
Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg 



Welkom 

• De steunpunten algemeen 
• Stand van zaken steunpunt vrijwilligers 
• Stand van zaken steunpunt mantelzorg  
• Vragen 
• Contactgegevens 



De steunpunten 

• Startbijeenkomst april 2011 
• Ondergebracht bij Welzijn Neerijnen, Waardenburg 
• 1 coördinator 
• 1 stagiaire 
• 3 vrijwilligers 
• Dagelijkse bereikbaarheid 
 - fysiek 
 - telefonisch 
 - email 



Vrijwilligerssteunpunt 



Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk zijn alle activiteiten die onverplicht en 
onbetaald worden verricht ten behoeve van anderen of (de 

kwaliteit van) de samenleving. 
 

Vrijwilligerswerk is geen vervanging van betaalde arbeid. 
 

Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze. 
 

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
 
 



Cijfers vrijwilligerswerk 

• In Nederland doen ongeveer 6,1 miljoen mensen 
van 15 jaar en ouder vrijwilligerswerk 

• Dit is ongeveer 45% van de inwoners 
• Circa 4000 vrijwilligers in de gemeente Neerijnen 
• Het aantal mannen en vrouwen in ongeveer gelijk 

verdeeld, alleen kiezen mannen en vrouwen voor 
andere soorten vrijwilligerswerk 

Bron CBS 2010 



Categorieën vrijwilligerswerk 

• Zorg en welzijn 
• Sport 
• Maatschappij 
• Cultuur en recreatie 
• Levensbeschouwing 
• Jeugd en jongeren 

 



Steunpunt Vrijwilligers 

De basisfuncties 
• Bemiddeling 
• Ondersteuning en advies 
• Belangenbehartiging 
• Deskundigheidsbevordering 
• Promotie 
• Projecten 

 
Voor Neerijnen betekent dit……… 



Bemiddeling 

• Werving vacatures en vrijwilligers 
• Vacaturebank 
• Bemiddelingsgesprek 
• Prioriteit zorgvrijwilligers 



Ondersteuning en advies 

Vragen betreft: 
• Vrijwilligersvergoedingen 
• Werving 
• Verzekeringen 
• PR 



Belangenbehartiging 

• Signalen verzamelen en terugkoppelen naar de 
juiste partijen. 

• Verschillende partijen met elkaar in contact 
brengen 

• Centrale thema’s: b.v. vrijwilligersverzekering 
• Invulling bovenlokaal of regionaal 



Deskundigheidsbevordering 

Workshopaanbod 2011: 
• Vrijwilligerswerving 
• Geldzorgen….? Zorgen voor geld 
• Communicatie en PR 
• “Goede zaken” training  

 
Workshopaanbod 2012 
• In veilige handen 
• Bestuursaansprakelijkheid 



Promotie 

• Bestand van ongeveer 175 organisaties 
• Mailings per post en email 
• Inzetten lokale media: b.v. het Senioortje 
• Website; www.vrijwilligersneerijnen.nl 
• Sociale media 
• Activiteiten rondom bus op locatie 

http://www.vrijwilligersneerijnen.nl/


Projecten 

• Beursvloer 
 

• NL DOET 
 

• Maatschappelijke Stage 
 

• Klussendienst 
 

• Nominatie vrijwilliger van het jaar 



Beursvloer 

• Het bedrijfsleven ontmoet 
de vrijwilligersorganisaties  

• Workshop “Goede zaken” 
• Meet&Match ontbijt 
• Deelname voorbereiding 

beursvloer 2013 



NL DOET 

• Informatie 
• Voorlichtingsavond 
• Bezoeken 



Maatschappelijke stage 

Middelbare scholieren doen vrijwilligerswerk 
 
• Informatie 
• Voorlichtingsavond 
• Vacatures 



Klussendienst 

• Voor kwetsbare inwoners 
• Kleine huishoudelijke klusjes 
• Uitvoering door vrijwilligers 
• Vergoeding van 7,50 per uur en reiskosten 

 



Vrijwilliger van het jaar 

• Publiciteit 
• Aanmelding via steunpunt 
• Deelname aan selectiecommissie 

 



Mantelzorgsteunpunt 



Mantelzorg 

Een mantelzorger is iemand die langdurig 
belangeloos zorgtaken op zich neemt, voor 

iemand uit de naaste omgeving die vanwege 
ouderdom, een ziekte of handicap 

hulpbehoevend is. 
 

Meer dan 8 uur per week of langer dan 3 
maanden. 

 
Mantelzorg overkomt je. 



Cijfers mantelzorg 

• In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan 8 
uur per week of langer dan 3 maanden voor een 
ander. 

• Dit is dus ongeveer 1 op de 7 inwoners 
• Iets minder dan de helft zorgt zeer intensief voor een 

naaste 
• 17 % van alle mantelzorgers voelt zich zwaar belast 

of overbelast 
• Circa 1700 mantelzorgers in de gemeente Neerijnen 



Cijfers Mantelzorg  

• 40% zorgt ouders of schoonouders 
• 18% zorgt voor een partner 
• 11% zorgt voor een (stief- of pleeg-) kind 
• 15% zorgt voor een ander familielid 
• 16% zorgt voor anderen zoals buren, 

vrienden, kennissen of collega’s 
 Bron Mezzo 



Steunpunt Mantelzorg 

Basisfuncties: 
• Informatie 
• Advies en begeleiding 
• Emotionele steun 
• Educatie 
• Praktische hulp 
• Respijtzorg 
• Financiële tegemoetkoming 
• Materiele hulp 
 
Voor Neerijnen betekent dit……… 



Informatie 

Vragen betreft: 
• Indicatiestelling 
• Opname 
• Praktische hulp 
• Respijtzorg 
• Financiële tegemoetkoming 
• Materiële hulp 
• Lotgenotencontacten 



Advies en begeleiding  

• Huisbezoek, telefonisch of per mail 
• Persoonlijk gesprek 
• Emotionele steun 
• Meedenken 
• Ondersteunen 
• Doorverwijzen binnen lokale netwerk: b.v. 

ouderenadviseur, Zonnebloem of NPV 



Educatie 

Bijeenkomsten 2011: 
• U zorgt voor een ander, wie zorgt er voor u? 
• Veiligheid in en om het huis 
• Dag van de mantelzorg 

 
Bijeenkomsten 2012 
• High tea 
• Dag van de mantelzorg 



Respijtzorg 

• Vervangende zorg 
• De mantelzorger even ontlasten 
• Zoeken naar een geschikte match 
• Vraag uitzetten in netwerk: Zonnebloem, 

NPV, kerken 



Mantelzorgbloemetje 



Promotie 

• Bestand van ongeveer 50 mantelzorgers 
• Mailings per post en email 
• Inzetten lokale media; b.v. het Senioortje 
• Website: www.mantelzorgneerijnen.nl 
• Sociale media 
• Activiteiten rondom bus op locatie 

http://www.mantelzorgneerijnen.nl/


Samenwerkingspartners 

• De Gemeente 
• Dorpshuizen 
• 55+ Soos 
• Thuiszorg 
• De Wittenberg 
• De Zonnebloem 
• De NPV 
• Het WMO loket 
• De GSF 
• Sportffmee 
• Huisartsen 
• Ouderenadviseur 

 
 

• Dienstwerk 
• Bibliotheek rivierenland 
• De goede woning 
• Samen voor betrokken ondernemen 
• Regionale steunpunten 
• Spectrum 
• Movisie 
• Indigo 
• VPTZ 
• SZR 
• Mezzo 

 
 
 
 



Meerwaarde voor Neerijnen 

• Spin het web functie 
• Verbindende factor 
• Waarborg voor continuïteit 
• Antwoord op WMO kanteling en nadruk op 

zelfredzaamheid (eigen kracht) 
• Laagdrempelige faciliteit door onderdeel van Welzijn 

Neerijnen (voorheen SWON) 
• Anticiperen op toenemende druk op mantelzorger  
• Anticiperen op toenemende vraag naar vrijwilligers en 

te verwachten tekorten 

 



Uitdagingen 

• Nog meer naamsbekendheid en zichtbaarheid doelgroep 
• Netwerk vergroten 
• Samenwerking met gemeente op het gebied van publiciteit; b.v. 

het burgerjaarverslag of de gemeentepagina 
• Meer activiteiten op locatie; b.v. evenementen en bus Welzijn 

Neerijnen 
 
 
 
 
 
 



Vragen? 

? 



U kunt ons vinden via: 

Steunpunt Vrijwilligers 
Locatie de Koeldert 
De Koeldert 30 
Postbus 8 
4180 BA Waardenburg 
0418-652371 
info@vrijwilligersneerijnen.nl 
www.vrijwilligersneerijnen.nl 
 

Steunpunt Mantelzorg 
Locatie de Koeldert 
De Koeldert 30 
Postbus 8 
4180 BA Waardenburg 
0418-652371 
info@mantelzorgneerijnen.nl 
www.mantelzorgneerijnen.nl 
 


