zorgvragers zal leiden tot het stellen van hogere 
eisen aan organisaties voor vrijwillige extramurale zorg.

13 een groot deel van de capaciteit van de vrijwillige extramurale zorg ingezet zal gaan worden voor 
zorgvragers met dementie.

14 vrijwilligers in toenemende mate hun grenzen moeten stellen t.o.v. de zorgvraag van hun cliënten.

15 de voortschrijdende professionalisering van het vrijwilligerswerk in de extramurale zorg een 
dempende werking zal hebben op het aanbod van vrijwilligers.

16 de wet- en regelgeving waaraan vrijwilligerswerk in de zorg moet voldoen nauwelijks een 
dempende werking zal hebben op het aanbod van vrijwilligers.

17 het dienstenpakket van organisaties voor vrijwillige extramurale zorg aangepast zal worden op de 
zorgvraag van jongere generaties (tot 65 jaar) in de doelgroep.

18 er een groeiende vraag zal zijn naar praktische ondersteuning zoals klussen- en 
boodschappendiensten.

19 de vraag van mantelzorgers naar vrijwillige respijtzorg niet veel verder zal stijgen.

20 vrijwilligers een deel van de persoonlijke verzorging van beroepskrachten zullen overnemen.

21 een groeiend aantal organisaties voor vrijwillige extramurale zorg zal gaan werken met betaalde 
coördinatoren.



126 Bijlage B

Tabel B.1 (vervolg)

nr. Voor de vrijwillige extramurale zorg verwacht ik voor de komende 5 à 10 jaar dat:

22 coördinatoren te weinig tijd zullen hebben voor een zorgvuldige afstemming tussen vraag en 
aanbod.

23 gemeenten grote moeite zullen hebben met het ontwikkelen van mantelzorgbeleid.

24 gemeenten al snel een goed begrip van de vrijwillige extramurale zorg zullen gaan krijgen.

25 het aandeel van de vrijwillige extramurale zorg dat in het kader van een maatschappelijke stage 
(door scholieren) verricht wordt zal toenemen.

26 het aandeel van de vrijwillige extramurale zorg dat in het kader van sociale activering (door 
uitkeringsgerechtigden) verricht wordt zal toenemen.

27 de vrijwillige inzet door buren en vrienden in de extramurale zorg zal toenemen.

28 we er niet in zullen slagen om meer jongeren bij het verlenen van vrijwillige extramurale zorg te 
betrekken.

29 taakcombineerders nauwelijks meer vrijwillige extramurale zorg zullen gaan verlenen.

30 het aandeel vrijwilligers dat verpleegkundig geschoold is toeneemt.

31 er veel vaker samenwerkingsverbanden met scholen (basischolen, mbo en hbo) en universiteiten 
opgezet zullen worden.

32 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg zich sterker zullen gaan richtten op hulpbehoevende 
ouderen die niet kunnen aankloppen bij familie, vrienden en kennissen.

33 de omvang van het tekort aan vrijwilligers in de vrijwillige extramurale zorg zal toenemen.

34 vrijwilligers in toenemende mate als schakel tussen de cliënt en de professionele hulpverleners 
zullen gaan functioneren.

35 het aandeel allochtonen dat participeert in de vrijwillige extramurale zorg zal toenemen.

Tabel B.2
Statements voorgelegd t.b.v. de beleidsvoorkeuren

nr. Met betrekking tot het beleid voor de vrijwillige extramurale zorg in de komende 5 à 10 jaar 
door de verschillende betrokkenen vind ik dat:

1 de hoeveelheid wet- en regelgeving voor het vrijwilligerswerk in de extramurale zorg een 
noodzakelijk kwaad is.

2 mensen met beperkingen met een hoog inkomen moeten gaan betalen voor vrijwillige extramurale 
zorg.

3 het dienstenpakket van organisaties voor vrijwillige extramurale zorg aangepast zal moeten worden 
op de zorgvraag van jongere generaties (tot 65 jaar) in de doelgroep.

4 organisaties geen grotere hoeveelheid praktische ondersteuning zoals klussen- en boodschappen-
diensten hoeven aan te bieden.

5 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg meer respijtzorg aan mantelzorgers moeten gaan 
aanbieden.

6 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg vaker met betaalde coördinatoren moeten gaan 
werken.
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Tabel B.2 (vervolg)

nr. Met betrekking tot het beleid voor de vrijwillige extramurale zorg in de komende 5 à 10 jaar 
door de verschillende betrokkenen vind ik dat:

7 coördinatoren in de vrijwillige extramurale zorg meer tijd moeten krijgen voor het afstemmen 
tussen zorgvraag en zorgaanbod.

8 het aan vrijwilligers in de extramurale zorg toegestaan moet worden om meer persoonlijke 
verzorging te leveren aan hun cliënten.

9 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg op het lokale niveau meer met elkaar moeten gaan 
samenwerken.

10 vrijwillige en professionele organisaties in de extramurale zorg op het lokale niveau meer met 
elkaar moeten gaan samenwerken.

11 gemeenten hun begrip van de vrijwillige extramurale zorg niet verder hoeven te ontwikkelen.

12 het aandeel van de vrijwillige extramurale zorg door scholieren (maatschappelijke stage) moet 
toenemen.

13 het aandeel van de vrijwillige extramurale zorg door uitkeringsgerechtigden (sociale activering) 
verder moet stijgen.

14 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg hun werkzaamheden moeten fl exibiliseren.

15 het verspilde moeite is om te proberen om meer jongeren bij de vrijwillige extramurale zorg te 
betrekken.

16 het niet de moeite waard is om te streven naar de betrokkenheid van een groter aantal 
taakcombineerders (zorg en werk).

17 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg vrijwilligers vaker verpleegkundig moeten gaan 
scholen.

18 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg vaker een samenwerkingsverband met scholen 
(basisscholen, mbo en hbo) en universiteiten moeten gaan opzetten.

19 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg zich sterker moeten gaan richten op hulpbehoevende 
ouderen die niet kunnen aankloppen bij familie, vrienden en kennissen.

20 vrijwilligers in de extramurale zorg in sterkere mate door beroepskrachten ondersteund moeten 
worden.

21 het overzicht van de beschikbare vrijwillige extramurale zorg op het lokale niveau verbeterd moet 
worden.

22 de doelgroepen van de vrijwillige extramurale zorg niet door de lokale afdelingen, maar door het 
landelijk bureau bepaald moeten worden.

23 de ontheffi ng van de sollicitatieplicht voor vrijwilligers niet verruimd hoeft te worden.

24 vrijwilligers geen grotere vergoeding voor hun werkzaamheden hoeven te gaan ontvangen.

25 fondsen en goededoelenloterijen de vrijwillige extramurale zorg sterker zouden moeten gaan 
ondersteunen.

26 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg innovatieve initiatieven in de lokale afdelingen vaker 
actief moeten stimuleren en ondersteunen.

27 gemeenten beleid moeten voeren zodat zij de vrijwillige inzet door (jongere) ouderen kunnen 
benutten (‘verzilveringsbeleid’).

28 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg in hun beleid t.o.v. cliënten meer rekening moeten 
gaan houden met verschillende doelgroepen.

29 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg meer aandacht moeten gaan besteden aan hun 
dienstverlening in de grote steden.
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Tabel B.2 (vervolg)

nr. Met betrekking tot het beleid voor de vrijwillige extramurale zorg in de komende 5 à 10 jaar 
door de verschillende betrokkenen vind ik dat:

30 gemeenten zich minder instrumenteel t.o.v. het vrijwilligerswerk in de extramurale zorg moeten 
gaan opstellen.

31 gemeenten de samenwerking tussen organisaties voor vrijwillige extramurale zorg moeten gaan 
faciliteren.

32 gemeenten niet meer steun hoeven te gaan bieden aan organisaties die werken met nieuwe 
doelgroepen zoals jongeren, allochtonen en uitkeringsgerechtigden.

33 gemeenten en organisaties voor vrijwillige extramurale zorg vaker moeten gaan samenwerken.

34 organisaties in de vrijwillige extramurale zorg aandacht moeten schenken aan de rol die zij 
innemen als schakel tussen cliënt en professionele hulpverleners.

35 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg meer aandacht moeten gaan besteden aan het 
betrekken (werven en vasthouden) van allochtone vrijwilligers.

36 organisaties voor vrijwillige extramurale zorg meer aandacht moeten gaan besteden aan 
allochtonen als doelgroep van hun dienstverlening.

 Tabel B.3
Groepen deskundigen die verwachtingen en beleidsvoorkeuren met elkaar delen

verwachtingen beleidsvoorkeuren

resp# organisatie naam groep 1 groep 2 groep 3 groep 1 groep 2 groep3

1 Alzheimer 
Nederland

Julie Meerveld X

2 Alzheimer 
Midden-Brabant

Hendrik van den 
Hoven

X

3 MEZZO Bert Kort X X X

4 Steunpunt 
Mantelzorg 
Venray

Ankie Bongers X X X

5 Vrienden-
diensten 
Deventer

Lori van Egmond X X

6 Stichting Buddy 
Netwerk

Ellie Spoelstra X

7 MEE Friesland Geertje Heerma X X

8 Landelijk bureau 
de Zonnebloem

Ruud van Beest 
en Christine 
Linzel

X

9 De Zonnebloem 
afdeling Zaan-
streek

mevr. Van Luun
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Tabel B.3 (vervolg)

verwachtingen beleidsvoorkeuren

resp# organisatie naam groep 1 groep 2 groep 3 groep 1 groep 2 groep3

10 Landelijk bureau 
het Rode Kruis

Nico Zuurmond X

11 Movisie Silvie Janssen X X

12 Vilans Cecil Scholten X X

13 VPTZ Nederland Hans Bart X X

14 VPTZ de Ronde 
Venen

Jannie van 
Kooten en 
Marianne van 
der Bosch

X

15 Rode Kruis 
Amsterdam

Josè Bosdijk X

16 SWO Enschede Bert de Haas X X X

17 SSVH/LSVT Kees Bots X X X

18 Hulpdienst 
Stade

Marit Hofman X X X

19 Ypsilon 
Amersfoort

Wies de Heer
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