Stijgende vraag naar mantelzorgers & vrijwilligerszorg; dalend aanbod?
Een gezonde toekomst van Mantelzorg en Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen

Verslag werksessie 21 juni 2018
Locatie:
Deelnemers:

Organisator:
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steunpunten vrijwilligerswerk, beleidsmedewerkers
gemeenten, zorgprofessionals
CMO STAMM

Op 21 juni 2018 zette CMO STAMM met ruim dertig experts op het gebied van informele zorg een
eerste gezamenlijke stap naar oplossingsrichtingen om de toekomst van Mantelzorg en
Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen gezond te houden.
Verschillende perspectieven en uitdagingen
De verwachtingen binnen onze participatiesamenleving zijn hoog. Misschien wel te hoog. Naast alle
vaardigheden en kennis die het vaak van bewoners vraagt om mensen met zorgvragen te helpen, is
er ook nog sprake van een toenemende mismatch in de bevolkingssamenstelling. Het aantal senioren
neemt toe, terwijl de leeftijdsgroepen die voor hen zorgen kiezen juist afnemen. Tegelijkertijd is er
op dit moment al een tekort aan zorgprofessionals. Hoe komen we aan meer zorgprofessionals als de
leeftijdsgroepen die voor deze opleidingen zouden kunnen kiezen juist afnemen? Kortom, we
hebben te maken met een complex probleem en met vele verschillende perspectieven.

Ben ik een mantelzorger? Weet ik genoeg over een
ziekte? Ik werk, pas op de (klein)kinderen, wat
heeft prioriteit?

Kan en wil ik mijn
(klein)kinderen belasten? Wat
zijn mijn alternatieven?
Mantelzorger

Hulpontvanger
Wie neemt mijn taken
over als ik stop?

Hoe kan ik goede zorg blijven
verlenen onder tijdsdruk?
Vrijwilliger

Zorgprofessional

Waar ligt de stip op de horizon?
Om de toekomst van mantelzorg en vrijwilligerswerk gezond te houden, is het noodzakelijk om
gezamenlijke stappen te zetten naar oplossingsrichtingen. Hierover waren de deelnemers het
volmondig met elkaar eens. Dat vraagt ook om meer verdieping, sterkere samenwerking en hele
concrete stappen vanuit verschillende disciplines op het gebied van informele zorg. Van elkaar horen
welke mogelijkheden er zijn, is een eerste mooie stap, maar voor het vervolg zijn gezamenlijke acties
nodig, zo luidde de conclusie op 21 juni. ‘We moeten stoppen met praten en het vooral met elkaar
gaan doen!”
Om te achterhalen wat we met elkaar in de provincie Groningen kunnen gaan
doen, is er flink gedroomd over een gezonde
toekomst. Wat is ons ideaalbeeld? Waar
zouden we naar moeten streven? Een lastige
vraag, zo bleek. Toch verschenen er letterlijk
stippen aan de horizon, vanuit de
verschillende perspectieven van een
hulpontvanger, een mantelzorger, een
vrijwilliger en een zorgprofessional.

Alle inzet rondom informele zorg begint natuurlijk bij de hulpontvanger. Oftewel bij degene die een
zorgvraag heeft en die behoefte heeft aan aanvullende steun vanuit het informele netwerk. Dit
kunnen mantelzorgers of vrijwilligers zijn. Op 21 juni ontstond het idee van een toekomstcoach.
Iemand die tijdig kan anticiperen op levensgebeurtenissen. Dit kunnen verschillende personen zijn en
hiermee kun je al vroeg beginnen, vanaf het vierde levensjaar bijvoorbeeld. Persponen die hierbij
een rol zouden kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld leraren, welzijnswerk, jongerencoach etc.

Twee stippen voor mantelzorgers
De dromen vanuit het perspectief van een mantelzorger hadden vooral betrekking op het in beeld
komen en blijven bij zorgprofessionals. Herkenning en erkenning waren vaak gehoorde opmerkingen.
Vernieuwend is de droom van generatie wonen, omdat we in Nederland (nog) geen cultuur hebben
om lang bij elkaar te blijven wonen.
Groep 1
 direct hulp
 balans
 minder regelzorg
 professional met kennis van zaken
 basisinkomen
 baangarantie
 gesteund voelen
 herkenning en erkenning
 mantelzorger wordt geïnformeerd door
hulpverlening
 overnemen van zorg (plan b)
 iedere mantelzorger is assertief
 bij iedere zorgvrager kennen we de
mantelzorger

Groep 2
 dat je duidelijk in beeld bent en dat je goed
communiceert met betrokkenen
 alle mantelzorgers leren de signalen van
overbelasting herkennen
 generatie wonen (zoals bij. in Italië
gangbaar is)
 investeren in bewustwording bij de jeugd
 tijd en ruimte om te zorgen moet er zijn of
worden gecreëerd
 mantelzorg is aanvullend en als dit niet
meer kan, dat er een plan b ligt
 voldoende achtervang voor de mantelzorg
 mantelzorgpas + zorg handboek
 openheid over wat er nodig is en wie dan
kan helpen (grenzen?)

Vrijwilligerswerk is cool!
De droom rond vrijwilligerswerk was op 21 juni kort maar krachtig!




het vinden van leuk en passend vrijwilligerswerk is makkelijk
beter faciliteren van vrijwilligers met beroepskrachten/professionals en ondersteuning
en tot slot: vrijwilligerswerk is cool!

Een uitdaging waarmee we aan de slag kunnen gaan.
En dan was er ook een droom voor zorgprofessionals

Voorkom praten in cirkeltjes!
Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat we met
elkaar verantwoordelijk zijn om aan een gezonde
toekomst voor mantelzorg en vrijwilligerswerk te
werken, zien we met elkaar ook het gevaar van
‘het cirkeltjes met elkaar blijven praten’. De
grootste uitdaging om onze dromen te kunnen
verwezenlijk ligt hiermee in het doorbreken van
deze cirkel. Hoe komen we met elkaar tot echte
vervolgstappen om onze dromen te kunnen
realiseren?
Er is helaas geen 100 procent dekkende oplossing. Met elkaar kunnen we kleine stappen in een
richting zetten. Alles staat en valt wel met een open houding en het uitgangspunt van een win-win
situatie. Voor hulpontvangers, mantelzorgers, vrijwilligers en voor zorgprofessionals. Maar dit zijn
geen homogene groepen. Om op maat en flexibel te kunnen werken, heb je ook een structuur nodig
om vanuit het cliëntperspectief te kunnen handelen in de praktijk. Hierbij staat de vraag van een
inwoner centraal. Op 21 juni is ook gevraagd naar succesfactoren waarmee je zaken in gang kreeg,
als individuele medewerker van een organisatie. Wat hierbij heel opvallend was, waren de
overeenkomstige opmerkingen zoals:






goed luisteren en een ander het gevoel geven dat hij/zij er toe doet (en dit ook uitstralen)
niet oordelen, maar aansluiten, contact maken en oprecht zijn
verbinding en vertrouwen kweken
overstijgend denken, spontaniteit en dingen oppakken als vanzelfsprekendheid
mensen bij elkaar brengen, verbindend vermogen hebben, doelgericht
“Mantelzorgers met elkaar in contact brengen…
levert ook nieuwe vrijwilligers op”
(ervaring in Midden Groningen)

Hoe nu verder?
Einstein zei het ooit al: we kunnen problemen niet oplossen met hetzelfde gedachtegoed waarmee
deze ook zijn ontstaan. Als flexibel en op maat werken vrijwel onmogelijk wordt gemaakt door de
huidige (financiële) infrastructuur, dan is het voor ons allemaal de grootste uitdaging om informele
zorg met een nieuwe blik in te richten. Met kleine stappen, maar met grote gevolgen voor degenen
waarom het gaat: de hulpontvanger, mantelzorger, vrijwilliger én de zorgprofessional. CMO STAMM
wil op basis van de uitkomsten nog dit jaar een concrete vervolgstap zetten in Groningen en Drenthe.
Doe je mee? Laat het vooral weten!
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