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Geacht college van B en W,
De voorbereidingen op de decentralisaties zijn in volle gang. De Wmo-raad realiseert zich dat de
gemeente alle zeilen moet bijzetten om de organisatie voor de uitvoering van de nieuwe taken
tijdig rond te krijgen. Een punt van zorg of op zijn minst van onduidelijkheid is hoe de gemeente
aankijkt tegen de rol en positie van mantelzorgers en vrijwilligers. In onze advies op de eerste
beleidsnota transitie Awbz/Wmo van 16 april 2013 hebben we dit ook al aankaart. Aanzien de
tijd begint te dringen, vragen we nogmaals uw aandacht voor enkele zaken.
Begripsbepaling: mantelzorger en vrijwilliger
In de diverse stukken van de gemeente worden de begrippen ‘mantelzorger’ en ‘vrijwilliger’
gebruikt. Dat gebeurt echter niet consequent en de begrippen lopen volgens ons daardoor door
elkaar. We roepen de gemeente op om duidelijk te maken wat zij onder mantelzorgers en
vrijwilligers verstaat en wat zij van hen – in het kader van de decentralisaties – verwacht en
wat zij aan ondersteuning – van de gemeente of andere instellingen – kunnen verwachten.
Als suggestie voor de afbakening geven we de gemeente de volgende definities mee.
Mantelzorg overkomt je: Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt
je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen
soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
Voor vrijwilligerswerk kies je: Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende
tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige
handelingen.
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Zicht op mantelzorgers en vrijwilligers
Een goede definitie is ook belangrijk om te kunnen bepalen hoeveel inwoners van Oss mantelzorg geven of als vrijwilliger betrokken zijn. We zijn benieuwd of de gemeente daar cijfermatig
al meer zicht op heeft. Dat geldt ook voor de inschatting van het aantal mantelzorgers en
vrijwilligers dat nodig zal zijn om de kwaliteit van participatie op peil te houden.
Ondersteuning
Dit brengt ons ook op een derde punt dat onduidelijk is: hoe gaat de gemeente mantelzorgers
en vrijwilligers de komende jaren ondersteunen en regievoeren op de ondersteuning door
andere instellingen en instanties? En hoe gaat de gemeente om met ongewenste effecten zoals
het verlies aan inkomen als mensen noodgedwongen meer mantelzorg moeten gaan bieden? We
missen voor de korte termijn vooral beleid dat individuele mantelzorgers ondersteunt waarvoor
veel gaat veranderen per 1 januari 2015.
Ondertekening
Mocht het college over deze inhoud nog nader met de Wmo-raad van gedachten willen wisselen
zijn wij hiertoe uiteraard bereid.
Met vriendelijke groet,

J.C.Raadgever, voorzitter
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J. Smits, secretaris

