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Abstract 
Een overzicht van witte vlekken in Zorg en Welzijn in de Gemeente Zoetermeer, als 

basis en aanknopingspunt voor verdere verbetering en professionalisering   
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2 Inleiding 

 

2.1 Waarom dit onderzoek 
De stichting Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer, hierna te noemen de UVV, is een ruim 40 jaar oude 

vrijwilligersorganisatie met ca. 240 vrijwilligers, die tot nu toe vooral intramuraal vrijwilligerswerk doet 

in het Lange Land Ziekenhuis en Zoetermeerse verpleeginrichtingen. Extramuraal beschikt de UVV 

over een dienst Begeleid Vervoer, participeert in het project Belcirkels en voert een project 

Levensboeken uit.  

Omdat in het kader van de Wmo de Gemeenten de opdracht hebben gekregen om ervoor te zorgen 

dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, is ook de UVV zich aan het oriënteren op 

vrijwilligersprojecten in de thuissituatie.  

Vanuit de constatering dat verzorgingshuizen sluiten, indicaties voor verpleeginrichtingen strenger 

worden, Gemeentes door het rijk worden geconfronteerd met bezuinigingstaakstellingen is het de 

veronderstelling van de UVV, dat dat leidt tot witte vlekken in de welzijnszorg (lees: hiaten in de 

huidige zorgvoorzieningen), waarin deels door vrijwilligersorganisaties als UVV kan worden voorzien.  

De UVV heeft daarom besloten een onderzoek te doen naar de behoefte aan zorgtaken in de 

thuissituatie, waarin op dit moment nog niet is voorzien, met het doel om daarvoor nieuwe activiteiten 

te starten. Daarbij is uitgangspunt dat de UVV wil samenwerken met Gemeente, professionele 

zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties en wil mikken op inzet van vrijwilligers uit de 

jongere doelgroepen. De UVV heeft daartoe, via de landelijke UVV en NOV (de branchevereniging 

van vrijwilligersorganisaties), een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. 

 

2.2 Opzet en uitkomsten onderzoek 
Op 25 mei hebben Piet Bots (voorzitter UVV Zoetermeer) en Wim Weegink als onderzoeker, hierover 

een onderhoud gehad met wethouder Vugs. De wethouder bleek positief over het nut van een “witte 

vlekken onderzoek en heeft dit dan ook van harte ondersteund. Zij gaf aan dat de forse 

bezuinigingstaakstellingen in de Wmo in de complexe zorg- en welzijnsomgeving grote druk leggen op 

de gemeentelijke instellingen en professionele zorgaanbieders, waarbij onvermijdelijk een groter 

beroep op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zal worden gedaan. Zij gaf verder aan dat de 

Gemeente zoekende is hoe zij het vrijwilligerswerk in Zoetermeer het beste kan vormgeven, invullen, 

aansturen en ondersteunen. Zij wil dit graag in samenwerking met de professionele zorgaanbieders 

en vrijwilligersorganisaties gestalte geven.  

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van vraaggesprekken, waarbij de bereidheid vanuit het veld 

om aan het onderzoek deel te nemen groot was. Uiteindelijk zijn 22 partijen bevraagd en heeft dit tot 

beschrijving van 44, soms elkaar overlappende, witte vlekken geleid, die in het volgende hoofdstuk en 

Bijlage 1 zijn opgenomen. Daarbij is steeds, voor wat betreft potentiële actoren ten aanzien van de 

witte vlekken, door de onderzoeker een driedeling gemaakt naar Gemeente, zorg- en 

welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties, waaronder de UVV. In Bijlage 2 komen aspecten aan 

de orde die in de gesprekken door de bevraagde partijen zijn benoemd en die niet direct betrekking 

hebben op vrijwilligerswerk, maar meer in brede zin gaan over de Gemeente Zoetermeer en de 

landelijke overheid, in relatie tot het zorg- en welzijnsveld. Het is aan de Gemeente om te bepalen of 

zij iets met die aspecten kan of wil doen. In Bijlage 3 wordt nader ingegaan op de opzet en uitvoering 

van het onderzoek. 

2.3 Deelnemende partijen aan het onderzoek 
Onderstaande organisaties hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Nr.1 Organisatie Namen en functie 

   

1 AdvenZo  Edmée Breure, Praktijkondersteuner (POH)  
Huisartsenpraktijk Meerzicht en medeoprichter van 
AdvenZo 

2 BaptistenGemeente Zoetermeer Douwe Visser, Voorganger BaptistenGemeente en lid van 
de Samenspraakgroep 
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3 Buurtwerk/Jongerenwerk Hélène de Bruijn, Gebiedsmanager voor jongerenwerk in 
Zoetermeer 

4 Coördinatie Punt Zorg Yvonne Pas, Casemanager bij Coördinatiepunt Zorg, 
onderdeel van Vierstroom Zorg Thuis 

5 Gemiva-SVG Anja Schrover, Locatiemanager van De Spil in 
Driemanspolder 

6 Gemeente Zoetermeer Hans Wesdijk, Netwerkregisseur Samenleving Informele 
Hulp & Cliëntenondersteuning  

7 JijDoet van St. MOOI Marja Meijer, Projectcoördinator bij JijDoet m.b.t. 
vrijwillige inzet door jongeren 

8 Kwadraad Jeanne Landra, Wijkcoach Kwadraad voor 
maatschappelijk werk 
 
Eveline Bon, Medewerkster maatschappelijk werk 

9 Stichting Overleg Samenwerkende 
Ouderenbonden Zoetermeer (OSO) 

Koos Graniewski, Vz Algemene Ouderen Vereniging 
Zoetermeer (AOVZ) en Vz Stichting Overleg 
Samenwerkende Ouderenbonden Zoetermeer (OSO) 
 
Hans Bonnet, Vz Katholieke Bond voor Ouderen, 
Zoetermeer (KOVZ) 

10 Plicare Anja Lens en Simone Hacketh, Onafhankelijke 
wijkverpleegkundigen 

11 Reakt Vriendendienst, onderdeel van 
Reaktgroep 

Els van der Kamp, o.a. Projectleider project 
Vriendendienst 

12 Stichting Gezondheidscentra 
Zoetermeer (SGZ) 

Mirjam Biemans, Adviseur eerstelijnszorg Zoetermeer 
SGZ en het ROS (Regionale ondersteuningsstructuren) 

13 Vierstroom Zorg Thuis Riet Middelhoek, Manager Coördinatiepunt Zorg en 
verantwoordelijk voor: 
• Casemanagement dementie 
• Ontmoetingscentrum dementie in Rokkeveen 
• Ketenregie voor zorg aan dementerenden en 
             kwetsbare ouderen 

14 Stichting MOOI Ria Hofstede, Manager MOOI Zoetermeer a.i.  
Onderdeel van Xtra 

15 Stichting Piëzo Mirjam van Bijnen, Directeur Piëzo 
 

16 Tzorg Astrid Gort, Operationeel manager Tzorg, waaronder 
Zoetermeer 

17 Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer 
(UVV) 

Piet Bots, Voorzitter UVV en initiatiefnemer voor 
onderzoek “Witte vlekken in de Zorg” 

18 Vrijwilligers Informatie Punt (Vip), 
onderdeel van Stichting MOOI 

Marijke Puijk, Coördinator Vip voor vrijwilligers 
 
Lenneke van Berkel, Bemiddelaar tussen mantelzorger 
en zorgvrijwilligers 

19 Zorg en Welzijn Zoetermeer Marije Link, Unit Coördinator Zorg en Welzijn en 
arbeidsdeskundige voor zowel jongeren tot 27 jaar als 
ouderen daarboven 
  
Lisanne Vis, Klantmanager Participatiewet/ Nieuw 
Arbeidsbeperkten & arbeidsdeskundige voor jongeren tot 
27 jaar 
 
Odette Neijndorff, Klantmanager Participatiewet en 
arbeidsdeskundige voor jongeren tot 27 jaar 

20 Wijkzorgnetwerk Zoetermeer Jørine Reuhman, Aanvoerder Wijkzorgnetwerk 
Zoetermeer 

21 Wmo Zoetermeer Yvonne Passchier, Unitcoördinator Wmo 
 

22 Zó Zoetermeer Carla Krullaars, Gemeenteraadslid Zó Zoetermeer 
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3 Overzicht “Witte vlekken in Zorg en Welzijn” Zoetermeer 
 

Hieronder een beknopt overzicht van de in de vraaggesprekken geregistreerde “Witte vlekken in Zorg 

en Welzijn” Zoetermeer. Soms is sprake van overlap, omdat witte vlekken bij meerdere 

vraaggesprekken naar voren kwamen. Meer gedetailleerde informatie over die witte vlekken treft u 

aan in bijlage I. 

 

Nr. Titel witte vlek 
  

1 Meer aandacht noodzakelijk voor mensen met geestelijke problematiek 

2 Onvoldoende begeleiding van kwetsbare ouderen bij maaltijdvoorziening 

3 Meer begeleid vervoer naar recreatieve activiteiten in uitgaansgelegenheden en 
wijkcentra 

4 Extra begeleiding na ontslag uit ’t Lange Land-ziekenhuis van patiënten 70+ 

5 Aanbesteding Jeugdzorg op specifieke leeftijdsgroepen zorgt voor onduidelijkheid 
c.q. problemen op de koppelvlakken 

6 Werken in wijkteams zorgt voor versnippering en onduidelijkheid 

7 Pinnen voor mensen met dementie, mobiliteitsproblemen en tijdelijke ziektes 

8 Gebruik van een warme maaltijd tijdens deelname aan de dagbesteding voor 
mensen met dementie 

9 Opzetten buddy netwerk voor demente en andere gehandicapten 

10 Wel geld/middelen voor cliënten, maar niet voor welzijnsactiviteiten in de wijk 

11 Buurtfunctie in Driemanspolder moeilijk te vervullen 

12 Versterken ambulante dienst van Gemiva in Zoetermeer met vrijwilligers 

13 Vervanging vast personeel door vrijwilligers in projecten 

14 Weinig capaciteit beschikbaar voor jeugdwerk onder 12 jaar 

15 Opleidingorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland (kantoor Gouda) houdt wellicht op 
te bestaan 

16 Meer perspectief bieden aan vluchtelingen door hen eerst Engels te leren 

17 Inflexibiliteit in huishoudelijke hulp en hogere kosten door 4 uurgrens 

18 Hulp bij digitalisering noodzakelijk 

19 Bekostiging persoonsalarmering probleem 

20 Onvoldoende professionele ondersteuning voor de Vriendendienst 

21 Meer aandacht noodzakelijk voor mensen met geestelijke problematiek 

22 Financiële middelen voor waarderen en belonen van vrijwilligers 

23 Te weinig begeleiding van kwetsbare ouderen bij maaltijdvoorziening 

24 Geen geld voor vervoer naar ziekenhuis en specialisten 

25 Meer aandacht voor respijtzorg bij wegvallen partner of mantelzorger 

26 Boekenbus voor rondbrengen van boeken voor niet-mobiele ouderen 

27 Aansturing en coördinatie van multi-zorgcliënten door de Gemeente 

28 “Waakvlam dienst” voor cliënten die geen hulp meer wensen 

29 Was- en strijkservice voor minderdraagkrachtige en mindervalide inwoners 

30 Hulp voor mindervaliden bij het verzorgen van maaltijden 

31 Begeleiding eenzame ouderen naar (uitgaans)gelegenheid 

32 Wegvallen sociale activiteiten in tehuizen voor zelfstandigen 

33 Eenzaamheid onder ouderen in tehuizen bestrijden met inzet van jongeren 

34 Aandacht en ondersteuning voor ouderen en gehandicapten 

35 Hulp aan kinderen bij huiswerk met plannen, ordenen en begeleiden 

36 Actieve sturing op armoedeherkenning 

37 VOG-verklaring kosteloos voor vrijwilligersorganisaties 

38 Waardering van Vrijwilligers laat te wensen over 

39 Professionalisering werving en selectie en coördinatie van vrijwilligers 

40 Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) voor ouderen met beperkingen en 
minderdraagkrachtigen 

41 Opheffing “Bed op Recept” en sluiting Rivierduinen in Zoetermeer 

42 Inflexibele houding gemeenteambtenaren 

43 Strikte, onlogische en elkaar tegenwerkende regels van de Overheid in Zorg en 
Welzijn 

44 Proces van aanvragen en toekennen van zorg bij Wmo duurt veel te lang 
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4 Vrijwilligerswerk in “Zorg en Welzijn” Zoetermeer 

 

4.1 Inleiding 
De gemeente Zoetermeer heeft in korte tijd de Wmo in de gemeente moeten implementeren. Daarbij 

heeft begrijpelijkerwijs de nadruk gelegen op het inregelen van goede professionele zorg en 

huishoudelijke hulp, ook in relatie tot de bezuinigingstaakstelling, die door het Rijk aan de gemeenten 

is opgelegd. Alhoewel daar goede stappen in zijn gezet, zijn in de vraaggesprekken ook 

verbeterpunten genoemd (zie daarvoor bijlage 2). Op het gebied van vrijwilligerswerk is het besef bij 

de gemeente aanwezig, dat vrijwilligers een steeds belangrijkere rol (moeten) gaan spelen op zorg- en 

welzijnsgebied. Erkend wordt dat men nog zoekende is op welke wijze adequate ondersteuning van 

het vrijwilligerswerk invulling gegeven kan worden. Uit de vraaggesprekken blijkt (zie ook hierna) dat 

bestaande regelingen of beleid soms juist contraproductief werken. Ook komt naar voren dat de 

toegankelijkheid voor vrijwilligersorganisaties bij de gemeente verbeterd kan worden, zodat meer een 

gevoel van samen optrekken ontstaat.  

 

4.2 Het vrijwilligersveld zorg en welzijn Zoetermeer 
Binnen de gemeente Zoetermeer zijn in het veld van zorg en welzijn een groot aantal 

vrijwilligersorganisaties actief en maken ook in een aantal gevallen professionele welzijnsorganisaties 

gebruik van vrijwilligers. Een overzicht van de (vrijwilligers)organisaties en welke taken door welke 

(vrijwilligers)organisaties precies gedaan worden, is bij de gemeente noch bij de organisaties volledig 

bekend. Dat leidt tot versnippering, soms ook tot overlap en in enkele gevallen zelfs tot onderlinge 

concurrentie. Bij het Meerpunt, het Zoetermeers centrum voor Jeugd en Gezin wordt een sociale kaart 

van Zoetermeer bijgehouden, maar in hoeverre die, voor wat betreft vrijwilligersorganisaties en 

vrijwilligersprojecten een compleet beeld biedt, valt niet te zeggen. De constatering dat deze 

vraagbaak bij velen nog onbekend is en er dus kennelijk ook geen interactie is tussen het Meerpunt 

en de verschillende vrijwilligersorganisaties, geeft in dat opzicht te denken.  

 

Bij het Vrijwilligersinformatiepunt (Vip voor vrijwilligers) van de Stichting Mooi, onderdeel van Zo 

Samen, worden vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samengebracht. Een aantal 

vrijwilligersorganisaties wordt bij vrijwilligerswerving ondersteund door het Vip en maakt gebruik van 

de vacaturebank van het Vip. Er bestaat onder voorzitterschap van het Vip een 

samenwerkingsverband van informele zorgorganisaties; Netwerk Informele Zorg (NIZ). Aan het NIZ 

ligt een samenwerkingsconvenant ten grondslag, maar in de praktijk komt door wisselende opkomst 

en samenstelling van de vergaderingen, echte samenwerking maar mondjesmaat van de grond. 

Deelnemende organisaties kennen elkaar, weten elkaar op individuele basis te vinden, maar een 

gezamenlijke focus (bijv. door opzetten van gezamenlijke projecten) en daadkracht kunnen versterkt 

worden. Waar de gemeente (zie hiervoor) zoekende is naar haar rol om vrijwilligerswerk adequaat te 

ondersteunen, ligt het voor de hand dat zij het voortouw neemt bij het creëren van overzicht en meer 

de regie in handen neemt om overstijgende samenwerking tussen de informele zorgverleners en 

commitment te bevorderen, bijv. door stimulering van het opzetten van (extramurale) 

samenwerkingsprojecten, middels het leveren van professionele c.q. financiële ondersteuning. 

 

4.3 Werken aan opheffen van dilemma’s bij verschuiving van intramuraal naar 

extramuraal vrijwilligerswerk 
In de inleiding is al aangegeven dat er een verschuiving gaande is van vrijwilligerswerk intramuraal 

naar extramuraal. De gemeente heeft in het kader van de Wmo en de Participatiewet van het Rijk 

opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 

gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. Verzorgingshuizen sluiten, indicaties voor verpleeginrichtingen 

worden strenger, ziekenhuisopnames korter. Vrijwilligers worden in een andere omgeving met 

andersoortige problematiek geconfronteerd. Dat vraagt niet alleen om het werven van andersoortige 

vrijwilligers, ondersteuning van deze vrijwilligers door opleidingen en een professionele match tussen 
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cliënt en vrijwilliger (zie hoofdstuk 5 hierna). Het roept ook dilemma’s op over een strikte afbakening 

van formele en informele zorgtaken. Denk bijv. aan het toedienen van medicijnen, over wat een 

vrijwilliger wel of niet mag doen voor een cliënt, bijv. op financieel gebied en meer in het algemeen, 

hoe de privacy van cliënten wordt gewaarborgd en de integriteit van de vrijwilliger wordt beschermd. In 

de praktijk wordt daar nogal wisselend mee omgegaan en bestaat er vanuit de behoefte problemen op 

te lossen de neiging tot oprekking. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij het voortouw 

neemt, om samen met de vrijwilligersorganisaties tot een algemeen geldend normenkader te komen, 

eventueel vertaald in standaard tekstblokken, op te nemen in vrijwilligerscontracten. 

Een ander vraagstuk is in welke situaties een vrijwilliger kan terugvallen op professionals en welke 

professionals daartoe dan het beste geëquipeerd en daarvoor ook beschikbaar zijn. Dat vraagt om 

zorg- en vrijwilligersorganisaties overstijgende regie en afspraken. Ook hierbij zou de gemeente vanuit 

haar regierol het voortouw kunnen nemen.  

4.4 Bevorderen en belonen van vrijwilligerswerk 
Er is een tendens bij de overheid, zowel rijks- als gemeentelijke, om steeds meer werk bij vrijwilligers 

neer te leggen. Vaak spelen budgettaire overwegingen daarbij een rol. Alhoewel het natuurlijk geen 

verkeerd uitgangspunt is om kritisch op besteding van budgetten te letten, kan verkeerde zuinigheid 

juist de continuïteit van het vrijwilligerswerk in gevaar brengen. Als uitgangspunt nemen dat 

professionele medewerkers op projecten zichzelf overbodig dienen te maken, door hun 

werkzaamheden over te dragen aan vrijwilligers is te gemakkelijk en in sommige situaties ook 

ondoordacht. Selectie, werving en opleiding van vrijwilligers voor de extramurale zorg en matching van 

cliënten en vrijwilligers (zie ook hfdst. 5) vraagt juist in toenemende mate om professionaliteit. 

Hetzelfde geldt voor bewaking van de kwaliteit. Daarvoor instaan en concrete ondersteuning 

garanderen, in plaats van daarop te beknibbelen, zijn voorwaarden voor de kwaliteit en continuïteit 

van het vrijwilligerswerk.  

 

Alhoewel er veel vrijwilligerswerk gedaan wordt, is het zijn van vrijwilliger niet vanzelfsprekend. 

Daarom is het belangrijk dat de bijdrage van de vrijwilliger gezien wordt en de vrijwilliger zich 

gewaardeerd weet. Waar de Gemeente verwacht dat in toenemende mate vrijwilligers in de zorg 

worden ingezet zou dat ook gefaciliteerd en gestimuleerd moeten worden door een budget waaruit 

attenties en vrijwilligersbijeenkomsten kunnen worden gefinancierd. De Gemeente heeft een eerste 

goede aanzet gedaan door op 10 november jl. een Dag voor de Vrijwilligers te organiseren. 

 

Tenslotte kan vrijwilligerswerk worden bevorderd door bepaalde gemeentelijke diensten of faciliteiten 

aan vrijwilligersorganisaties om niet aan te bieden. Een voorbeeld van laaghangend fruit is in deze de 

VOG-verklaring, juist noodzakelijk als integriteitstoets, waarvoor vrijwilligersorganisaties ondanks hun 

vaak moeizame financiële situatie nog altijd € 41,- dienen te betalen. 
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5 Vrijwilligers nieuwe stijl, professioneel door actieve werving, 

ondersteuning en behoud 

5.1 Ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk 
In het onderzoek is ruime aandacht besteed aan het begrip “De vrijwilliger nieuwe stijl”. Hieronder 

komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde en worden de specifieke aandachtsgebieden 

genoemd.  

Door de verschuivingen in de het zorg- en sociale domein, vindt een herordening plaats over wie wat 

doet en wanneer. De druk op de informele zorg neemt nog steeds toe. De vrijwilliger oude stijl, die 

zich voor jaren verbindt aan vrijwilligerswerk sterft uit. De gemiddelde duur van inzet door vrijwilligers 

loopt sterk terug. Ook het type vrijwilliger verandert. Denk aan vaak kortstondige inzet bij tijdelijke 

werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid en bijv. de inzet van vluchtelingen.  

Aan de andere kant vindt ook een verschuiving van intramuraal naar extramuraal plaats, waarbij 

vrijwilligers in thuissituaties met steeds wisselende en in zwaarte ook uiteenlopende vragen worden 

geconfronteerd. Denk aan cliënten met dementie of psychiatrische problematiek. Dat vraagt steeds 

meer om het vinden van een goede match tussen vrijwilliger en cliënt, zoals de intake zorgvraag van 

de cliënt en de competenties van een vrijwilliger. Daarnaast zijn er steeds meer instellingen die een 

beroep willen doen op vrijwilligers. Helaas moeten ze allemaal vissen in dezelfde vijver, waarin nu te 

weinig gekwalificeerde vis zit. De regiefunctie om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zal 

de komende jaren dan ook cruciaal zijn, waarbij de Gemeente een trekkende, aansturende en in vele 

opzichten een faciliterende rol dient te spelen. Het Netwerk Informele Zorg (NIZ) kan daarin een 

belangrijke bijdrage leveren. 

Uit de vele gesprekken met partijen zowel in Zoetermeer als daarbuiten, is een beeld ontstaan hoe de 

vrijwilligersomgeving, gericht op de extramurale zorg, opnieuw vorm gegeven kan worden. De 

bevindingen zullen hopelijk handvatten bieden om een zinvolle en snelle discussie op gang brengen, 

hoe het vrijwilligerswerk snel aan de gewijzigde situatie aangepast en in stand kan worden gehouden. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op: 

o het onderscheid tussen jongeren en ouderen 

o hoe jongeren te bereiken 

o de gedragingen en keuzes van potentiële vrijwilligers  

o waar en hoe kan men vrijwilligers bereiken en binnenhalen 

o hoe vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen 

o hoe kan men dit organiseren 
o hoe kan men vrijwilligers behouden 

 

5.2 Het onderscheid tussen jongeren en ouderen 
In dit rapport wordt er bij vrijwilligerswerk onderscheid gemaakt tussen ouderen en jongeren. Uit 

gesprekken met partijen die zich met jongerenwerk bezig houden is gebleken dat jongeren zich, in 

tegenstelling tot ouderen, alleen willen bezighouden met korte klussen die vooral verband houden met 

hun eigen ideeën en waar ze zelf iets aan kunnen overhouden.  

 

5.3 Hoe jongeren te bereiken (tot 27 jaar) 
Jongeren blijken vooral gevoelig voor sport, spel en muziek. Op deze gebieden zoeken zij met name 

medestanders. Door in een vroeg stadium gesprekken met jongeren te voeren en de meest 

enthousiasten actief te stimuleren om samen met vrienden sport- en spelactiviteiten te gaan 

organiseren in de buurt wordt een basis gelegd voor nieuwe activiteiten en verbindingen tussen, 

jongeren, bewoners en accommodaties. Door de inzet van Jongerenwerk en met behulp van leraren 

op school en de inzet van het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), proberen zij talenten bij jongeren 

te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan hun maatschappelijke ontwikkeling c.q. de verbinding met 

anderen, waaronder ouderen.  
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De kans dat nieuwe c.q. jonge vrijwilligers op vaste langdurige trajecten willen worden ingezet wordt in 

zijn algemeenheid als niet groot gezien. Flexibele kortdurende projecten bieden misschien kansen om 

hen te bereiken. Mogelijk is een maatschappelijke stage voor leerlingen/studenten een 

aanknopingspunt, omdat dit later op hun cv kan worden geplaatst.  

Jongeren willen zich alleen bezighouden met korte klussen die vooral verband houden met hun eigen 

ideeën en waar ze zelf iets aan kunnen overhouden. Aansluiten bij de competenties die jongeren 

willen ontwikkelen is een stimulans en kan een basis vormen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Ook het verstrekken van bijv. een certificaat na afloop van een geslaagd project zal daarin bijdragen. 

Vrijwilligersorganisaties die zich willen richten op jongeren doen er verstandig aan moderne 

communicatiemiddelen als Facebook, Instagram, Twitter of een mix ervan in te zetten.  

 

Naast de functie van vacaturebank wil JijDoet van het Vip, het systeem “Jong en Vrijwillig” verder 

uitbouwen tot een database waar men voor de jeugd competenties kan bijhouden en verder 

ontwikkelen. Ook het bedrijfsleven wordt benaderd om stageplekken te plaatsen op de 

competentiebank. 

JijDoet wil uiteindelijk fungeren als loket naar de jeugd voor het begeleiden, meedenken en stimuleren 

van jeugdigen, die een plan willen realiseren met een maatschappelijk doel.  

Stichting MOOI geeft uitvoering aan het stagebeleid in Zoetermeer en doet dit samen met het ID-

College. Zij matchen en begeleiden stagiaires en werkbegeleiders. Zij dragen zorg voor een optimale 

leeromgeving voor mbo- en hbo-stagiaires, het vinden van (deel)stages en het onderhouden van 

contacten met de netwerkpartners. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn dat hbo-stagiaires de mbo-stagiaires gaan begeleiden en aansturen. 

Daarnaast de leuke zoektocht naar samenwerking tussen vrijwilligers en stagiaires in kleine teams. 

Het vergt een andere manier van denken en andere typen vrijwilligers. 

 

5.4 De gedragingen en keuzes van potentiële vrijwilligers  
Nog steeds denken zorg- en welzijnsinstellingen, waaronder vrijwilligersorganisaties, dat het plaatsen 

van een publicatie voor een vrijwilliger voldoende is om vrijwilligers binnen te halen. Voor de 

intramurale zorg gaat dit voor een deel op. Voor de extramurale zorg geldt dit echter zeker niet. Het 

blijkt in de praktijk dat vrijwilligers vacatures in deze sector kennelijk minder aantrekkelijk vinden 

omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Het is voor hen nog te weinig concreet. Ze willen 

eerst weten wat er van hen verwacht wordt, wat ze moeten doen, voor wie ze het moeten doen, 

hoeveel tijd het in beslag neemt, of er risico’s aan verbonden zijn en of het mogelijk wat oplevert. Ze 

laten de weinig concreets biedende advertentie dus aan zich voorbijgaan, zonder actie te nemen.  

Veel mensen willen in potentie wel vrijwilliger worden, maar voelen zich niet aangesproken om direct 

actie te nemen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van 

vrijwilligersorganisaties uit de regio komt naar voren, dat men succesvol vrijwilligers werft door hen 

persoonlijk aan te spreken. Een persoonlijke benadering van mensen door iemand uit hun familie-, 

vrienden- of kennissenkring geeft het beste resultaat.  

De combinatie van flyeren met direct mensen op straat aanspreken, met het verzoek om andere 

mensen te helpen die problemen hebben, blijkt ook te werken. Het moet dan wel dicht bij hen staan, 

heel concreet en niet complex zijn. Bijvoorbeeld een Nederlander van Turkse afkomst die gevraagd 

wordt om iets voor de Nederlands-Turkse gemeenschap te doen. 

Komt een potentiële vrijwilliger bij het Vip voor vrijwilligerswerk en blijkt hij/zij een potentiële gegadigde 

te zijn voor een openstaande complexe vrijwilligerstaak, dan is het verstandig deze kandidaat direct in 

contact te brengen met de betreffende hulporganisatie. Daar kan dan getoetst worden of de vrijwilliger 

inderdaad geschikt is en kan hij direct alle voor zijn keuze concrete informatie over die vrijwilligerstaak 

krijgen. 

 

5.5 Waar en hoe kan men vrijwilligers bereiken en werven 

5.5.1 Waar kan men vrijwilligers bereiken 
Onder bijstandsgerechtigden en ZZP-ers 

Voor de grote groep ouderen in de bijstand, bijvoorbeeld de 50-plussers die nu ver van de 

arbeidsmarkt staan, zijn re-integratietrajecten opgezet met de bedoeling betaald werk voor hen te 
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vinden. Het blijft echter moeilijk gezien hun leeftijd. Momenteel vindt minder dan 5 procent een 

betaalde baan. De overige 95 procent heeft zeer weinig kans om weer betaald aan de slag te gaan.  

Mensen die noodgedwongen ZZP-er zijn geworden hebben vaak een gebrek aan betaalde 

opdrachten. Het is dan ook zonde dat deze groepen niet actiever benaderd en gestimuleerd worden 

om vrijwilligerswerk te gaan doen.  

Er bestaat wel de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, waarbij echter het zoeken van werk met 

inkomen prioriteit één blijft. Dit hoeft geen echt probleem te zijn voor zorg- en welzijnsinstellingen, 

gezien de geringe kans die oudere bijstandsgerechtigden hebben op betaald werk.  

Onder 60- en 70-plussers 

Uit onderzoek en bezoeken aan 80-plussers in Zoetermeer door Stichting OSO, blijkt dat deze nog 

steeds zeer actief en fit zijn. Zij doen alleen incidenteel aan vrijwilligerswerk. Er zit echter nog veel 

potentieel onder de 60- en 70- plussers. Momenteel heeft Zoetermeer ca. 20.000 65-plussers (bron 

AD 170915). Het potentieel is aanwezig, ware het niet dat deze groep al veel aan mantelzorg en 

oppas van kleinkinderen doet. 

Onder vluchtelingen 

Meerdere partijen vinden het een goed idee dat vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen ook 

aan het participatieproces deelnemen. Voor de hulp die zij krijgen bij het leren van de Nederlandse 

taal zouden zij iets voor hun wijk kunnen doen als tegenprestatie. 

5.5.2 Hoe kan men vrijwilligers werven 
1. Bijstandsgerechtigden en oudere ZZP-ers, die geen of onvoldoende werk kunnen vinden, maar 

wel over een geschikt profiel beschikken, stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Vrijwilligerswerk wordt door de gemeenschap echter veelal toch nog als een “second best” 

werksituatie gezien. Je verdient immers geen geld. Hoewel het nu wettelijk nog niet mogelijk is, 

zou men kunnen overwegen om geschikte vrijwilligers in de bijstand die complexe hulpvragen 

aankunnen, per maand een beperkte financiële vergoeding te geven van bijv. € 150,- of € 200,-. 

“Het mes snijdt dan aan twee kanten”. De vrijwilliger kan stellen dat hij weer een baan heeft, nuttig 

werk verricht en geld verdient en de gemeenschap krijgt er een prima gekwalificeerde vrijwilliger 

bij voor een gering maandelijks bedrag. Een tussenvorm dus tussen het huidige vrijwilligerswerk 

en de professionele aanpak.  

2. Een andere mogelijkheid is om geschikte vrijwilligers voor complexe zorgsituaties, een opleiding 

aan te bieden. In ruil voor bijv. 20 uur vrijwilligerswerk per week worden zij in de gelegenheid 

gesteld een opleiding te volgen, waarbij na succesvolle afronding de kosten van de opleiding 

worden vergoed. Werken en leren dus. Voordeel voor de vrijwilliger is dat zij/hij wellicht 

competenties heeft ontwikkeld die leiden naar een nieuwe baan. De Gemeente of zorginstelling is 

slechts de kosten van de opleiding en eventuele begeleiding kwijt, maar heeft daar, wellicht 

tijdelijk, toch een professionele vrijwilliger aan overgehouden. 

3. Mensen actief benaderen voor vrijwilligerswerk door vrijwilligers van de eigen organisatie. Een 

vrijwilliger zoekt dus een vrijwilliger in zijn eigen directe omgeving en zorgt eventueel zelf voor een 

vervanger. 

4. Door het plaatsen van een advertentie in pensioenbladen en periodieken van ouderenbonden. 

Bijvoorbeeld door plaatsing in het blad van PGGM Zorg en Welzijn is een grote groep van 

potentiële vrijwilligers met een achtergrond in de zorg te bereiken. 

 

5.6 Hoe vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen 
Om de discussie rondom vrijwilligerswerk op gang te brengen en gestalte te geven heeft Ria Hofstede, 

manager a.i. bij Stichting MOOI, waaronder het Vip in Zoetermeer, als discussiestuk een notitie 

“Vrijwilligers in en van de toekomst” geschreven. Dit document is als elektronisch document 

bijgevoegd’. 

 
Discussie notitie Vrijwilligers in en van de toekomst 001.jpg
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De doelstelling is formele en informele organisaties te helpen om in de verschuivingen naar 

extramuraal (toch) aan de groeiende behoefte aan gekwalificeerde vrijwilligers te kunnen voldoen. 

Daartoe zijn er nieuwe profielen nodig van vrijwilligers, maar ook aanpassingen in het “denken en 

doen” van organisaties. De rol van vrijwilligers in het beleid en bedrijfsvoering van de organisatie, dient 

structureel ingebed te worden, omdat ze een integraal onderdeel worden van de organisatie. 

 

Het Netwerk Informele Zorg (NIZ) heeft op 24 oktober jl. in een speciaal overleg, een training 

PR/communicatie verzorgd. Steeds meer partijen willen een beroep doen op vrijwilligers. In het najaar 

van 2016 wil het NIZ een Pr-campagne gaan voeren. Naast het werven van vrijwilligers wil men ook 

het deels negatieve imago van vrijwilligerswerk opvijzelen, door aan te geven hoe het NIZ aankijkt en 

omgaat men het verdringen van vaste arbeidsplaatsen door vrijwilligers en de al dan niet gewenste 

inzet van “verplichte vrijwilligers”. 

 

5.7 Hoe kan men dit organiseren 
Hieronder wordt een aanzet gegeven hoe e.e.a. georganiseerd zou kunnen worden. 

5.7.1 Betere selectie aan de poort 
Hoewel er een grote behoefte is aan vrijwilligers voor de geestelijke zorg, blijkt in de praktijk dat 

vrijwilligers vacatures in deze sector kennelijk minder aantrekkelijk vinden. Men weet niet wat men kan 

verwachten en het is voor hen nog weinig concreet. Dit komt ook omdat vrijwilligerswerk in deze groep 

vaak als zwaar over komt, maar ook omdat de vrijwilliger vaak niet weet in wat voor situatie hij terecht 

komt en dus twijfel heeft over de vraag of hij/zij dit wel aankan c.q. wil. 

In de huidige situatie koppelt het Vip vrijwilligers aan een vrijwilligerstaak die de vrijwilliger wel leuk en 

interessant vindt. Aangezien extramurale zorg meer kennis en kunde vergt van vrijwilligers dan 

intramurale zorg, zou het Vip hierop actief moeten schiften, zodat vrijwilligers die een breed en diep 

profiel hebben, niet kiezen voor wat zo “in de bakken” beschikbaar is.  

Dit vergt een kwaliteitsslag voor het Vip voor de “selectie aan de poort”. De potentiële vrijwilliger dus 

niet alleen wijzen op de beschikbare vacatures, maar actief sturen op het matchen van de vrijwilliger 

met zijn competenties op de juiste hulpvraag en deze vervolgens doorverwijzen naar de betreffende 

hulporganisatie. Daar kan dan getoetst worden of de vrijwilliger inderdaad geschikt is. 

5.7.2 Matchen met behulp van selectietool 
T.a.v. matchen van hulpvragen is het Vip de aangewezen instantie in Zoetermeer. Wellicht is de inzet 

van een selectietool een goede oplossing. De kandidaat beantwoord een elektronische vragenlijst, 

waaruit zijn/haar interesses, competenties en mate van geschiktheid voor bepaalde typen van 

vrijwilligerswerk naar voren komen. Deze wordt vervolgens gematcht aan de door Vip ontwikkelde 

profielen van vrijwilligers en direct in contact gebracht met de betreffende hulporganisatie.  

5.7.3 Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties door het Vip 

5.7.3.1 Door scholingsprogramma voor vrijwilligersorganisaties 
Het Vip geeft trainingen, geeft potentiële vrijwilligers een oriëntatie op vrijwilligerswerk en is 

momenteel bezig met het uitbreiden van opleidingen. Zij maken zich sterk voor een 

vrijwilligersacademie t.b.v. alle Zoetermeerse vrijwilligers en burgers. Momenteel wordt een onderzoek 

ingesteld naar opleidingen en cursussen die door de diverse zorgpartijen gegeven worden. 

Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie die collectief de belangen behartigt 

van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland. Zorgbelang kijkt vanuit het 

perspectief voor de klant en verzorgt diverse cursussen op diverse gebieden in de Zorg. Zorgbelang 

wordt door subsidies van de provinciale overheid gefinancierd. De provincie heeft echter besloten de 

subsidie stop te zetten hetgeen inhoud dat Zorgbelang per 1 juli 2017 mogelijk zelfs ophoudt te 

bestaan.   

Het zou voor Vip een goede gelegenheid kunnen zijn om de ontwikkeling van de eigen opleidingen en 

cursussen in de zorg te versnellen, door gebruik te maken van het reeds bij Zorgbelang aanwezige 

opleidingsprogramma. Hierover zouden het Vip en Zorgbelang eens van gedachten kunnen wisselen. 
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5.7.3.2 Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij werving en selectie 
Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en beheer (verwerking van in- en uitstroom) gaan zeker 

door de verschuiving naar extramuraal, een steeds groter tijdsbeslag vergen en vragen in 

toenemende mate om professionalisering van communicatie-, selectie, begeleidings- en 

bestandsbeheervaardigheden. Het vraagt steeds meer om het vinden van een goede match tussen 

vrijwilliger en cliënt, zoals intake vraag cliënt en in kaart brengen van de competenties van een 

vrijwilliger. Het daarmee gepaard gaande tijdsbeslag en de daarvoor benodigde competenties gaan, 

datgene wat op die gebieden van een vrijwilliger verwacht mag worden, te boven. Als het streven van 

de Gemeente is om steeds meer vrijwilligers in te zetten ook in lastigere thuissituaties, dan zal dat ook 

gefaciliteerd moeten worden door het beschikbaar stellen van professionals, die 

vrijwilligersorganisaties ondersteunen met werving, selectie en matchen van zorgvragen.   

 

5.8 Hoe kan men vrijwilligers behouden 
Er moet meer actieve uitwisseling van vrijwilligers komen. Zeker in de geestelijke gezondheidzorg is 

vaak sprake van een zware belasting van de vrijwilligers. Na verloop van tijd willen deze vrijwilligers 

wel een keer wat anders doen wat minder belastend is. Het is dus van belang om periodieke 

gesprekken te voeren met deze vrijwilligers, of ze het nog naar hun zin hebben. Zodra signalen 

opkomen die daarop wijzen, is het zaak deze vrijwilligers te behouden voor het vrijwilligerswerk, door 

hen ander vrijwilligerswerk aan te bieden. Een warme overdracht van de ene naar een andere 

organisatie is dan gewenst. Het NIZ zou hiervoor wellicht een geschikt platform kunnen zijn. 

Een feest, een kerstpakket en attenties worden zeer gewaardeerd door de vrijwilligers, omdat ze zich 

dan gezien en gewaardeerd voelen. Tevreden vrijwilligers andere vrijwilligers laten werven is een 

goede aanzet om tot meer vrijwilligers te komen en om de huidige vrijwilligers te behouden. 
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6 Conclusies, daaruit voortvloeiende adviezen en suggesties 

 
o Hoewel de Gemeente in de korte tijd waarin de Wmo geïmplementeerd moest worden, veel tot 

stand heeft gebracht, is zij nog niet in staat gebleken een volledig overzicht te creëren in de 

omvangrijke zorg- en welzijnssector in Zoetermeer. Dat is wel voorwaarde om meer 

samenwerking met en tussen instellingen en vrijwilligersorganisaties tot stand te brengen en regie 

te voeren op een adequate inzet van professionele zorg en vrijwilligerswerk. Bij het oppakken van 

die regierol en het tot stand brengen van meer samenwerking kan dan gezamenlijk gewerkt 

worden aan opheffing van dilemma’s rond taakafbakening, privacy- en integriteitsvraagstukken en 

kunnen back-up-afspraken gemaakt worden.  

o Een belangrijk aspect waar de Gemeente voor zal moeten waken is, dat vergaande bezuinigen op 

noodzakelijke professionele aansturing en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in enge zin en 

de zorg en welzijn in Zoetermeer in brede zin, op termijn aantasten. Bij voorgenomen 

besluitvorming zal met betrokken organisaties een nadrukkelijke afweging gemaakt moeten 

worden tussen die bezuinigingen op korte termijn en de gevolgen voor continuïteit en kwaliteit op 

lange termijn. Door dat in samenspraak te doen wordt draagvlak bevorderd en over en weer 

begrip gecreëerd. Daarbij wordt vanzelfsprekend erkend dat een gemeenteraad een eigenstandig 

besluitvormingsproces kent.    

Waar de Gemeente vrijwilligerswerk belangrijk vindt, laat zij dit tot dusverre nog maar 

mondjesmaat blijken. Brede ondersteuning en zorgen voor optimale afstemming van 

vrijwilligerswerk dient een kerntaak voor de Gemeente te zijn. Dit zowel op organisatorisch als 

financieel vlak. Ook nadrukkelijk aandacht voor waardering van vrijwilligers. Waar overduidelijke 

belemmeringen aanwezig zijn (VOG), dienen die weggenomen te worden.  

Adviezen 

a. De gemeente creëert samen met alle partners een inzichtelijk tableau van alle 

(vrijwilligers)instellingen in de zorg en welzijn met hun doelstellingen, projecten en 

samenwerkingsverbanden en zorgt voor het beheer van dit tableau. Alle 

(vrijwilligers)organisaties leveren hun bijdrage om dit tableau up tot date te houden. 

b. De gemeente neemt de regie bij het tot stand brengen van overstijgende samenwerking 

en de opheffing van dilemma’s. De gemeente richt haar organisatie zodanig in dat zij 

sturing kan geven aan de beweging van intramuraal naar extramuraal vrijwilligerswerk en 

bevordert gezamenlijke extramurale projecten, middels het leveren van professionele en 

financiële ondersteuning. 

c. Bij bezuinigingen, met name waar die bestaan uit het vervangen van professionals door 

vrijwilligers, zullen steeds de gevolgen voor kwaliteit en continuïteit nadrukkelijk 

afgewogen moeten worden. Geadviseerd wordt die afwegingen zoveel mogelijk samen 

met de organisaties te doen om over en weer begrip te bevorderen en draagvlak voor 

besluitvorming te creëren.  

d. De gemeente creëert financiële ruimte voor het periodiek waarderen van vrijwilligers en 

mantelzorgers in het zorg- en welzijnsveld. De vorm en inhoud kunnen gezamenlijk met 

de organisaties bepaald worden.  

e. De Gemeente wordt geadviseerd om de gevraagde VOG-verklaringen kosteloos te 

verstrekken aan vrijwilligersorganisaties. 

o Het aantrekken van vrijwilligers voor extramuraal vrijwilligerswerk en in het bijzonder in de GGZ, is 

een moeizame aangelegenheid. Vrijwilligers lijken met name het werken in de GGZ minder 

aantrekkelijk te vinden, omdat dit werkterrein omgeven is met vele onzekerheden. Men kiest dan 

voor vrijwilligerswerk dat leuk, duidelijk en overzichtelijk is. Wil de Gemeente hieraan iets doen, 

dan vergt dit meer professionele inzet bij het Vip.  

Adviezen 

a. Vanuit de Gemeente, het Vip en het NIZ (Netwerk Informele Zorg) zal nog meer concrete 

aandacht en inspanning geleverd moeten worden om voor deze groep nieuwe vrijwilligers 

te vinden. 

b. T.a.v. matchen van hulpvragen is het Vip de aangewezen instantie in Zoetermeer. 

Wellicht is de inzet van een selectietool een goede oplossing. De kandidaat beantwoordt 

een electronische vragenlijst, waaruit zijn/haar interesses, competenties en mate van 
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geschiktheid voor bepaalde typen van vrijwilligerswerk naar voren komen. Deze wordt 

vervolgens gematcht aan de door Vip ontwikkelde profielen van vrijwilligers. Lijkt het een 

geschikte gegadigde te zijn voor openstaande complexe vrijwilligerstaak, dan wordt deze 

kandidaat direct in contact gebracht met de betreffende hulporganisatie. 

o Door verschuivingen in het zorg- en sociale domein, neemt de druk in de informele zorg steeds 

meer toe. Het type vrijwilligerswerk en de duur en inzet van vrijwilligers verandert. De verschuiving 

van intramuraal naar extramuraal betekent voor de vrijwilliger in de thuissituaties en zeker in de 

geestelijk gezondheidszorg, dat deze over extra kunde en vaak specifieke vaardigheden dient te 

beschikken. Een goede match tussen cliënt en vrijwilligers is daarbij essentieel. De regiefunctie 

om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zal dan ook cruciaal zijn. Daarbij dient de 

Gemeente (o.a. het Vip) een trekkende, aansturende en facilitaire rol te spelen.  

Adviezen 

a. Indien het Vip geacht wordt deze regiefunctie in te vullen en zorg te dragen voor adequate 

professionele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, dan zal de Gemeente hier echt 

in moeten investeren. 

b. Het Vip zal verder moeten professionaliseren omdat de huidige organisatie nog 

onvoldoende op deze taken is toegerust. 
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7 Communicatie 
 

7.1 Mogelijke presentaties bevindingen “Witte vlekken in de zorg” 

7.1.1 Presentatie en discussie over de zaken die de UVV zelf aangaan 
Op 15 september jl. hebben de onderzoeker en het UVV Bestuur het eerste conceptrapport besproken 

en die onderdelen in het rapport “Witte vlekken in de Zorg” belicht, die connectie hebben met de 

doelstelling van de UVV. Vervolgens is daaruit een eerste selectie van 3 mogelijk projecten gemaakt. 

Verder is nagedacht over de strategie voor de gewenste vervolgstappen. Besloten is om deze te 

bespreken met de Gemeente, daar het belangrijk is om deze Gemeente mee te krijgen in die 

gewenste vervolgstappen om tot de beste resultaten te komen. 

Op 10 en 21 november hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden en heeft de Gemeente 

reactie gegeven op het voorlopige rapport. Dit had vooral betrekking op de breedte van het 

onderzoek, de toonzetting in bepaalde delen van het rapport en de wens van de Gemeente om nog 

meer de focus te leggen op de aanpak van het vrijwilligersvraagstuk. E.e.a. is in deze versie van het 

rapport verwerkt. 

7.1.2 Presentatie resultaten van het onderzoek op evenement “Innovatie in de Zorg” 
Elk jaar organiseert de gemeente Zoetermeer, samen met de Haagse Hogeschool (ICT), een 
evenement over “Innovatie in de zorg” voor vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg en welzijn in 
Zoetermeer (o.a. Mooi, ZoSamen, Vierstroom, Palet Welzijn, OSO). Daarbij houdt ook wethouder 
Vugs een toespraak. Dit evenement wordt georganiseerd door Karien Damen, senior 
netwerkregisseur afdeling Samenleving. Het bestuur van OSO geeft als tip de bevindingen uit het 
“Witte vlekken onderzoek in de zorg” daar te presenteren.  

7.1.3 Presentatie voor wethouder Vugs en politieke partijen  
Verzorgen van presentaties van “Witte vlekken in de zorg” voor wethouder Vugs en geïnteresseerde 
politieke partijen in Zoetermeer. 

7.2 Deelnemers aan het onderzoek en UVV Nederland leden krijgen elektronische 

versie 

Alle deelnemers aan het onderzoek en stichtingen aangesloten bij UVV Nederland, ontvangen een 
elektronische versie van het onderzoek “Witte vlekken in Zorg en Welzijn in Zoetermeer”. Dit als basis 
en input voor mogelijk voor hen belangrijke activiteiten.  

7.3 Plaatsing in één van de Zoetermeerse weekbladen 

De Voorzitter van de UVV en de onderzoeker worden geïnterviewd door een verslaggever van een 

van de Zoetermeerse bladen voor publicatie daarin. Ingegaan wordt op de projecten die de UVV zelf 

gaat opzetten. 

7.4 Communicatie van de UVV naar eigen vrijwilligers en cliënten  

Na afronding van het rapport zullen:  

 periodiek stukjes tekst op de UVV-site worden geplaatst om bij de UVV betrokken vrijwilligers en 

cliënten te informeren over verdere ontwikkelingen 

 de communicatiemix ontwikkeld worden voor de onderkende projecten. 
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8 Bijlage I: “Witte vlekken in Zorg en Welzijn” 
 

8.1 Partijen en hun relatie met geconstateerde “Witte vlekken in de Zorg” 
 

Uit de gesprekken die de onderzoeker heeft gehad met bestuurders, professionals en vrijwilligers van 

de vele zorg en welzijnsinstellingen in Zoetermeer zijn onderstaande “Witte vlekken” naar voren 

gekomen. Doordat het onderzoek in tijd en omvang gelimiteerd is konden onmogelijk alle relevante 

partijen worden gehoord en zullen er ongetwijfeld nog meer “Witte vlekken” zijn. Niettemin bestaat het 

gevoel dat de gesprekken wel een redelijk beeld van lacunes heeft opgeleverd, zoals die in het zorg- 

en welzijnsveld worden ervaren Of alle gemelde “Witte vlekken” volledig de werkelijkheid weergeven, 

kan de onderzoeker niet garanderen. Wel zijn de teksten getoetst bij de betreffende geïnterviewden 

en waar nodig aangepast. 

Hieronder volgt een overzicht van de geïnventariseerde “Witte vlekken in de Zorg”. Bij elke witte vlek 

is aangegeven welke partij de potentiële actienemer is. Er zijn 3 partijen benoemd die actienemer 

kunnen zijn. Dit zijn: 

Instantie c.q. instelling Label Afkorting 

   

Gemeente Zoetermeer 

 

(GZ) 

Zorg- en Welzijnsinstellingen 
in Zoetermeer  

 

(ZWI) 

UVV Zoetermeer 

 

(UVV) 

 

Momenteel zijn 44 witte vlekken geïnventariseerd, beschreven en “toegewezen” aan een actienemer. 

De verdeling is als volgt: 

Actienemer Aantal 
toegewezen witte 
vlekken 

  

Gemeente Zoetermeer 15 

Zorg- en 
Welzijnsinstellingen 

  1 

UVV Zoetermeer    5 

Combi GZ en ZWI 15 

Combi GZ en UVV   1 

Combi ZWI en UVV   6 

Combi GZ, ZWI en UVV   1 

Totaal 44 

 

De beschreven potentiële actienemer en mogelijke actie op onderstaande “Witte vlekken”, komt voort 

uit het gesprek met de geïnterviewde, of is een interpretatie van de onderzoeker.  
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8.2 Gesignaleerde “Witte vlekken” 
 

Aangemeld door: Wethouder Vugs, vanuit het periodieke Zorghartoverleg 

Nr. 
1 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Meer aandacht noodzakelijk voor mensen met geestelijke 
gezondheidsproblematiek 

Beschrijving witte vlek Vanuit de GGZ komen geluiden dat meer aandacht nodig is voor 
de psychiatrische, psychische, psychosociale en/of 
verslavingsproblematiek.  
Er is sprake van grote eenzaamheid onder deze doelgroep. 
Cliënten uit deze doelgroep hebben veelal geen collega’s, 
partners en kinderen. Daarnaast hebben zij veelal een zeer 
beperkt sociaal netwerk.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Vanuit de Gemeente, het Vip en het NIZ (Netwerk Informele 
Zorg) zal nog meer concrete aandacht en inspanning 
geleverd moeten worden om voor deze groep nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Te denken aan randvoorwaarden als 
voldoende professionele ondersteuning en middelen, 
opleiding, begeleiding en coördinatie. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aankunnen in de extramurale 
geestelijke zorg 

 

Nr. 
2 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Onvoldoende begeleiding van kwetsbare ouderen bij 
maaltijdvoorziening 

Beschrijving witte vlek Er is een groep ouderen die niet meer zelfstandig kan zorgen voor 
hun eigen maaltijd. De thuishulp mag deze activiteit niet uitvoeren 
en mantelzorg door familie of kennissen is niet aanwezig.  
Het blijkt echter moeilijk om vrijwilligers te vinden die dit meerdere 
keren per dag en in de week willen doen, omdat dit een 
behoorlijke wissel trekt op de vrijwilliger. 
 
Coördinatie van dit soort arbeidsintensieve activiteiten zou bij de 
afdeling Wmo moeten liggen. 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente neemt de regiefunctie op zich en richt haar 
organisatie daarvoor in. 

 De Zorg- en Welzijnsinstellingen zorgen in afstemming met de 
Gemeente voor de concrete invulling en operatie, daarbij al 
dan niet bijgestaan door vrijwilligersinstellingen. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
3 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Meer begeleid vervoer naar recreatieve activiteiten in 
uitgaansgelegenheden en wijkcentra 

Beschrijving witte vlek Eenzame, maar verder gezonde ouderen, bij wie de sociale 
contacten afnemen en die verstoken zijn van mantelzorg, zouden 
zo nu en dan graag samen met een vrijwilliger bepaalde 
(uitgaans) gelegenheden willen bezoeken. 
 
De UVV heeft de vrijwilligersdienst “Begeleid Vervoer”  
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Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten c.q. uitbreiden van een vrijwilligersdienst voor deze 
doelgroep 

Potentiële actienemer  

  
Potentiële UVV-activiteit? Ja, uitbreiding van “Begeleid Vervoer” voor deze nieuwe 

doelgroep 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Aangemeld door: Unie Van Vrijwilligers (UVV) Zoetermeer 

Nr. 
4 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Extra begeleiding na ontslag uit ’t LangeLand-ziekenhuis van 
patiënten 70+ 

Beschrijving witte vlek Er zijn kwetsbare ouderen die, na langere tijd in het ziekenhuis te 
hebben gelegen, uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar thuis 
onvoldoende opvang hebben. Zij zien vaak tegen die thuiskomst 
op en willen best graag “een steuntje in de rug”.  
UVV Zoetermeer gaat deze ouderen ondersteunen door hen 8 
weken actief te begeleiden, zodat ze zo snel mogelijk weer de 
draad op kunnen pakken en in hun normale doen komen.  
Twee vrijwilligers gaan om en om de cliënt thuis bezoeken, zodat 
deze zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.  
Naast het bieden van een luisterend oor, gaan vrijwilligers zoveel 
mogelijk samen met de cliënt activiteiten ondernemen waar de 
cliënt in het begin nog veel moeite mee heeft als stukje wandelen, 
boodschappen doen, kleine huishoudelijke activiteiten, etc. 
De vrijwilligers zijn dus geen verplegenden, verzorgenden of 
huishoudelijke hulp. In geval van problemen wordt een 
verpleegkundige van Plicare ingeschakeld, die de nodige acties in 
gang zet. 
 
Om ervaringen op te doen met deze vrijwilligersactiviteit vindt 
momenteel een pilot plaats. 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Na positieve evaluatie van de pilot dit project verder uitrollen 
en borgen in de deelnemende organisaties, zijnde het LLZ, 
Plicare en UVV Zoetermeer. 

Potentiële actienemer  

  
Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is een nieuwe vrijwilligersactiviteit 

Type vrijwilliger Afhankelijk van de toestand van de cliënt 

 

Aangemeld door: Buurtwerk/Jongerenwerk Zoetermeer 

Nr. 
5 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Aanbesteding Jeugdzorg op specifieke leeftijdsgroepen zorgt voor 
onduidelijkheid c.q. problemen op de koppelvlakken 

Beschrijving witte vlek Gemeente Zoetermeer heeft het jongerenwerk aanbesteed in 
twee kavels.  

 Jongerenwerk van Buurtwerk is sinds kort actief in 
Zoetermeer en is verantwoordelijk en aanspreekbaar op 
hulpverlening aan de jongerengroep tussen 12 en 23 jaar.  

 Hulpverlening aan de groep onder de 12 jaar is belegd bij 
Stichting MOOI.  

Tegenwoordig geeft ook de groep onder 12 jaar flinke overlast, 
waar hulpverlening dus gewenst is.  
 
P.S. Naast Jongerenwerk en St. MOOI is ook Vitalismaatjes in 
Zoetermeer op 9 locaties actief. Vitalis is een organisatie voor 
jongeren. Vitalis werkt met vrijwilligers en heeft als doelstelling het 
begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die 
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zich als gevolg van een tekort aan aandacht het risico lopen in de 
problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve 
professionele jeugdhulpverlening. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Jongerenwerk en Stichting MOOI bespreken de integrale 
jeugdproblematiek met de Gemeente. 

 Jongerenwerk en Stichting MOOI onderzoeken of Vitalis een 
rol kan spelen. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
6 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Werken in wijkteams zorgt voor versnippering en onduidelijkheid 

Beschrijving witte vlek De Gemeente Zoetermeer weet nog niet of het werken in 
wijkteams wel de juiste werkwijze is. Zij is dus zoekende, maar 
staat wel open voor suggesties. Er zijn veel 
(vrijwilligers)organisaties, waaronder Jeugdzorg, met ieder hun 
eigen dienstverlening en invalshoek. Daardoor moet er veel 
georganiseerd worden en is er sprake van veel versnippering. 
Jeugdzorg vindt dat partijen in de wijkteams vaker bij elkaar 
moeten komen om zaken beter en efficiënter op elkaar af te 
kunnen stemmen. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente Zoetermeer zal meer structuur kunnen brengen in 
de zorg- en welzijnsomgeving.  

 Wat frequenter bij elkaar komen van partijen in de wijkteams 
zou een goede aanzet kunnen zijn. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Coördinatiepunt Zorg, onderdeel van Vierstroom Zorg Thuis 

Nr. 
7 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Pinnen voor mensen met dementie, mobiliteitsproblemen en 
tijdelijke ziektes 

Beschrijving witte vlek Cliënten behorende tot deze groep zijn vaak niet in staat 
zelfstandig hun boodschappen te doen.  
Uit juridisch oogpunt worden professionals en vrijwilligers 
afgeraden om voor deze groep boodschappen te doen en dan 
namens hen te pinnen. Dit kan namelijk complicaties opleveren 
m.b.t. de integriteit van deze hulpverlener.  
Het probleem dat zich dan voor doet is dat er geen contant geld 
meer beschikbaar is om de boodschappen te halen omdat cliënt 
zelf ook niet in staat is om te pinnen of geld te halen bij een bank.  
De enige oplossing die momenteel voorhanden is, is dat er 
bewindvoering wordt aangevraagd voor deze cliënt. Dit instrument 
reikt in veel gevallen echter te ver. Er is behoefte aan een 
tussenweg, een oplossing waarbij de integriteit van de 
hulpverlener niet in het geding komt en het ook niet noodzakelijk 
is om tot verreikende bewindvoering over te gaan.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Een intermediaire partij (Wmo?) met een integere oplossing 
zou hiervoor soelaas kunnen bieden. Wellicht zou een 
debitkaart (soort chipknip), een kaart waar van tevoren door 
een gemachtigd persoon een bepaalde hoeveelheid geld is 
gestort, soelaas kunnen bieden. 
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Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
8 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Gebruik van een warme maaltijd tijdens deelname aan de 
dagbesteding voor mensen met dementie 

Beschrijving witte vlek Voor de nieuwe Wmo in werking trad bestond er voor mensen 
met dementie een mogelijkheid om tijdens de deelname aan een 
dagvoorziening, tussen de middag daar de warme maaltijd te 
gebruiken.  
Nu is er alleen nog recreatieve dagbesteding voor mensen met 
dementie waar alleen nog een lunch verstrekt wordt.  
Een aantal van de deelnemers is nu in de avonduren 
aangewezen op iemand die de warme maaltijd voor hen 
opwarmt. Dit wordt dan op indicatiebasis vanuit de Wmo geleverd 
door een aantal thuiszorgorganisaties. Handiger zou wellicht zijn 
dat de cliënten tijdens de recreatieve dagbesteding kunnen 
kiezen tussen een lunch of een warme maaltijd.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Er is hier wel over gebrainstormd maar heeft niet tot 
daadwerkelijke acties geleid. Deze keuzevrijheid zou 
misschien met behulp van vrijwilligers te realiseren zijn. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee. Niet wenselijk daar UVV-vrijwilligers niet zelf kan aansturen 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Nr. 
9 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Opzetten buddy netwerk voor demente en andere gehandicapten 

Beschrijving witte vlek Samen met mensen met dementie en andere gehandicapten 
boodschappen e.d. doen. Een vast contactpersoon die ook met je 
mee kan naar afspraken, zoals tandarts, dokter, uitstapje etc.  
 
Dit kan al dan niet in combinatie met de dienst “Begeleid Vervoer” 
van de UVV. Dit vergt van vrijwilligers echter wel kennis van 
dementie hetgeen dan via trainingen moet worden opgedaan.  
 
Ook het Vip heeft vrijwilligers voor deze doelgroep die een 
speciale training krijgen maar die vaak voor één vaste activiteit 
worden ingezet.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Vrijwilligers werven die trainingen volgen m.b.t dementie 

Potentiële actienemer   

 
Potentiële UVV-activiteit? Voor UVV-autovervoer zou dit een nieuwe doelgroep kunnen 

betekenen.  

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aankunnen in extramurale 
zorg. 
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Aangemeld door: Gemiva SVG De Spil 

Nr. 
10 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Wel geld/middelen voor cliënten, maar niet voor 
welzijnsactiviteiten in de wijk 

Beschrijving witte vlek De Spil is er voor mensen met een lichamelijke beperking en/of 
niet aangeboren hersenletsel en wil graag ook een spil in de wijk 
Driemanspolder zijn, bijv. door het bieden van 
inloopmogelijkheden, thema- en informatiebijeenkomsten ed.  
Dit ziet de Gemeente ook graag ontstaan. De ervaring leer dat, wil 
je dit goed organiseren, het opzetten, buurtbewoners interesseren 
en de continuïteit waarborgen, dit veelal neer komt op de vaste 
medewerkers van de Spil.  
Door deze medewerkers hiervoor in te zetten, worden zij echter 
onttrokken aan het werk dat zij voor de cliënten zouden moeten 
verrichten. Hiertoe zouden vrijwilligers ingezet moeten worden.  
Tot nu toe is dat moeizaam gebleken. De deskundigheid en de 
continuïteit ontbreken met name en de meeste vrijwilligers willen 
een taak die meer aanvullend is op het werk van de professionals, 
dan hun werk (gedeeltelijk) overnemen. Daardoor worden de 
professionals echter niet ontlast.  
Er is dus behoefte aan een goede vrijwilliger of een extra vaste 
medewerker die deze taak op zich neemt en/of die goed een 
activiteit kan leiden en daarbij goed kan omgaan met cliënten met 
een handicap, gedragsproblemen en dementie. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Actief zelf werven van een goede vrijwilliger, die goed kan 
omgaan met cliënten met een handicap, gedragsproblemen 
en dementie. Het Vip zou hierbij kunnen helpen. 

 Indien de Gemeente aan deze activiteit ook in financiële zin 
prioriteit wil geven, het beschikbaar stellen van budget voor 
een extra vaste medewerker. 

Potentiële actienemer(s) 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee. Niet wenselijk daar UVV deze vrijwilliger niet zelf kan 
aansturen 

Type vrijwilliger Vrijwilliger die complexe situaties aankan in extramurale zorg. 

 

Nr. 
11 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Buurtfunctie in Driemanspolder moeilijk te vervullen 

Beschrijving witte vlek Hoewel met de Gemeente overeengekomen is dat De Spil zich 
als buurtcentrum in Driemanspolder gaat ontwikkelen, gaat dit 
moeizaam. Driemanspolder is verouderd, kent veel ouderen, heeft 
veel flats, hetgeen eenzaamheid in de hand werkt.  
Er is te weinig tijd om de door de Gemeente gevraagde 
buurtfunctie goed in te vullen. De activiteiten voor de buurt worden 
slecht bezocht. Ondanks de eenzaamheid die bewoners in de 
buurt voelen, blijken ze toch lastig te bereiken.  
Een organisatie als Piëzo lijkt dit wel te lukken. Zij gaan op 
huisbezoek en halen de mensen zelf op. Piëzo krijgt hiervoor 
subsidie. Een extra vaste kracht c.q. extra subsidie voor De Spil 
zou ook voor Gemiva soelaas bieden om de buurtfunctie verder te 
ontwikkelen. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 De Spil gaat een gesprek aan met Piëzo om te horen hoe zij 
e.e.a. geregeld hebben. 

 Wellicht kan de Gemeente in financiële of andere zin iets voor 
de Spil betekenen.  

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 
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Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
12 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Versterken ambulante dienst van Gemiva in Zoetermeer met 
vrijwilligers 

Beschrijving witte vlek De ambulante dienst van Gemiva zorgt voor ondersteuning van 
mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap bij hen 
thuis. Zij steunen deze cliënten met het regelen van de 
huishouding, ordenen van zaken, aanvragen zorgverzekering, 
parkeerplaats etc. Hiervoor is ca. 1 tot 4 uur per cliënt per week 
beschikbaar.  
Deze cliënten hebben echter weinig netwerk, waardoor de 
professionals van Gemiva meer moeten doen dan geïndiceerd is 
door de Gemeente. Gemiva zou voor deze groep cliënten graag 
een vrijwilliger per cliënt hebben die hen begeleidt.  
 
P.S. Een deel van de oplossing zou wellicht de dienstverlening 
van Humanitas kunnen zijn, die “Vriendschappelijk Huisbezoek” 
aan cliënten biedt. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemiva SVG neemt contact op met Humanitas voor 
“Vriendschappelijk Huisbezoek” en schakelt Vip in voor 
vrijwilligers. 

Potentiële actienemer  

 

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee. Niet wenselijk daar UVV deze vrijwilliger niet zelf kan 
aansturen 

Type vrijwilliger Vrijwilliger die complexe situaties aan kan in extramurale zorg. 

 

Aangemeld door: JijDoet van stichting MOOI 

Nr. 
13 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Vervanging vast personeel door vrijwilligers in projecten 

Beschrijving witte vlek JijDoet is een innovatief veranderproject dat ruimte geeft aan het 
experiment en dat uit gaat van de intrinsieke motivatie van jeugd 
in de leeftijdsgroep van 12 tot 23 jaar. 
Er is een beweging gaande, ook bij het Vip, gericht op het 
vervangen van professionals door vrijwilligers. De opdracht die 
projectleiders feitelijk meekrijgen is dat zij zichzelf overbodig 
dienen te maken, zodra het project gestalte heeft gekregen.  
De vraag kan gesteld worden of het wel zo verstandig is de 
verantwoordelijkheid voor zo’n project (geheel) bij een vrijwilliger 
te beleggen.  
Daarnaast rijst de vraag “zijn er wel vrijwilligers die deze 
eindverantwoording op zich willen nemen en hoe zit het met de 
continuïteit en kwaliteit van het project”. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 De Gemeente kan overwegen haar beleid op dit punt aan te 
passen. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
14  
 
 
 

Titel witte vlek Weinig capaciteit beschikbaar voor jeugdwerk onder 12 jaar 

Aangemeld door JijDoet van stichting MOOI 

Beschrijving witte vlek Er is bij Stichting MOOI slechts één fte beschikbaar voor 
jeugdwerk onder de 12 jaar. Er is dus onvoldoende tijd 
beschikbaar voor de groep onder 12 jaar die flinke overlast 
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veroorzaakt en waar hulpverlening dus gewenst is.  
 
Stichting MOOI heeft de ambitie om de signalerende en 
preventieve rol bij de doelgroep onder 12 jaar op te pakken en 
vorm te geven, echter de benodigde middelen ontbreken daartoe.  
 
P.S. Naast Jongerenwerk en St. MOOI is ook Vitalismaatjes in 
Zoetermeer op 9 locaties actief. Vitalis is een organisatie voor 
jongeren. Vitalis werkt met vrijwilligers en heeft als doelstelling het 
begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die 
zich als gevolg van een tekort aan aandacht het risico lopen in de 
problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve 
professionele jeugdhulpverlening. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Stichting MOOI gaat hierover met Vitalis en de Gemeente in 
gesprek. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Zoetermeer (OSO) 

Nr. 
15 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Opleidingorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland (kantoor Gouda) 
houdt wellicht op te bestaan 

Beschrijving witte vlek Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie 
die collectief de belangen behartigt van gebruikers van zorg en 
welzijn in de provincie Zuid-Holland.  
Zorgbelang kijkt vanuit het perspectief voor de klant en verzorgt 
diverse cursussen op diverse gebieden in de Zorg.  
Zorgbelang wordt door subsidies van de provinciale overheid 
gefinancierd. De provincie heeft echter besloten de subsidie stop 
te zetten hetgeen inhoud dat Zorgbelang per 1 juli 2017 mogelijk 
zelfs ophoudt te bestaan.  
Aangezien ook OSO gebruik maakt van de diensten van 
Zorgbelang wil zij graag dat deze opleidingsorganisatie blijft 
bestaan. Dit gezien de grote kennis en kunde die daar 
opgebouwd is rondom de zorg. Zij staan kwetsbaren in de 
samenleving als zorgconsumenten, patiënten of cliënten bij, o.a. 
bij het indienen van klachten of als onafhankelijke 
cliëntenondersteuner in het kader van de Wmo.  
 
Het Vip heeft een scholingsprogramma voor alle 
vrijwilligersorganisaties. Zij geeft trainingen, geeft potentiële 
vrijwilligers een oriëntatie op vrijwilligerswerk en is momenteel 
bezig met het uitbreiden van opleidingen. Zij maken zich sterk 
voor een vrijwilligersacademie t.b.v. alle Zoetermeerse vrijwilligers 
en burgers.  
Het zou voor Vip wellicht een uitgelezen kans zijn om de eigen 
kennis en kunde m.b.t. opleidingen in de zorg een impuls te 
geven, door gebruik te maken van de bij Zorgbelang aanwezige 
kennis en deskundigheid. Hierover zouden in eerste instantie het 
Vip en Zorgbelang eens van gedachten kunnen wisselen.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Overleg tussen het Vip en Zorgbelang 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 
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Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
16 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Meer perspectief bieden aan vluchtelingen door hen eerst Engels 
te leren 

Aangemeld door Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Zoetermeer 
(OSO) 

Beschrijving witte vlek Niet alle vluchtelingen kunnen in Nederland blijven omdat ze om 
verschillende redenen geen verblijfsstatus krijgen. Zolang ze 
echter in Nederland verblijven, bijv. omdat ze niet uitgeplaatst 
(kunnen) worden, zou het zinvol zijn om hen eerst de Engelse taal 
te leren en pas daarna de Nederlandse. Bij hun terugkeer hebben 
ze dan in ieder geval nog een internationale taal geleerd hetgeen 
hen verder kan helpen in hun verdere leven. Als tegenprestatie 
zouden ze als vrijwilliger iets kunnen bijdragen in hun wijk. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Vrijwilligers werven die deze activiteit willen ontwikkelen en 
uitvoeren 

Potentiële actienemer  

  

Potentiële UVV-activiteit? Ja. Zou een nieuwe extramurale activiteit zijn voor UVV 

Type vrijwilliger Vrijwilligers met taalgevoel die Engels en Nederlands spreken  

 

Aangemeld door: Plicare, samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen 

Nr. 
17 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Inflexibiliteit in huishoudelijke hulp en hogere kosten door 4 
uurgrens 

Beschrijving witte vlek Inflexibiliteit in huishoudelijke hulp door vast te houden aan de 
max. 4 uurgrens. Dit aan de hand van een voorbeeld:  
Een cliënt heeft al 20 jaar een huishoudelijke hulp in de categorie 
HH1 (Huishoudelijke werkzaamheden) voor 4 uur per week. De 
zorgvraag neemt toe naar 6 uur. Dit blijkt buiten de grens van 
HH1 te vallen, waar aangegeven wordt dat 4 uur zorg per week 
maximaal mogelijk is voor HH1.  
De cliënt moet nu worden doorgeschoven naar categorie HH2 
(Organisatie van het huishouden) een andere groep van 
hulpverleners op een hoger niveau en dus duurder.  
Bovendien moet de cliënt afscheid nemen van de hulp die 
hem/haar al 20 jaar heeft bijgestaan.  
Door wat flexibeler om te gaan met de 4 uursgrens in categorie 
HH1 kan dus én geld worden bespaard én de cliënt hoeft geen 
afscheid te nemen van zijn/haar vertrouwde huishoudelijke hulp. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Dit vergt een beleidsaanpassing van de Gemeente. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
18 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Hulp bij digitalisering noodzakelijk 

Beschrijving witte vlek Ook van kwetsbare bewoners, vaak ouderen en minder-validen, 
wordt tegenwoordig verwacht dat zij kunnen omgaan met Pc’s en 
laptops en op electronische wijze kunnen communiceren met 
allerlei instanties, waaronder banken.  
Dat is maar bij een klein deel van de bewoners het geval. De 
groep die het niet kan, dient dan ook geholpen te worden. In veel 
gevallen zal het eigen netwerk/familie hulp kunnen bieden, maar 
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soms is dit niet aanwezig en zijn zij aangewezen op een derde 
partij, vaak een hulpverlener.  
Dit kan complicaties opleveren m.b.t. de integriteit van deze 
hulpverlener en de privacy van de cliënt.  
De enige oplossing die momenteel voorhanden is, is dat er 
bewindvoering wordt aangevraagd voor deze cliënt.  Dit 
instrument reikt in veel gevallen echter te ver.   
Er is behoefte aan een tussenweg, een oplossing waarbij de 
integriteit van de hulpverlener niet in het geding komt en het ook 
niet noodzakelijk is om tot verreikende bewindvoering over te 
gaan.  
 
Een aan de Gemeente gelieerde intermediaire professionele 
partij, zou hiervoor soelaas kunnen bieden. 
Voor het doen van o.a. electronisch financiële handelingen 
zouden bijv. bewindvoerders met een beperkte set aan 
bevoegdheden kunnen acteren, zodat de cliënt verder zoveel 
mogelijk zelfstandig blijft. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Dit vergt nieuw beleid en de inrichting van een aan de 
Gemeente gelieerde professionele partij. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
19 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Bekostiging persoonsalarmering een probleem 

Beschrijving witte vlek Veel alleenstaande ouderen, mindervaliden willen hun veiligheid 
vergroten met een persoonsalarm. Vanuit de basisverzekering 
worden de apparaten en service door de 
verzekeringsmaatschappijen vergoed, echter niet altijd het 
maandelijks abonnement, hetgeen de cliënt dan zelf geacht wordt 
te betalen.  
Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden het 
abonnement wel, anderen niet. Dit hangt af van de beoordeling 
van de verzekeringsmaatschappij over de patiënt en of dit in hun 
polis opgenomen is.  
Hier wringt het. De overheid/Gemeente staat voor dat mensen 
langer blijven thuis wonen op een zo veilig mogelijke manier. 
Personenalarmering voorziet daar voor een deel in. Echter de 
kosten zijn te hoog voor een bepaalde groep mensen.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Wellicht zou vanuit de Wmo een maatwerkvoorziening 
geboden kunnen worden, als blijkt dat zorgverzekeringen niet 
of slechts deels vergoeden. Dit vergt echter nieuw beleid van 
de Gemeente en wellicht uitbreiding van de dienstverlening. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

 

 

 

 



13-12-2016 versie 2.0 definitief Pagina 26 van 46  

Aangemeld door: Reakt Vriendendienst 

Nr. 
20 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Onvoldoende professionele ondersteuning voor de Vriendendienst 

Beschrijving witte vlek Reakt Vriendendienst is er voor psychiatrische, psychische, 
psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Vriendendienst is 
een “maatjesproject” en koppelt een vrijwilliger aan iemand met 
een psychiatrische handicap. 
De Vriendendienst is in 2007 gestart. Het begon met 20 uur 
professionele hulp maar is inmiddels teruggebracht naar 5 uur per 
week. Het leeuwendeel van de activiteiten worden gedaan door 
vrijwilligers, maar er moet ook voldoende professionele 
ondersteuning zijn.  
Aangezien slechts fragmentarisch aandacht kan worden 
geschonken aan deze dienst, is er te weinig focus.  
Om een goede match te kunnen maken tussen een vrijwilliger en 
cliënt moeten gesprekken worden gevoerd, waarbij de 
professional een goed gevoel moet hebben. Dit kost tijd. 
Daarnaast dient er een periodieke evaluatie plaats te vinden, 
samen met het koppel.  
Voor deze activiteiten dient een professional beschikbaar te 
blijven, aangezien dit niet aan een vrijwilliger kan worden 
overgelaten en ook niet van hem/haar mag worden verwacht. Een 
cliënt dient stabiel te zijn. Soms kan een cliënt plotseling 
veranderen, bijv. door andere medicatie. In zo’n situatie heeft de 
vrijwilliger vaak niet de informatie wat hij/zij moet doen.  
Er dient dus meer tijd beschikbaar te komen voor het nadenken 
over, het evalueren van de Vriendendienst en het matchen van 
cliënten en vrijwilligers.  
Er zijn veel meer vrijwilligers gewenst voor de Vriendendienst. 
Momenteel zijn er ca. 15 koppels. 
Het verhogen van het aantal beschikbare uren voor de 
Vriendendienst van 5 uur naar de oorspronkelijke 20 uur kan de 
dienstverlening weer op het geschikte niveau brengen. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Indien de Gemeente hieraan prioriteit wil geven, dan vergt dit 
extra subsidie om de extra 15 uren te kunnen bekostigen. 
 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aan kan in extramurale 
geestelijke zorg 

 

Nr. 
21 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Meer aandacht noodzakelijk voor mensen met geestelijke 
problematiek 

Beschrijving witte vlek Reakt Vriendendienst is er voor psychiatrische, psychische, 
psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Vriendendienst is 
een “maatjesproject” en koppelt een vrijwilliger aan iemand met 
een psychiatrische handicap. 
Er is meer aandacht nodig voor de psychiatrische, psychische, 
psychosociale en/of verslavingsproblematiek.  
Er is sprake van grote eenzaamheid onder deze doelgroep. 
Cliënten uit deze doelgroep hebben veelal geen collega’s, 
partners en kinderen. Daarnaast hebben zij veelal een zeer 
beperkt sociaal netwerk.  
Uit het GGD-onderzoek van 2013 komt duidelijk naar voren dat 
het percentage eenzamen het hoogst is onder 75-plussers en het 
aantal eenzamen het grootst onder 35-65 jarigen (in Zoetermeer 
21.000 waarvan 3.600 75+). Ca.10 % van deze eenzamen 
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hebben een psychische ziekte. 
Hoewel er een grote behoefte is aan vrijwilligers voor de 
geestelijke zorg, blijkt in de praktijk dat vrijwilligers vacatures in 
deze sector kennelijk minder aantrekkelijk vinden. Men weet niet 
wat men kan verwachten en het is voor hen weinig concreet. 
Indien men dit wil tegengaan, vergt dit een kwaliteitsslag voor het 
Vip m.b.t. de “selectie aan de poort”. De potentiële vrijwilliger dus 
niet alleen wijzen op de beschikbare vacatures, maar actief sturen 
op het matchen van de juiste vrijwilliger met zijn competenties op 
de juiste hulpvraag. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Vanuit de Gemeente, het Vip en het NIZ (Netwerk Informele 
Zorg) zal nog meer concrete aandacht en inspanning 
geleverd moeten worden om voor deze groep nieuwe 
vrijwilligers te vinden. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aankunnen in de extramurale 
geestelijke zorg 

 

Nr. 
22 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Financiële middelen voor waarderen en belonen van vrijwilligers 

Beschrijving witte vlek Door bezuinigingen is er de laatste jaren steeds minder geld 
beschikbaar bij zorginstellingen voor het waarderen en belonen 
van hun vrijwilligers, voor het organiseren van feestjes en leuke 
activiteiten. Het blijkt dat vrijwilligers dit enorm waarderen. 
De Gemeente zou meer geld beschikbaar moeten stellen voor het 
waarderen van vrijwilligerswerk door budget in te ruimen voor de 
zorginstellingen voor feestjes en leuke activiteiten. 
 
P.S. Met het organiseren van de vrijwilligersdag op 10 november 
jl. heeft de Gemeente een eerste goede aanzet gedaan.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Dit vergt een beleidsaanpassing en verhoging van het budget 
voor deze activiteiten 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer 

Nr. 
23 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Te weinig begeleiding van kwetsbare ouderen bij 
maaltijdvoorziening 

Beschrijving witte vlek SGZ, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, 
richt zich op het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in 
Zoetermeer. 
 
Er blijken onvoldoende handen te zijn om kwetsbare ouderen van 
eten te voorzien. Mede omdat dit drie keer per dag dient plaats te 
vinden. Thuisorganisaties mogen dit onder voorwaarden doen, 
mits er een medische grondslag aanwezig is. In andere gevallen 
dient dit via de Wmo te lopen. Een combi om het eten gelijktijdig 
met medicatie te verstrekken is mogelijk, maar dit mag dan weer 
niet geschieden door een vrijwilliger. Mogelijkheden voor dit 
probleem zouden zijn: 
• Extra vrijwilligers werven 
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• Beleidswijziging dat vrijwilligers dit onder zekere 
             voorwaarden (bijv. toezicht) ook mogen doen. 
 
Coördinatie van dit soort arbeidsintensieve activiteiten zou bij de 
Wmo moeten liggen. 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente neemt coördinerende rol op zich, richt haar 
organisatie daarvoor in en overweegt een beleidswijziging. 

 Betrokken organisaties werven nieuwe vrijwilligers voor de 
planning en uitvoering van de maaltijdvoorziening. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee. Niet wenselijk daar UVV deze vrijwilligers niet zelf kan 
aansturen 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Nr. 
24 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Geen geld voor vervoer naar ziekenhuis en specialisten.   

Beschrijving witte vlek SGZ, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, 
richt zich op het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in 
Zoetermeer. 
 
Veel, weinig mobiele, ouderen hebben vervoer nodig naar het 
ziekenhuis maar hebben daar het geld niet voor. Door de 
Gemeente is bepaald dat gratis vervoer alleen mogelijk is indien 
er een recreatieve daginvulling aan ten grondslag ligt. Soms is het 
ook wenselijk dat er iemand hen vergezelt tot in de spreekkamer. 
In dat geval kan de UVV Begeleid Vervoer van dienst zijn. 
 
De UVV heeft de vrijwilligersdienst “Begeleid Vervoer”, maar 
hiervoor wordt een onkostenvergoeding gerekend (€ 7,50 per 
retour).  

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de Gemeente 
deze ouderen een vergoeding verstrekt uit de bijzondere 
bijstand. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? Bestaat reeds 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Nr. 
25 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Meer aandacht voor respijtzorg bij wegvallen partner of 
mantelzorger 

Beschrijving witte vlek SGZ, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, 
richt zich op het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in 
Zoetermeer. 
 
Bij het (plotseling) wegvallen van een partner, of mantelzorger, 
ontstaat vaak paniek. Dit vooral bij mensen met een gering 
netwerk. Zij blijken altijd geleund te hebben op die partner. Het is 
zaak deze mensen weer op de rit te helpen. Mogelijke 
oplossingen: 
• Een vrijwilliger tijdelijk laten overnachten bij de cliënt 
• Tijdelijk onderbrengen in een woon- /zorgpension 
• Tijdelijk onderbrengen in een verpleegtehuis 
• Een familielid zoeken voor tijdelijke hulp 
Hulpgevenden dienen, gezien de specifieke problematiek, wel 
over de juiste kwaliteiten te beschikken. 
 
P.S. Palet Welzijn biedt al persoonlijke begeleiding, emotionele 
steun en het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. 
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Beschrijving mogelijke 
actie 

 Werven van vrijwilligers 

Potentiële actienemer  

  

Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is wel een separate activiteit 

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aankunnen in extramurale zorg 

 

Nr. 
26 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Boekenbus voor rondbrengen van boeken voor niet-mobiele 
ouderen 

Beschrijving witte vlek SGZ, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, 
richt zich op het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in 
Zoetermeer. 
 
Steeds meer bibliotheken zijn uit de wijken verdwenen en 
gecentreerd. Daarvoor is het voor veel ouderen onmogelijk 
geworden c.q. te ver om nog een bibliotheek te bezoeken en 
boeken te lenen. 
Een Boekenbus die op vaste tijden de wijken aandoet zou wellicht 
een oplossing kunnen betekenen.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Dit zou een mogelijk initiatief kunnen zijn voor Bibliotheek 
Zoetermeer die deze functie met behulp van vrijwilligers zou 
kunnen uitvoeren.  

 Een alternatief is dat UVV deze dienstverlening opzet. 
Hiervoor is echter geld nodig voor zowel de bus als de 
exploitatie ervan. Het opstellen en indienen van een business 
case aan de Gemeente en/of andere subsidieverstrekkers zal 
dan noodzakelijk zijn.  

 

Potentiële actienemer  

  

Potentiële UVV-activiteit? Ja, mits gesubsidieerd 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Aangemeld door: Tzorg voor thuishulp 

Nr. 
27 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Aansturing en coördinatie van multi-zorgcliënten door de 
Gemeente 
 

Beschrijving witte vlek De zorgcoördinator van Tzorg kent de sociale kaart van 
Zoetermeer en werkt nauw samen met de Wmo-coördinatoren 
van de Gemeente Zoetermeer en onderling wordt veel informatie 
naar elkaar uitgewisseld. Toch blijkt in de praktijk dat vele 
aanrakingspunten naar cliënten nog worden gemist. Tzorg is van 
mening dat de Gemeente de “lead” moet nemen m.b.t. informatie-
uitwisseling vanwege de privacy en geheimhouding van 
cliëntgegevens.  
Daarnaast zal de Gemeente de aansturing en coördinatie van 
multi-zorgcliënten op zich moeten nemen. Zorgverlenende partijen 
zien dit niet als hun taak en ontvangen hiervoor ook geen 
vergoeding. 
De Gemeente Zaanstad heeft de multi-zorgproblematiek in kaart 
gebracht en daar een effectiviteit- en efficiencyslag m.b.t. 
structuur en samenhang overheen gelegd.   
Zaanstad zorg ervoor dat niet teveel partijen bij een cliënt over de 
vloer komen. Daarnaast is Tzorg van mening dat wijkteams wel 
wat vaker bij elkaar mogen komen om de multi-problematiek te 
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bespreken en deze ook daadwerkelijk te benoemen en aan te 
pakken.  
P.S. Contactpersoon Gemeente Zaanstad: Henny Wouda 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Dit vergt een beleidsaanpassing van de Gemeente.  

 De Gemeente zal de “lead” moeten nemen m.b.t. de 
informatie-uitwisseling en de aansturing en coördinatie van 
multi-zorgcliënten 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
28 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek “Waakvlam dienst” voor cliënten die geen hulp meer wensen 

Beschrijving witte vlek Er zijn cliënten die na verloop van tijd, bijvoorbeeld vanwege de 
hoogte van de eigen bijdrage, geen hulp meer wensen.  
Hoewel partijen als Tzorg hen wijzen op mogelijke partijen waar 
zij alsnog hulp kunnen krijgen, dreigen deze ex-cliënten 
noodzakelijke zorg mis te lopen, omdat alle zorgpartijen zich 
teruggetrokken hebben.  
De ex-cliënt is uit het zicht verdwenen. Een mogelijke oplossing 
voor deze groep zou een vrijwilligersdienst kunnen zijn, waarbij de 
vrijwilliger zich bijv. eens per maand meldt bij de zorgmijder, om 
de actuele situatie te sonderen en indien nodig dit te melden bij 
Gemeentelijk Meldpunt Bezorgd Zoetermeer. Het is dan wel 
noodzakelijk dat de Gemeente Zoetermeer de registratie van deze 
zorgmijders op zich neemt, zodat preventief kan worden 
opgetreden en escalatie wordt tegengegaan. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten van een vrijwilligersdienst 

 Aanpassing van meldpunt en registratie door de Gemeente 

Potentiële actienemer 

 

 

 
Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is wel een separate activiteit 

Type vrijwilliger Vrijwilligers die complexe situaties aankunnen in de extramurale 
zorg en met doorzettingsvermogen. 

 

Nr. 
29 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Was- en strijkservice voor minderdraagkrachtige en mindervalide 
inwoners 

Beschrijving witte vlek Inwoners die het niet breed hebben, daarnaast ook nog eens 
mindervalide zijn en een zeer beperkte mantelzorgomgeving 
hebben, zouden met een was- en strijkservice zeer geholpen zijn. 
Een vrijwilligersvereniging zou deze service tegen een geringe 
vergoeding voor deze doelgroep kunnen doen.  
Voorbeeld: Gemeente Delft Was &Strijk. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten van een vrijwilligersdienst 

Potentiële actienemer   

 

Potentiële UVV-activiteit? Ja, Is wel een separate activiteit. 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 
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Aangemeld door: Vrijwilligers Informatie Punt (Vip) 

Nr. 
30 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Hulp voor mindervaliden bij het verzorgen van maaltijden 

Beschrijving witte vlek Er is een groep ouderen die niet meer zelfstandig kan zorgen voor 
hun eigen maaltijd. De thuishulp mag deze activiteit niet uitvoeren 
en mantelzorg door familie of kennissen is niet aanwezig.  
De vraag naar deze hulp komt regelmatig binnen bij het Vip. Het 
blijkt echter moeilijk om vrijwilligers te vinden die dit vier keer in de 
week willen doen, omdat dit een behoorlijke wissel trekt op de 
vrijwillige (zie ook nr. 2) 
 
Coördinatie van dit soort arbeidsintensieve en organisatie 
overschrijdende activiteiten zouden bij de Wmo moeten liggen. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente neemt trekkende en coördinerende rol op zich en 
richt haar organisatie daarvoor in. 

 De betreffende Zorg- en Welzijnsorganisaties geven samen 
met de Gemeente invulling en prioriteit aan deze activiteit o.a. 
door het actief werven van vrijwilligers 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? Nee 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
31 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Begeleiding eenzame ouderen naar (uitgaans)gelegenheid  

Beschrijving witte vlek Een groep eenzame, maar verder gezonde ouderen, bij wie de 
sociale contacten afnemen en die verstoken is van mantelzorg, 
zou zo nu en dan graag samen met een vrijwilliger bepaalde 
(uitgaans) gelegenheden willen bezoeken.  
P.S. Deze wens gaat wat verder dan het Vriendelijk Huisbezoek 
van o.a. Humanitas. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten van een vrijwilligersdienst 

Potentiële actienemer   
 

Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is wel een separate activiteit. 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Nr. 
32 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Vereenzaming door wegvallen sociale activiteiten in tehuizen voor 
zelfstandigen 

Beschrijving witte vlek Hoewel het beleid van de overheid gericht is op eensgezindheid, 
zelfstandig wonen en samen dingen doen, heeft de overheid toch 
besloten om geen geld meer uit te trekken voor sociale activiteiten 
in tehuizen waar ouderen nog zelfstandig wonen.  
Hoewel Palet Welzijn pogingen heeft gedaan om op andere wijze 
geld binnen te halen, door o.a. het uitbaten van een Grand Café 
voor gasten van buiten, is dit commerciële experiment niet gelukt, 
waardoor alle voorzieningen en dus ook het Grand Café zijn 
weggevallen.  
De betrokken bewoners in het tehuis dreigen te vereenzamen. 
Het wordt in toenemende mate een kwestie van of thuis wonen of 
naar een verpleegtehuis gaan. Er zit geen acceptabele 
mogelijkheid als verzorgingshuis meer tussen.  
Dit manifeste sociale probleem zou wellicht verholpen kunnen 
worden door een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente uit het 
gerealiseerde overschot in 2015. 
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Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente verstrekt jaarlijkse bijdrage aan tehuizen voor 
zelfstandigen. 

 Zorg- en Welstands- en vrijwilligersorganisaties ontwikkelen 
sociale activiteiten. 

Potentiële actienemer 

  
 

Potentiële UVV-activiteit? Ja, mits er sprake is van afgeronde recreatieve projecten 

Type vrijwilliger Intramurale hulp 

 

Aangemeld door: Zorg en Welzijn Zoetermeer voor bijstandsgerechtigden 

Nr. 
33 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Eenzaamheid onder ouderen in tehuizen bestrijden met inzet van 
jongeren 

Beschrijving witte vlek Nog niet zo lang geleden stonden bejaardentehuizen, die niet 
meer voldeden aan de hedendaagse normen, onder de nominatie 
om afgebroken te worden, in afwachting van het gereedkomen 
van moderne nieuwbouw.  
In deze overgangsperiode kwamen steeds meer woonruimtes vrij 
die men beschikbaar ging stellen aan jongeren. Het bleek dat de 
combinatie van ouderen en jongeren in één gebouw heel goed 
samenging. De jongeren hielpen de eenzame ouderen op velerlei 
gebieden; een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk dus. 
De Gemeente Zoetermeer zou bij het toekennen van de schaarse 
woonruimtes voor jongeren een mix van jong en oud kunnen 
overwegen. Jongeren hebben dan een eigen onderkomen en als 
“tegenprestatie” helpen zij eenzame en behoeftige ouderen met 
eenvoudige werkzaamheden en zorgen voor wat gezelligheid. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

Gemeente maakt hier (opnieuw) beleid voor. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Unitmanager Wmo 

Nr. 
34 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Aandacht en ondersteuning voor ouderen en gehandicapten 

Beschrijving witte vlek Doordat de huishoudelijke hulp en begeleiding meer 
resultaatgericht zijn, is er weinig tot geen tijd voor gewoon wat 
aandacht en of het verlenen van ondersteuning die niet binnen de 
indicatie valt. Oftewel gewoon iemand die aandacht geeft en 
betrokkene “even op sleeptouw neemt”. 
• Uurtje praten, kletsen 
• Samen een wandeling maken, samen boodschappen 
             doen 
• Samen de tuin opruimen, snoeien 
• Ondersteuning bij bezoek aan specialist, naar de tandarts 
• Shoppen / winkelen 
 
Een vrijwilligersorganisatie als UVV kan deze activiteit op zich 
nemen. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten van een vrijwilligersdienst 

Potentiële actienemer   

 
Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is wel een separate activiteit. 
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Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Nr. 
35 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Hulp aan kinderen bij huiswerk met plannen, ordenen en 
begeleiden 
 

Beschrijving witte vlek Ouders met problemen kunnen kinderen vaak onvoldoende 
ondersteunen bij hun hun huiswerk. Huiswerkbegeleiding is te 
duur. Deze kinderen hebben zorgen en kunnen zelf onvoldoende 
aandacht opbrengen voor hun huiswerk.  
Kinderen zouden gebaat zijn bij een vrijwilliger bij wie ze thuis een 
paar keer per week 1 op 1 met hulp huiswerk kunnen maken. 
Betreft vooral plannen, ordenen en begeleiden. Dus niet bijles.  
 
Een vrijwilligersorganisatie als UVV kan deze activiteit op zich 
nemen. 
 
P.S. Perron 28 doet in Oosterheem aan huiswerkbegeleiding voor 
de leeftijdsgroep 10 – 14 jaar, tegen een zeer geringe vergoeding 
(€ 2,50 per maand). 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Opzetten van een vrijwilligersdienst in andere wijken 

Potentiële actienemer   

 
Potentiële UVV-activiteit? Ja. Is wel een separate activiteit 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Aangemeld door: Raadslid Zoetermeer 

Nr. 
36 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Actieve sturing op armoedeherkenning 

Beschrijving witte vlek In de Wmo wordt uitgegaan van het gegeven dat iedere burger, 
waar mogelijk, voor zichzelf dient te zorgen. Er is echter een 
groep burgers die dit niet kan. Zij hebben geen overzicht van de 
mogelijkheden. Zij lezen geen brieven of kranten, hebben geen 
internet en hebben moeite met officiële documenten.  
Omdat deze burgers vaak fouten maken en/of verkeerde 
beslissingen nemen, worden zij “belaagd” door allerlei instanties 
die iets van hen willen.  
Als zij daarin niet actief bijgestaan worden door hulp in hun naaste 
omgeving, dan lopen zij vast. Zij zijn niet meer in staat helder te 
denken en gooien onwelgevallige post maar “achter de kast”. 
Komt nog bij dat zij geen hulpvraag kunnen doen omdat het CAK 
eerst alle gegevens moet hebben om de hoogte van de eigen 
bijdrage te kunnen bepalen.  
Als deze zwijgzame burgers zich niet laten horen gebeurt er dus 
niets.  
Voor deze groep burgers is er geen eenvoudige remedie omdat zij 
zich onzichtbaar houden. De volgende aanpakken kunnen wellicht 
helpen: 

 Burgers die signaleren dat “het fout gaat” bij een 
buurtbewoner kunnen dit dan melden bij Meldpunt Bezorgd 
Zoetermeer, waarna door de Gemeente actie kan worden 
ondernomen.  

 Een ander initiatief zou kunnen zijn om aan burgers, die 
vrijstelling van Gemeentelijke belastingen vragen, eens door 
te vragen wat zij nog meer nodig hebben c.q. welke andere 
problemen zij nog hebben. 

 Inwoners die 65 jaar worden actief opzoeken om te kijken of 



13-12-2016 versie 2.0 definitief Pagina 34 van 46  

er mogelijk een dringende hulpvraag is. 
 
P.S. Palet Welzijn heeft de dienst “Signalerend Huisbezoek 
Zoetermeer”. 
De ouderen (75 jaar en ouder) die dit wensen, krijgen thuis 
bezoek van een speciaal opgeleide vrijwilliger. Tijdens dit bezoek 
krijgen ouderen informatie over de plaatselijke voorzieningen. Ze 
kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een 
uitgebreide vragenlijst stellen ze vragen over gezondheid, wonen, 
mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, 
tijdsbesteding en contacten. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Aanpassen van het beleid door de Gemeente.  

 Partijen als Palet Welzijn zouden een of enkele van 
genoemde initiatieven kunnen oppakken. 

Potentiële actienemer 

  

 

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Unie Van Vrijwilligers (UVV) 

Nr. 
37 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek VOG-verklaring kostenloos voor vrijwilligersorganisaties 

Aangemeld door Unie Van Vrijwilligers (UVV) Zoetermeer 

Beschrijving witte vlek Vrijwilligersorganisaties ondersteunen de Gemeente en 
zorginstellingen bij het instandhouden van een goede 
zorgomgeving in de Gemeente. Omdat er door de nieuwe Wmo 
steeds meer extramurale hulp nodig is die professionele 
zorginstellingen niet kunnen bieden, zetten 
vrijwilligersorganisaties steeds meer in op het bieden van hulp in 
die extramurale zorg.  
Hoewel bekend is dat de meeste vrijwilligersorganisaties weinig 
geld hebben en zij hun exploitatie slechts moeizaam rond kunnen 
krijgen, moeten ze toch voor een VOG-verklaring een bedrag van 
€ 41,- per vrijwilliger betalen aan de Gemeente.  
Wil de Gemeente vrijwilligerswerk stimuleren dan is het moeten 
betalen voor een VOG-verklaring geen stimulans voor een 
vrijwilligersorganisatie om nog meer vrijwilligersactiviteiten te 
ontwikkelen. 
 
Advies aan de Gemeente is dan ook de gevraagde VOG-
verklaringen kosteloos af te geven aan vrijwilligersorganisaties 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Aanpassen beleid door de Gemeente, door VOG-verklaringen 
kosteloos af te geven. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
38 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Waardering van Vrijwilligers laat te wensen over 

Aangemeld door Unie Van Vrijwilligers (UVV) Zoetermeer 

Beschrijving witte vlek De overheid verwacht dat steeds meer zorgtaken door vrijwilligers 
worden uitgevoerd, zowel intramuraal als extramuraal. Door 
bezuinigingen bij zorginstellingen en teruglopende inkomsten bij 
vrijwilligersorganisaties, is steeds minder geld beschikbaar voor 
het waarderen van vrijwilligerswerk. Juist kleine attenties en af en 
toe een gezamenlijke bijeenkomst zijn blijken van waardering, die 
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door vrijwilligers erg op prijs worden gesteld en het gevoel 
versterken dat hun vrijwilligerswerk ook wordt gezien.  
Waar de Gemeente verwacht dat in toenemende mate vrijwilligers 
in de zorg worden ingezet zou dat ook gefaciliteerd en 
gestimuleerd moeten worden door een budget waaruit attenties 
en vrijwilligersbijeenkomsten kunnen worden gefinancierd, 
vergelijkbaar met mantelzorg. Bijv. een dag van de 
(zorg)vrijwilligers, zoals we ook een dag van de mantelzorg of een 
dag van de verpleging kennen.  
 
P.S. De Gemeente heeft een eerste goede aanzet gedaan door 
op 10 november jl. een Dag voor de Vrijwilligers te organiseren.      

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Beschikbaar stellen van een beperkt budget aan erkende 
vrijwilligersorganisaties met vrijwilligers in de zorg voor 
attenties etc. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? UVV als afnemer 

Type vrijwilliger T.b.v. zorgvrijwilligers 

 

Nr. 
39 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Professionalisering werving en selectie en coördinatie van 
vrijwilligers 

Aangemeld door Unie Van Vrijwilligers (UVV) Zoetermeer 

Beschrijving witte vlek De vrijwilliger oude stijl, die zich voor jaren verbindt aan 
vrijwilligerswerk sterft uit. De gemiddelde duur van inzet door 
vrijwilligers loopt sterk terug. Ook het type vrijwilliger verandert. 
Denk aan vaak kortstondige inzet bij tijdelijke werkeloosheid of 
arbeidsongeschiktheid en bijv. inzet van vluchtelingen.  
Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en beheer 
(verwerking van in- en uitstroom) gaan een steeds groter 
tijdsbeslag vergen en vragen in toenemende mate om 
professionalisering van communicatie-, selectie, begeleidings- en 
bestandsbeheervaardigheden.  
Aan de andere kant vindt ook een verschuiving van intramuraal 
naar extramuraal plaats, waarbij vrijwilligers in thuissituaties met 
steeds wisselende en in zwaarte ook uiteenlopende vragen 
worden geconfronteerd. Denk aan cliënten met dementie of 
psychiatrische problematiek.  
Dat vraagt steeds meer om het vinden van een goede match 
tussen vrijwilliger en cliënt, zoals intake vraag cliënt en in kaart 
brengen van de competenties van een vrijwilliger.  
Het daarmee gepaard gaande tijdsbeslag en de daarvoor 
benodigde competenties gaan datgene wat op die gebieden van 
een vrijwilliger verwacht mag worden te boven. 
Als het streven van de Gemeente is om steeds meer vrijwilligers 
in te zetten ook in lastigere thuissituaties, dan zal dat ook 
gefaciliteerd moeten worden door het beschikbaar stellen van 
professionals, die vrijwilligersorganisaties ondersteunen met 
werving, selectie en matchen van zorgvragen.  

Beschrijving mogelijke 
actie 

 De Gemeente vormt een pool van professionals en stelt die 
voor een overeen te komen aantal uren ter beschikking van 
vrijwilligersorganisaties om bovengenoemde activiteiten 
professioneel te ondersteunen. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? UVV als afnemer 

Type vrijwilliger t.b.v. zorgvrijwilligers 
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Nr. 
40 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) voor ouderen met beperkingen 
en minderdraagkrachtigen 

Beschrijving witte vlek De BBD biedt begeleiding aan ouderen die zich zonder deze hulp niet of 
nauwelijks buiten de deur kunnen begeven. De dienst is door de lage 
prijs ook toegankelijk voor minderdraagkrachtigen.  
De boodschappenhulp geschiedt met de privéauto van vrijwilligers. 
De deelnemer wordt thuis opgehaald en na de boodschappen gehaald te 
hebben weer naar huis gebracht.  
De begeleider bieden een arm en helpen bijvoorbeeld met het zoeken 
van de gewenste artikelen en het dragen van de boodschappentassen. 
 
 

Beschrijving mogelijke actie Uitbreiding van de Auto Vervoer Service van de UVV 

Potentiële actienemer  

  

Potentiële UVV-activiteit? Ja 

Type vrijwilliger Extramurale hulp met basiskwaliteiten 

 

Aangemeld door: Kwadraad 

Nr. 
41 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Opheffing “Bed op Recept” en sluiting Rivierduinen in Zoetermeer 

Beschrijving witte vlek Voor de invoering van de nieuwe Wmo had de GGZ veel meer te 
bieden. Nu heeft Gemeente Zoetermeer vanuit de 
bezuinigingsgedachte besloten om “Bed op Recept” te 
verplaatsen. “Bed op Recept” was een zorgdienst waar mensen 
met psychiatrische problematiek tijdelijk konden worden 
opgenomen. Nu deze mogelijkheid verdwenen is, is er in 
toenemende mate sprake van overlast gevende personen, waar 
politie en GGZ aan te pas moeten komen. Het aantal incidenten 
met overlast gevende personen neemt toe. Er zijn wel ambulante 
teams, maar dat blijkt in de praktijk toch niet helemaal 
bevredigend te werken. De locatie van Rivierduinen in 
Zoetermeer wordt binnenkort gesloten, waardoor GGZ voor 
bepaalde cliënten zou moeten uitwijken naar Den Haag.  
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeente Zoetermeer kan het besluit om Rivierduinen te 
sluiten heroverwegen. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Nr. 
42 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Inflexibele houding Gemeenteambtenaren 

Aangemeld door  

Beschrijving witte vlek Delen van de gemeentelijke organisatie worden als inflexibel 
ervaren. Ook daar waar kwetsbare burgers te maken hebben met 
Gemeenteambtenaren. Sommige klantmanagers kunnen zich 
soms slecht in de positie van die burger verplaatsen en niet 
vanuit cliëntoptiek meedenken over mogelijke oplossingen en 
alternatieven. Hopelijk komt hier verbetering in doordat er nog 
meer wijkgericht gewerkt gaat worden, waardoor de 
klantmanagers dichter bij de cliënten komen te staan. 
 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Gemeentemedewerkers met klantrelaties naar kwetsbare 
burgers toetsen op voldoende empathisch vermogen in 
voortgangsgesprekken. Zo nodig bijscholen. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 
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Type vrijwilliger N.v.t. 

 

Aangemeld door: Piëzo 

Nr. 
43 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Strikte, onlogische en elkaar tegenwerkende regels van de 
Overheid 

Beschrijving witte vlek Aan hand van een aantal voorbeelden wordt dit duidelijk. 
 

 Cliënten de dupe door onlogische scheiding tussen Wet 
       Langdurige Zorg (WLZ) en Wmo  
 
Een dementerende thuiswonende vrouw die valt onder de “Wet 
Langdurige Zorg” mag niet meedoen met de dagbesteding in 
haar wijk (vanuit de Wmo). Dat komt omdat zij al onder de “Wet 
Langdurige Zorg” valt en daardoor geen beroep meer mag doen 
op Wmo voorzieningen. Zij is echt eenzaam, dementerende, 
maar nog wel in staat zinvolle dingen te doen. 
 

 Met taxipasje wel naar huis, maar niet naar de dagbesteding 
 

Een vrouw mag vanuit een woonvoorziening (valt weer onder de 
WLZ) niet met de Regiotaxi naar de dagbesteding toe, bijv. een 
zorgboerderij. 
 

 Zorgbehoevenden die verhuizen naar andere stad moeten 
alles opnieuw aanvragen 

 
Zorgbehoevenden die verhuizen naar een andere stad moeten 
alle zorg (voorbeeld een taxipasje) weer opnieuw aanvragen Dit 
proces duurt ca. 8 weken. Door meer interactie tussen de 
betrokken gemeenten m.b.t. deze zorgbehoevenden, zou dit 
proces sterk ingekort kunnen worden en de betreffende personen 
veel zorg en ergernis kunnen besparen. 
 

 Stoppen met onnodige brieven versturen naar 
hulpbehoevenden 

 
Door de gemeente worden onnodig brieven gestuurd naar 
hulpbehoevenden die daar geen antwoord op kunnen geven 
en/of logischerwijs niet gaan stoppen met gebruik maken van de 
voorziening. Beter zou zijn om op voorhand te checken of die 
brief wel verstuurd moet worden. Nu is het zo dat bij de 
hulpbehoevende acterende zorginstanties, als Plicare, de brieven 
moeten beantwoorden. 
Voorbeeld: Aan een mevrouw van 85 wordt per brief gevraagd of 
zij nog gebruik wil maken van thuiszorg. Om verlenging te 
bewerkstelligen moet zij schriftelijk een antwoord geven. 

Beschrijving mogelijke 
actie 

 Landelijke en plaatselijke politiek informeren 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 
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Aangemeld door: AdvenZo 

Nr. 
44 
 
 
 
 
 
 

Titel witte vlek Proces van aanvragen en toekennen van zorg bij Wmo duurt veel te lang 

Beschrijving witte vlek De vraag naar zorg voor een cliënt dient vaak snel plaats te vinden. Het 
proces van aanvragen en toekennen van zorg duurt bij Wmo echter met 
6 á 8 weken veel te lang. Zowel hulpverleners als hun cliënten kunnen 
hiermee niet uit de voeten.  
Steeds meer hulpverleners kloppen dan voor bepaalde hulpvragen ook 
niet meer aan bij de ambtenaren van de Wmo, maar gaan rechtstreeks 
naar organisaties als “Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf 
Zoetermeer”, bestaande uit vrijwilligers, waar cliënten een hulpvraag 
kunnen indienen m.b.t. 

 Huishoudelijke hulp 

 Klussen in / om huis 

 Tuinklussen 

 Burenhulp 

 Persoonlijke verzorging 
Dit gratis of tegen een geringe vergoeding per uur. 
 
Of actie wenselijk is, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het werk van 
werknemers in vaste dienst bij de zorginstellingen in Zoetermeer, voor 
een (belangrijk) deel overgenomen wordt door vrijwilligers die dit gratis of 
tegen een beperkte vergoeding doen. Verdringing van vast werk naar 
vrijwilligerswerk dus, mede in gang gezet door het lange Wmo proces. 
 

Beschrijving mogelijke actie  Wil de Gemeente dat bovenstaande hulpvragen meer via de Wmo 
blijven lopen, dan zal het aanvraag- en toekenningsproces drastisch 
ingekort moeten worden. 

Potentiële actienemer 

 

  

Potentiële UVV-activiteit? N.v.t. 

Type vrijwilliger N.v.t. 
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9 Bijlage 2: Rol van de Gemeente Zoetermeer 
 

Hieronder wordt op hoofdlijnen ingegaan op de bevindingen die naar aanleiding van de gevoerde 

gesprekken tijdens het onderzoek zijn gedaan. De onderzoeker verwoordt wat uit de gesprekken naar 

voren is gekomen, heeft de verslagen getoetst bij de geïnterviewden, maar heeft de uitspraken niet 

uitvoerig nagetrokken.  

In dit hoofdstuk komen aspecten aan de orde die de onderzoeker heeft opgevangen in zijn 

gesprekken met de bevraagde partijen, die betrekking hebben op de Gemeente Zoetermeer en de 

landelijke overheid. Het zijn signalen uit het Zoetermeerse Zorg- en Welzijnsveld, die de onderzoeker 

heeft verwoord en van adviezen heeft voorzien. Doel is nadrukkelijk dat deze aspecten de gemeente 

ondersteunen in het tot stand brengen van verbeteringen.   

9.1 Op de goede weg 
Uit de gesprekken van de onderzoeker met de 22 geraadpleegde partijen komt een algemeen beeld 

naar voren dat de Gemeente Zoetermeer op de goede weg is. Dit wordt, gezien de ingrijpende 

taakstelling voor gemeenten en de stringente landelijke regelgeving die gemeenten dienen te volgen, 

zonder meer als positief geduid. Vooral als men kijkt naar de relatief korte periode waarin de 

veranderingen in de Wmo geëffectueerd zijn. Daar waar nodig en effectief heeft de Gemeente veelal 

een flexibel beleid gevoerd. De keukentafelgesprekken hebben veel inzicht gebracht en er is tevens 

voor gezorgd dat de hulp meer afgepast wordt verstrekt dan voorheen. Vooral het zgn. “50 uur potje”, 

waarbij individuele begeleiding voor cliënten snel kan worden ingezet zonder veel administratieve 

rompslomp, bleek bijzonder effectief. Ook het inrichten van het zorgnetwerk in Zoetermeer, dat 

aangestuurd wordt door wijkaanvoerders, wordt als een goede ontwikkeling ervaren. Het lostrekken 

van vastgelopen casussen en zorgen voor het verbinding en samenwerking tussen de diverse 

zorgorganisaties gaat steeds beter. Door het besluit, om nog meer wijkgericht te gaan werken, mag 

dan ook verdere verbetering worden verwacht.  

9.2 Versterking regierol en bevorderen van samenwerking 
Zoals te verwachten komen uit de gesprekken ook andere beelden naar voren. Zo vinden de zorg- en 

welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties, dat de Gemeente nog te afstandelijk opereert en te 

weinig toegankelijk is. Men vindt dat de gemeente hen meer bij de beleidsvorming zou moeten 

betrekken, zodat beleid en uitvoering beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Nu wordt ervaren dat 

de Gemeente beleid maakt dat de instellingen geacht worden uit te voeren. De problematiek is echter 

vaak te omvangrijk of niet (volledig) realiseerbaar vanuit die individuele instellingen. Men wil graag 

samenwerken, maar geen van hen kan of wil het voortouw c.q. de verantwoordelijkheid nemen voor 

een integrale Zoetermeerse aanpak. Daar wordt juist regie van de Gemeente verwacht en het tot 

stand brengen van een gewenste zorginstelling overstijgende aanpak. Dat kan, naar verwachting van 

een aantal geïnterviewden, de gemiddelde doorlooptijd van een zorgvraag naar toekenning en 

levering verkorten. De doorlooptijd nu, van 6 à 8 weken, wordt als veel te lang ervaren. Denk daarbij 

aan bijvoorbeeld de aansturing en coördinatie van de maaltijdvoorziening van kwetsbare ouderen, de 

integrale informatievoorziening rondom zorg en welzijn met zijn privacygevoelige aspecten en de 

aansturing en coördinatie van multi-zorgcliënten. 

 

Van de Gemeente wordt verwacht dat zij meer overzicht creëert in de sterk versnipperde zorg- en 

welzijnssector in Zoetermeer, zodat zorgbehoevenden en zorgverstrekkende partijen weten waar zij 

snel en effectief de juiste zorg kunnen vinden. Het grote aantal coördinerende functies bij de 

zorginstellingen kan daar wel eens een indicatie van zijn.  

 

Hoewel bij Meerpunt, het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin, de Sociale Kaart van 

Zoetermeer wordt bijgehouden en via het intranet en internet te bereiken is, lijkt deze instantie als 

vraagbaak nog onvoldoende bekend te zijn bij medewerkers van de hulpverlenende instanties. 

Hulpverleners kunnen daar immers snel de informatie vinden van organisatie(s) die het meest 

geschikt is/zijn om invulling te geven aan de gewenste hulp. Het Meerpunt zou meer bekendheid 
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kunnen geven aan zijn rol van vraagbaak voor de zorg- en welzijnsinstellingen en dit periodiek kunnen 

herhalen vanwege wisselingen in de personeelsbestanden. 

9.3 Verstandig budgetbeleid gericht op kwaliteit en continuïteit 
De Gemeente wordt als zuinig ervaren. Op zich is dat geen verkeerd uitgangspunt, maar dat mag niet 

ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door onvoldoende professionele 

inzet van mensen. Het beleid om professionele medewerkers op projecten de opdracht mee te geven 

zichzelf overbodig te maken, door hun werkzaamheden over te dragen aan vrijwilligers, is soms te 

gemakkelijk en ook te weinig doordacht. Overschat en daardoor onvoldoende onderzocht wordt, welke 

werkzaamheden, met het oog op continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening, bij vrijwilligers 

kunnen worden belegd. In de praktijk blijken bepaalde werkzaamheden juist niet simpel over te dragen 

aan vrijwilligers.  

9.4 Het belang van vrijwilligerswerk 
Hoewel de Gemeente uitdraagt dat zij vrijwilligerswerk van essentieel belang vindt, komt dit in de 

waardering maar moeizaam tot uiting, niet in termen van beschikbaar stellen van ondersteuning en 

ook niet financieel. Bij de Gemeente is bekend dat vrijwilligersorganisaties er financieel slecht 

voorstaan en nauwelijks hun beperkte begroting sluitend kunnen krijgen. Behoudens vage 

toezeggingen blijft het stil aan de kant van de Gemeente. Kenmerkend is de uitspraak die op 20 

september jl. in de Samenspraakgroep is opgevangen: “Als je geen financiële relatie hebt met de 

Gemeente, dan besta je niet voor de Gemeente“. Het gegeven dat vrijwilligersorganisaties voor alle 

extramurale vrijwilligers een VOG moeten aanvragen en de kosten daarvan (€41 p.p.) zelf moeten 

dragen, spreekt boekdelen.  

9.5 Regelgeving toepassen naar de geest  
Delen van de gemeentelijke organisatie worden als te weinig flexibel ervaren. Dat speelt onder andere 

daar waar kwetsbare burgers te maken hebben met ambtenaren. Er komen steeds meer regels die de 

flexibiliteit van een klantmanager verder inperken. Kan de betreffende ambtenaar zich slecht in de 

positie van die kwetsbare cliënt verplaatsen, dan komt meedenken over mogelijke oplossingen en 

alternatieven voor die cliënt niet aan de orde. Dit wordt gezien als een van de oorzaken van zorg 

mijden en derhalve contraproductief.  

9.6 Kwetsbare doelgroepen 
Uit het onderzoek komen drie kwetsbare doelgroepen naar voren. Hieronder wordt kort ingegaan op 

de belangrijkste aspecten in die doelgroepen. 

9.6.1 Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) 
Vanuit de GGZ komen geluiden dat meer aandacht nodig is voor de psychiatrische, psychische, 

psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Er is sprake van grote eenzaamheid onder deze 

doelgroep. Cliënten uit deze doelgroep hebben veelal geen collega’s, partners en kinderen. Daarnaast 

hebben zij vaak een zeer beperkt sociaal netwerk. Het lijkt erop dat vrijwilligers het werken in de GGZ 

minder aantrekkelijk vinden omdat men niet weet wat men kan verwachten en het voor hen nog weinig 

concreet is. Men kiest dan voor vrijwilligerswerk dat leuk, duidelijk en overzichtelijk is. Indien de 

Gemeente deze ontwikkeling wil tegengaan, dan vergt dit een professionaliseringsslag bij het Vip 

m.b.t. de “selectie aan de poort”. De potentiële vrijwilliger dus niet alleen wijzen op de beschikbare 

vacatures, maar actief sturen op het matchen van de vrijwilliger met zijn competenties en gedrag op 

de juiste hulpvraag. Een andere taak voor het Vip zou kunnen zijn, het beschikbaar stellen van kennis 

en kunde op dit terrein aan vrijwilligersorganisaties. 

9.6.2 Kwetsbare ouderen 
Hoewel het beleid van de overheid gericht is op solidariteit, zelfstandig wonen en samen dingen doen, 

heeft de overheid toch besloten om geen geld meer uit te trekken voor sociale activiteiten in tehuizen 

waar ouderen nog zelfstandig wonen. Alle franje is weggesneden. De betrokken bewoners in tehuizen 

dreigen te vereenzamen. Het wordt in toenemende mate een kwestie van óf thuis wonen óf naar een 

verpleegtehuis gaan. Er zit geen acceptabele mogelijkheid als verzorgingshuis meer tussen.  

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor cliënten met dementie, mobiliteitsproblemen en tijdelijke 

ziektes, die vaak zelf niet in staat zijn zelfstandig hun boodschappen te doen en dus niet meer kunnen 
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pinnen Vanuit juridisch oogpunt worden professionals en vrijwilligers afgeraden om voor deze groep 

boodschappen te doen en dan namens hen te pinnen. Dit kan namelijk complicaties opleveren met 

betrekking tot de integriteit van deze hulpverlener. Eenzelfde integriteitsprobleem wordt gesignaleerd 

bij kwetsbare bewoners, vaak ouderen en minder-validen, die geacht worden om te kunnen gaan met 

pc’s, laptops, Digid en wachtwoorden en electronisch kunnen communiceren met allerlei instanties, 

waaronder banken. Dat is maar bij een beperkt deel van de bewoners het geval. In veel gevallen kan 

het eigen netwerk bijspringen. Indien dit netwerk echter niet aanwezig is, wordt vaak teruggevallen op 

een hulpverlener, hetgeen weer problemen kan opleveren m.b.t. de integriteit van de hulpverlener.  

De enige oplossing die momenteel voor genoemde situaties voorhanden is, is dat er bewindvoering 

wordt aangevraagd voor deze cliënten. Dit instrument reikt in veel gevallen echter te ver. Er is 

behoefte aan een tussenweg, een oplossing waarbij de integriteit van de hulpverlener niet in het 

geding komt en het ook niet noodzakelijk is om tot verreikende bewindvoering over te gaan. Om deze 

situatie te bereiken is echter een wetswijziging nodig. 

9.6.3 Onzichtbare burgers die in armoede leven 
In de Wmo wordt uitgegaan van het gegeven dat iedere burger, waar mogelijk, voor zichzelf dient te 

zorgen. Er is echter een groep burgers die dit niet kan. Zij hebben geen overzicht van de 

mogelijkheden. Zij lezen geen brieven of kranten, hebben geen internet en hebben moeite met 

officiële documenten. Omdat deze burgers vaak fouten maken en/of verkeerde beslissingen nemen, 

worden zij “belaagd” door allerlei instanties die iets van hen willen.  

Als zij daarin niet actief bijgestaan worden door hulp in hun naaste omgeving, dan lopen zij vast. Zij 

zijn niet meer in staat helder te denken en gooien onwelgevallige post maar “achter de kast”. Komt 

nog bij dat zij geen hulpvraag kunnen doen omdat het CAK eerst alle gegevens moet hebben, om de 

hoogte van de eigen bijdrage te kunnen bepalen. Als deze zwijgzame zorgmijders zich niet laten 

horen gebeurt er dus niets en blijven zij leven in armoede. Voor deze groep burgers is er geen 

eenvoudige remedie omdat zij zich vaak onzichtbaar houden. Actieve sturing op armoedeherkenning 

onder de burgers, door op zekere momenten hiernaar te sonderen, is en blijft dus noodzaak. 

9.7 Overige opmerkingen 

9.7.1 Inflexibiliteit in huishoudelijke hulp 
Dit aan de hand van een voorbeeld: Een cliënt heeft al 20 jaar een huishoudelijke hulp in de categorie 

HH1 voor 4 uur per week. De zorgvraag neemt toe naar 6 uur. Dit blijkt buiten de grens van HH1 te 

vallen, waar 4 uur zorg per week maximaal mogelijk is. De cliënt moet nu worden doorgeschoven naar 

categorie HH2, een andere groep van hulpverleners op een hoger niveau en dus duurder. Bovendien 

moet de cliënt afscheid nemen van de hulp die hem/haar al 20 jaar heeft bijgestaan.   

Door wat flexibeler om te gaan met de 4 uursgrens in categorie HH1, kan de Gemeente dus én geld 

besparen én de cliënt hoeft geen afscheid te nemen van zijn/haar vertrouwde huishoudelijke hulp. 

9.7.2 Strikte, onlogische en elkaar tegenwerkende regels van de Overheid  
Aan hand van een aantal voorbeelden wordt dit duidelijk.  

Cliënten de dupe door onlogische scheiding tussen Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wmo   

Een dementerende thuiswonende vrouw die valt onder de “Wet Langdurige Zorg” mag niet meedoen 

met de dagbesteding in haar wijk (vanuit de Wmo). Dat komt omdat zij al onder de “Wet Langdurige 

Zorg” valt en daardoor geen beroep meer mag doen op Wmo voorzieningen.  

Met taxipasje wel naar huis, maar niet naar de dagbesteding  

Een vrouw mag vanuit een woonvoorziening (valt onder WLZ) niet met de Regiotaxi naar de 

dagbesteding toe, bijv. een zorgboerderij.  

Zorgbehoevenden die verhuizen naar andere stad moeten alles opnieuw aanvragen  

Dit proces, bijvoorbeeld het aanvragen van een taxipasje, duurt ca. 8 weken. Door meer interactie 

tussen de betrokken gemeenten zou dit proces sterk ingekort kunnen worden en de betreffende 

personen veel zorg en ergernis besparen.  

Stoppen met onnodige brieven versturen naar hulpbehoevenden  

Door de Gemeente worden onnodig brieven gestuurd naar hulpbehoevenden die daar geen antwoord 

op kunnen geven en/of logischerwijs niet gaan stoppen met gebruik maken van de voorziening. Beter 
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zou zijn om op voorhand te checken of die brief wel verstuurd moet worden. Nu moeten acterende 

zorginstanties, als Plicare, de brieven beantwoorden.  

Voorbeeld: Aan een mevrouw van 85 wordt per brief gevraagd of zij nog gebruik wil maken van 

thuiszorg. Om verlenging te bewerkstelligen moet zij schriftelijk antwoord geven.  

9.7.3 Oneigenlijke toepassing van PGB  
In thuissituaties, waarbij een van de gezinsleden een bijstandsuitkering heeft, komt het, in 

toenemende mate, voor dat de Gemeente de betreffende persoon aanspoort een PGB aan te vragen 

voor het verlenen van hulp aan het betreffende familielid. De Gemeente hoeft dan immers niet meer te 

zorgen voor een bijstandsuitkering. Dit geschiedt ook in situaties waar professionele ondersteuning 

soms meer op zijn plaats is. 
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9.8 Conclusies, daaruit voortvloeiende adviezen en suggesties voor de Gemeente 

 
o Hoewel de Gemeente in de korte tijd waarin de WMO geïmplementeerd moest worden, veel tot 

stand heeft gebracht, is zij nog niet in staat gebleken een volledig overzicht te creëren in de 

omvangrijke versnipperde zorg- en welzijnssector in Zoetermeer. Dát en meer open staan voor en 

betrekken van partners in het veld, zijn voorwaarden om meer samenwerking met en tussen 

instellingen en vrijwilligersorganisaties tot stand te brengen. Nadrukkelijk regie voeren op een 

adequate inzet van professionele zorg is essentieel. Van de gemeente mag nadrukkelijk verwacht 

worden dat ze daarin het voortouw neemt.  

o Advies en suggestie 

a. Gemeente richt haar organisatie zodanig in dat zij sturing kan geven aan noodzakelijke 

zorg- en welzijnsinitiatieven die instelling overstijgend zijn. 

b. In plaats vanuit het zorgaanbod in Zoetermeer te acteren naar de vele cliënten, zou de 

Gemeente de zorg wellicht beter vanuit individueel cliëntoptiek en per doelgroep in de wijk 

kunnen benaderen. Daarbij wordt door één instantie (bijv. de wijkverpleegkundige) 

geïnventariseerd wat de individuele cliënt in die doelgroep nodig heeft en wordt de 

noodzakelijke hulp daarbij gezocht en gecoördineerd. Dat bespaart uiteindelijk geld door 

betere coördinatie, sneller en beter op de cliënt afgestemde zorg en meer tevreden 

cliënten en zorgverlenenden. 

o Het vergaand bezuinigen van de Gemeente op noodzakelijke professionele aansturing en 

ondersteuning, dreigt de kwaliteit van zorg en welzijn in Zoetermeer op termijn aan te tasten.  

Adviezen 

a. Onderzoek alvorens een professional te vervangen door een vrijwilliger nadrukkelijk en in 

samenspraak met de betreffende organisatie, wat de gevolgen kunnen zijn voor de 

continuïteit en kwaliteit van een project. De vraag of er wel vrijwilligers zijn die deze 

verantwoordelijkheid van een professional integraal willen overnemen, moet daar 

nadrukkelijk onderdeel van uitmaken.   

o Aandacht wordt gevraagd voor de nog steeds toenemende regelgeving m.b.t. zorg en welzijn, 

waardoor ambtenaren steeds meer in een keurslijf worden geperst en m.n. kwetsbare ouderen 

niet meer op een adequate wijze kunnen helpen en meedenken over mogelijke alternatieve 

oplossingen. Daarin speelt ook het zich kunnen verplaatsen in de positie van de kwetsbare cliënt 

een belangrijke rol. 

Adviezen 

a. Onderzoek waar de huidige regelgeving m.b.t. zorg en welzijn onnodige en 

belemmerende regels bevat, die belemmerend zijn om voldoende flexibel en adequaat te 

kunnen acteren naar kwetsbare ouderen. 

b. Check in voortgangsgesprekken met medewerkers hoe zij omgaan met kwetsbare 

ouderen en laat hen, indien nodig, een training volgen hoe met deze ouderen om te gaan.  

o Kwetsbare ouderen die zelfstandig in tehuizen wonen dreigen verder te vereenzamen, o.a. 

doordat de Gemeente heeft besloten hiervoor geen geld meer uit te trekken voor sociale 

activiteiten in tehuizen. Goed werkende alternatieven in de vrijwilligerssfeer zijn (nog) niet 

gevonden. 

Suggestie 

a. Gemeente wordt geadviseerd om hier budget voor beschikbaar te stellen en in gesprek te 

gaan met (vrijwilligers)organisaties, om hierin te voorzien. 

o Aandacht wordt gevraagd voor cliënten met dementie, mobiliteitsproblemen en tijdelijke ziektes. 

Zij zijn vaak niet meer in staat zelfstandig boodschappen te doen. Vrijwilligers kunnen wel 

boodschappen doen, maar hun wordt afgeraden voor deze cliënten te pinnen i.v.m. een mogelijk 

integriteitsprobleem voor de hulpverlener. Eenzelfde probleem wordt gesignaleerd bij het 

electronisch communiceren van hulpverleners voor cliënten richting instanties, waaronder banken. 

Momenteel is aanvragen van bewindvoering voor deze cliënten de enige oplossing. Dit instrument 

reikt in vele gevallen echter veel te ver. Hiervoor zou een tussenweg gevonden moeten worden. 

Suggesties 

a. Hoewel de wet daarin nu niet voorziet, zouden voor het doen van o.a. electronische 

financiële handelingen, bewindvoerders met een beperkte set aan bevoegdheden kunnen 
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acteren, zodat de cliënt verder zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Dit vergt dan echter wel 

een wetswijziging. 

b. Voor het “pinprobleem” zou wellicht een debitkaart (soort chipknip) een mogelijkheid zijn; 

een kaart, waar van tevoren door een gemachtigd persoon een bepaalde hoeveelheid 

geld is gestort. Een door de Gemeente geautoriseerde instantie zou hier toezicht op 

kunnen houden. 

o Zwijgzame zorgmijders laten niets van zich horen, hoewel ze actief bijgestaan zouden moeten 

worden in tal van hulpvragen. Zij leven vaak in armoede. Actieve sturing op armoedeherkenning 

en daar op gezette tijden naar sonderen blijft een noodzaak. 

Suggesties 

a. De Gemeente zou de volgende initiatieven kunnen ontwikkelen:  Burgers die signaleren 

dat “het fout gaat” bij een buurtbewoner kunnen dit dan melden bij Meldpunt Bezorgd 

Zoetermeer, waarna door de Gemeente actie kan worden ondernomen.   Aan burgers, 

die vrijstelling van Gemeentelijke belastingen vragen, eens doorvragen wat zij nog meer 

nodig hebben c.q. welke andere problemen zij nog hebben.  Inwoners die 65 jaar 

worden actief opzoeken, om te kijken of er mogelijk een dringende hulpvraag is. 

o Indien de zorgvraag in de huishoudelijke hulp boven de 4 uur per week uitstijgt, valt deze buiten 

de categorie HH1 en wordt de cliënt doorgeschoven naar de duurdere categorie HH2, terwijl de 

zorgactiviteiten dezelfde blijven. Dit lijkt een onlogische beslissing omdat daardoor de kosten 

stijgen en de cliënt haar/zijn vertrouwde hulp kwijtraakt. 

Advies 

a. Verschuif voor HH1 de grens van 4 naar 6 uur bij gelijkblijvende zorgactiviteiten. 

o Strikte, onlogische en elkaar tegenwerkende regels van de Overheid. 
Advies 

a. Inventariseer de situaties, waarin regels van verschillende overheidsinstanties elkaar 

tegenwerken c.q. de belangen van kwetsbare ouderen en zorgverleners schaden. 

b. Probeer hier passende oplossingen voor te vinden. 

o Oneigenlijke toepassing van PGB. 

Advies 

a. Pas de wet toe waar die voor bedoeld is en verstrek de zorg die noodzakelijk is. 
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10 Bijlage 3: Opzet van het onderzoek 

10.1 Doelstelling 
Het Bestuur van de UVV wil inzicht krijgen en streeft ernaar om het vrijwilligerswerk naast uitvoering van 

bestaande taken meer te richten op (niet professionele) zorgtaken in de thuissituatie. Dit door daar nieuwe 

projecten op te zetten, waarbij vrijwilligers ondersteuning aan cliënten kunnen verlenen. 

Het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op: 

a. Het bieden van ondersteuning in de thuissituatie, waarbij samenwerking met andere zorgaanbieders 

nagestreefd wordt 

b. Het in kaart brengen van die witte vlekken, middels de inzet van zo mogelijk jongere vrijwilligers   

10.2 Opdracht 
a. Stel een onderzoek in naar de hiaten in de welzijnszorg die een gevolg zijn van de nieuwe Wmo 

wetgeving voor de welzijnszorg binnen Zoetermeer.   

b. Voer een behoeftenonderzoek uit naar vrijwilligerswerk in de thuissituatie (extramuraal) dat kan 

ingevuld worden door de UVV Zoetermeer, Dit in relatie tot bovenvermelde hiaten.  

c. De doelgroep wordt in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afgebakend tot de bewoners 

van Zoetermeer, die: 

 zelfstandig wonen, maar  

 deels afhankelijk zijn van ondersteuning (problematiek: vereenzaming, minder mobiel, niet 

digitaal etc.).  

d. Adviseer over welk nieuw vrijwilligerswerk in de thuissituatie ingevuld kan worden door de 

vrijwilligersorganisatie UVV Zoetermeer.   

e. Adviseer hoe de vrijwilliger nieuwe stijl eruit ziet en hoe deze het best geworven kan worden. 

 

De opdracht moet uitmonden in concrete voorstellen voor aan te pakken activiteiten met daarbij een 

beschrijving van de randvoorwaarden en een smart projectplan (inclusief een risico- en een 

communicatieparagraaf) om e.e.a. te realiseren.   

10.3 Begrenzing belanghebbenden 
Het onderzoek naar witte vlekken zal zich beperken tot de Gemeente Zoetermeer. 

Belanghebbenden zijn o.a.: 

 De UVV Zoetermeer dat extramurale projecten wil opzetten en uitvoeren 

 De Gemeente als overall verantwoordelijke voor de Wmo invulling en supporter voor dit project 

 Wijkteams met hun wijkregisseurs 

 Vip voor latere invulling en ondersteuning van projecten door vrijwilligers 

 Netwerk Informele Zorg (NIZ) voor afbakening van en samenwerking met andere partijen actief in de 

zorg 

 Zorgorganisaties als Buurtzorg die aanlopen tegen het maximum van activiteiten die ze zelf nog 

kunnen uitvoeren en derhalve samenwerking zoeken met derden 

 Overige vrijwilligersinstellingen, actief of leunend aan thuissituaties 

 UVV Nederland waar ideeën en projectinformatie kan worden uitgewisseld o.a. Enschede en Tilburg 

 Piëzo voor mogelijke afstemming en samenwerking 

 Uit de gesprekken kunnen andere belanghebbenden naar voren komen. 

10.4 Aanpak 
Onderzoekfase  

Stap 1  Gemeente Zoetermeer committeren 

Voor het welslagen van het project is het belangrijk dat de Gemeente als supporter voor dit project gaat 

fungeren. Op 25 mei heeft de UVV (Piet Bots en Wim Weegink) over dit onderzoek een onderhoud gehad 

met wethouder mevrouw Vugs. De wethouder was positief over het nut van dit “witte vlekken onderzoek” 

en heeft dit dan ook van harte ondersteund.  

. 
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Stap 2  Deskresearch informatiebronnen Gemeente 

Navraag bij de Gemeente wees uit dat in het verleden geen onderzoeken hebben plaatsgevonden die een 

bijdrage kunnen leveren aan het inzichtelijk krijgen van de witte vlekken en het verwerven van vrijwilligers. 

Stap 3  Raadplegen collega-adviseurs werkzaam voor andere UVV ’s 

Uit UVV Nederland bijeenkomsten en gesprekken met collega-adviseurs in een drietal andere steden, is 

naar voren gekomen dat zij niet bezig zijn met een soortgelijk onderzoek. Zij zijn wel geïnteresseerd in de 

uitkomsten van het onderzoek.  

Stap 4  Gesprekken plannen en voeren met belanghebbenden in Zoetermeer 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van vraaggesprekken. De bereidheid vanuit het veld om deel te 

nemen was groot. De selectie van geïnterviewden heeft vooral plaatsgevonden op basis van adviezen van 

geïnterviewden. Van elk gesprek is een beknopt verslag gemaakt, dat steeds getoetst is bij de 

geïnterviewde. Waar nodig is het verslag aangepast. Uiteindelijk zijn 22 partijen bevraagd en heeft dit tot 

beschrijving van 44 witte vlekken geleid. Zie hiervoor Bijlage 1.  

Stap 5  Analyseer de gegevens uit de stappen 1 tm 4 

Analyse van de vergaarde gegevens geeft zicht gegeven op hiaten, meningen, behoeften, ideeën en 

mogelijkheden m.b.t. de huidige welzijnszorg binnen Zoeteremeer. Deze zijn in dit rapport verwerkt in 

verschillende hoofdstukken. 

Stap 6  Vertaal behoeften en ideeën naar concrete voorstellen 

Op 15 september jl. heeft het bestuur van de UVV een eerste selectie van 3 potentiële projecten gedaan 

uit de 44 beschreven witte vlekken. Medio oktober zijn deze drie projecten vertaald naar concrete 

voorstellen die vastgelegd zijn in beknopte business cases, met randvoorwaarden en risicofactoren. 

Stap 7 Selectie van concrete voorstellen naar prioriteit in realisatie 

Medio oktober zijn de 3 beknopte business cases besproken met het bestuur van de UVV en is er 

prioritering toegekend aan de beste twee. Mogelijke samenwerking met andere zorgaanbieders is ook aan 

de orde gekomen. 

Stap 8  Uitvoering geven aan de geselecteerde planbeschrijving(en) 

Smart beschrijving van de activiteiten van de geselecteerde business cases in plannen met 

randvoorwaarden, planning, risicobeheersing en communicatie. Vervolgens daar uitvoering aan geven.  

Alle stappen zijn nagenoeg uitgevoerd of staan nog in de planning. Een e-enquête onder de overige zorg- 

en welzijnsinstellingen is niet uitgevoerd, vanwege de hoeveelheid administratieve handelingen die 

daaraan voorafgaan en de beperkt beschikbare tijd voor de onderzoeker.  

 
 


