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Onderwerp: Rasproject mantelzorg en vrijwilligerbeleid 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hiermee informeren wij u over het resultaat van het RAS (Regionale Agenda Samenleving) project 
mantelzorg en vrijwilligersbeleid.  
 
De gemeente heeft deelgenomen aan het RAS project mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Het doel 
van het project is vrijwilligers te stimuleren zich in te zetten om een mantelzorger te ontlasten. Dit 
noemen we respijtzorg. Respijtzorg betreft voorzieningen die mantelzorgers – die lange tijd 
intensief zorg verlenen - in de gelegenheid stellen hun zorgtaken af en toe of regelmatig over te 
dragen aan een beroepskracht of vrijwilliger. In het Wmo actieplan 2009 is het ontwikkelen van 
vormen van respijtzorg opgenomen als actiepunt.  
 
In het kader van het Rasproject is een mediacampagne gevoerd om vrijwilligers te werven voor 
respijtzorg ten bate van mantelzorgers. De projectleiding lag bij de steunpunten mantelzorg in de 
BAR gemeenten. De mediacampagne is opgezet door WelzijnNederland. Er is een folder, website, 
en poster ontwikkeld. Daarnaast is de behoefte aan mantelzorg geïnventariseerd. Van de 
geregistreerde mantelzorgers geven 37% aan dat er behoefte is aan een vorm van respijtzorg. In 
de meeste gevallen is er behoefte aan een vrijwilliger die een praatje maakt en koffie drinkt, zodat 
de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In een aantal gevallen is daarbij ook zorgverlening 
nodig die verder gaat dan van een vrijwilliger kan worden verwacht. Tenslotte zijn er actief 
vrijwilligers geworven. Er zijn er in de drie BAR gemeenten samen 13 vrijwilligers voor deze 
specifieke taak geworven.  
 
De conclusie van het project is dat: 

1. Een gerichte en persoonlijke aanpak om vrijwilligers te werven het beste werkt. 
2. Er ook behoefte aan professionele hulp om mantelzorgers te ontlasten is. 

 
Naast respijtzorg aan huis is er ook behoefte aan respijtzorg buitenshuis. Hiervoor is in 2009 het 
respijtarrangement De Buytenhof ontwikkeld door de steunpunten mantelzorg. De mantelzorger en 
degene voor wie gezorgd wordt, worden een dag lang verwend. Aan elke dag kunnen twaalf 
mantelzorgers, met de persoon waarvoor wordt gezorgd, deelnemen. Dit arrangement wordt zes 
keer aangeboden en alle dagen zijn inmiddels volgeboekt.  
 
Ook In 2010 zal het steunpunt mantelzorg aandacht besteden aan de werving van vrijwilligers. Het 
respijtzorg arrangement wordt in 2010 voortgezet. Daarnaast is er behoefte aan respijtzorg die niet 
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door vrijwilligers opgevangen kan worden. Hiervoor wordt de Wmo verordening aangepast, zodat 
er 3 uur per maand huishoudelijke hulp twee (die ondersteunende begeleiding biedt) kan worden 
ingezet ter ontlasting van de mantelzorg. In de nieuwe verordening is artikel 3.3 van de 
verordening aangepast.  
 
De hiermee gemoeide lasten van € 12.420,00 voor de extra thuishulp en € 8.000,00 voor het 
respijtzorg arrangement zijn gedekt binnen de begroting bij de kostenplaats invoering Wmo. Het 
budget voor respijtzorg is nu structureel opgenomen in de begroting. De meerkosten van de 
Huishoudelijke hulp en de respijtzorg dagen kunnen in 2009 en ook in 2010 uit de geraamde 
middelen bij de begroting worden gedekt.  
 
De kosten worden als volgt onderbouwd: 

 Een traject duurt 36 uur. Hiervoor wordt HH2 ingezet ad € 23,00 per uur. Een traject kost 
daarom € 828,00 per jaar. De verwachting van het steunpunt mantelzorg is dat er behoefte 
is aan 15 trajecten per jaar. Dit betekent € 12.420,00 per jaar aan extra lasten.  

 
 Het respijtzorg arrangement wordt ingekocht bij “De Buytenhof” en kost € 8.000,00 voor 6 

dagen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 


