
 

3.1 Mantelzorg en Informele Hulp  
Naam 
deelplan 

Mantelzorg en samenspel in 
informele zorg (Informele hulp) 

Categorie 3 

Resultaten No. 1/2/3/18/19/20/21/22/ 
30 

Organisaties Kartrekker: 
Solidez Mantelzorg &  Vrijwilligers 
Centrum Wageningen 
 
Samenwerkingspartners:  
Present, Helpende Hand 
Humanitas, Odensehuis 

 
1. Waarom en voor wie? 
In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op de informele (mantel)zorg en het 
sociale netwerk van inwoners. Niet langer is alleen de overheid aan zet. Familie, buren, vrienden en 
vrijwilligers kijken waar zij zorg en ondersteuning kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en 
gaat steeds meer met de informele zorg samenwerken. Er is dus steeds meer aandacht voor integraal 
werken. In Wageningen is het Startpunt daar een mooi voorbeeld van. Integraal werken is een 
doorlopend ontwikkelproces met elkaar, waarbij er volop ruimte is en moet zijn voor verbetering.  
 
Mantelzorg Wageningen en Vrijwilligers Centrum Wageningen gaan een verbeterslag maken door 
meer samen te werken en expertise van mantelzorg en informele zorg te delen en te bundelen in het 
informele punt (a). 
En samen werken wij in de rol van Expert Informeel Startpunt (b) in 2 jaar toe naar een volledige 
integratie van de informele hulpverlening in het Startpunt.  
 
In het informele punt en het Startpunt zoeken we samenwerking met - en vinden we aansluiting bij 
vele informele, maar ook formele partners in Wageningen om maatwerk te bieden ten aanzien van de 
vraag van de inwoner.  
 
a. Het informele punt (bundelen van expertise van vrijwillige hulp en mantelzorg) 
In de huidige situatie is er één aanspreekpunt (Solidez Mantelzorg Wageningen) voor mantelzorgers 
en één aanspreekpunt (Vrijwilligers Centrum Wageningen) voor vrijwillige hulp in Wageningen. 
Wij gaan onze expertises bundelen door nauwe samenwerking waarbij we voor de inwoner en 
samenwerkende organisaties de Wageningse informele zorg vertegenwoordigen.  
 
Belangrijkste motivatie om mantelzorg en vrijwillige hulp samen te voegen tot één informeel punt is 
dat er op deze manier:  

• een integrale aanpak voor de informele zorg & ondersteuning komt 
• een versterking komt in de kwaliteit en positie van de informele zorg & ondersteuning, doordat 

expertises nog meer gebundeld en afgestemd worden (korte lijnen, zicht op elkaars 
speelveld, contact delen met andere organisaties enz.)  

• er kosten worden bespaard in het investeren in het werken volgens het Wagenings Model, 
waarbij beroepskrachten bewust worden van de kracht van het eigen netwerk van de 
hulpvrager & de informele zorg en hier ook gebruik van gaan maken 

• door de nauwe samenwerking goed kan worden toegewerkt naar de volledige integratie in het 
Startpunt in 2020 (zie Expert Informeel Startpunt) 

• je de vraag beter ophaalt, omdat er achter een hulpvraag met regelmaat ook een mantelzorg 
vraag ‘schuilt’ en andersom 

• een laagdrempelig punt beoogt te zijn/bent voor inwoners die niet naar buurtpunten zullen 
gaan omdat zij dat niet willen of durven 

 
Het informele punt is er voor de Wageningse inwoner of organisatie die vrijwillige hulp of mantelzorg 
ondersteuning zoekt voor zichzelf, zijn naaste of cliënt. Onmisbaar hierin is de samenwerking met de 
lokale organisaties zoals ‘t Gilde, de Zonnebloem, de ouderenbonden, Stichting Present, Odensehuis, 
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VWON, Home Start (Solidez) en ook de initiatieven vanuit de kerken of de huizen van de wijk van 
Solidez. Zij (en alle andere organisaties die Wageningen rijk is) zijn van grote waarde voor de 
inwoner! 
De mantelzorger kan in het informele punt ook Respijtzorg aanvragen. In Wageningen zijn er respijt 
projecten voor verschillende kwetsbare doelgroepen zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel, 
Parkinson, dementie of GGZ problematiek. 
Het informele punt komt daarnaast ook op voor het belangen van (lokale) vrijwillige hulporganisaties 
en mantelzorgondersteuning.  
 
b. Expert Informeel Startpunt (verbinding betaalde en vrijwillige hulp) 
In 2015 is het Startpunt geopend. Nog altijd is de informele (mantel)zorg & ondersteuning in het 
Startpunt ondervertegenwoordigd. Sinds 2017 wordt het Startpunt team door de Expert Informeel 
gevoed.  
 
De Expert Informeel informeert de Startpunt medewerker welke rol van informeel kan spelen bij 
binnenkomende casussen en welke informele zorg ingezet kan worden. Zij zorgt dus voor 
kennisoverdracht ten aanzien van de informele sociale kaart en draagt bij aan de ‘mindset’ om 
informele zorg en ondersteuning in het werkproces te integreren volgens het Wagenings model 
(inwoner > omgeving > informeel > formeel).  
 
De Expert Informeel is een verbinder tussen de informele en formele zorg & ondersteuning en 
vertegenwoordigd het gehele integraal aanbod van de informele hulp. Om deze verbinding en 
inbedding van de informele zorg en dienstverlening binnen het nieuwe team van het Startpunt 2.0 
verder te verstevigen tot een goed fundament, is het nodig dat de rol van de Expert Informeel 
voortgang krijgt om zowel mantelzorg als vrijwilligerszorg goed vertegenwoordigd te zien. De 
verwachting is dat de informele zorg de komende vier jaar zal groeien en de rol van de Expert 
Informeel zal groeien.  
De Expert Informeel zal in 2 jaar (tussen 2018-2020) de formele zorg en de informele zorg met elkaar 
verknopen zodat er vanaf 2020 echt één centrale plek is voor alle vragen zowel formeel als informeel, 
middels het Startpunt (volledige integratie in het Startpunt).  
 
2. Wat willen we bereiken?   
 
Resultaat/Effect 
van uit Samen 
Wageningen 

Concreet doel Indicatoren (middelen):  
 

Monitoring 

18 er is een 
professioneel 
aanspreekpunt 
voor 
ondersteuning aan 
mantelzorgers 
 
19 mantelzorgers en 
professionele 
hulpverleners 
stemmen de 
zorgverlening met 
elkaar af 
 
22 mantelzorgers die 
ondersteuning nodig 
hebben, krijgen 
informele en/of 
formele hulp op 
maat 
 
30 er wordt 
informele of formele 
hulp aangeboden en 

Bundeling van de 
expertise van 
mantelzorg en vrijwillige 
(informele) hulp in het 
informele punt.  
 
Er is een toename in 
hulpvragen van 
mantelzorgers 
waarneembaar (15%)  

0 meting  & aantal 
registratie hulpvragen 
 
Netwerkbijeenkomsten/ 
ketenoverleg 
 
 

Evaluatie Solidez en VCW 
d.m.v. evaluatiegesprek.  
 
Klant effectmeting d.m.v. 
Editz.  

Inzet van de Expert 
Informeel in Startpunt 
2018-2020:  
De inbedding van de 
informele zorg in het 
Startpunt gebeurt met 
de Expert Informeel 
voor 16 uur per week.  
 
In 2020 is het informele 
zorg & ondersteuning 

Ervaren meeropbrengst 
van Startpuntmedewerkers 
t.a.v. de verknoping van de 
informele zorg en de 
formele zorg.  
 
Toename aantal informele 
hulpvragen. 

Tussentijdse evaluatie 
met Startpunt 
Medewerkers en 
management Startpunt.  
 
Registratie in TOP betreft 
vraag/verwijzing naar 
informele zorg & 
organisaties.  
 
Effectmeting binnen het 
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er is ondersteuning 
door professionals, 
vrijwilligers en 
mensen uit het 
eigen netwerk 

volledig geïntegreerd in 
het Startpunt.  
 

Startpunt Team betreft de 
rol van de Expert 
Informeel. 

Mantelzorgers 
kunnen hun gezin, 
werk, vrije tijd, school 
ect. combineren met 
hun mantelzorgtaken 
zonder verlies van 
gezondheid en 
welbevinden.  

Mantelzorgers worden 
eerder ‘gevonden’ 
waardoor zij verlicht en 
gesterkt worden door te 
verbinden met hulp op 
maat (4V ‘s).  

Gebruik maken van de 
Editz* bij 
vraagverheldering zodat 
duidelijk is of er sprake is 
van (dreigende) 
overbelasting. 
De Editz maakt inzichtelijk 
hoe de mantelzorger de 
(over)belasting ervaart.  
 
 

2x per jaar een Rond De 
Tafel gesprek organiseren 
met mantelzorgers om te 
informeren wat hen 
geholpen heeft om hun 
mantelzorgtaken te 
combineren met hun 
dagelijks leven.  
 
Tenminste 2 x per jaar 
informeren bij hulpvragers 
en mantelzorgers of de 
ingezette respijtzorg/hulp 
voldoende is geweest.  
Zonodig opnieuw de Editz 
afnemen en zo nodig 
bijsturen.  

18 er is een 
professioneel 
aanspreekpunt voor 
ondersteuning aan 
mantelzorgers 
 
19 mantelzorgers en 
professionele 
hulpverleners 
stemmen de 
zorgverlening met 
elkaar af 
 
22 mantelzorgers die 
ondersteuning nodig 
hebben, krijgen 
informele en/of 
formele hulp op maat 
 

Respijtzorg projecten: 
 
Afstemming in aanbod, 
respijtzorg op maat/ 
meerdaagse zorgpauze 
momenten voor diverse 
doelgroepen 
mantelzorgers.  
 

Met de organisaties die 
respijtzorg bieden in 
gesprek gaan (start 
maken) eerste analyse, 
waarna plan van aanpak. 

Afhankelijk van de 
invulling van de projecten 
x  keer overleg.  
 
Evaluatie van de 
projecten bij de 
mantelzorgers.  

2 inwoners ervaren 
hun kwaliteit van 
leven gemiddeld als 
goed  
 
30 er wordt informele 
of formele hulp 
aangeboden en er is 
ondersteuning 
door professionals, 
vrijwilligers en 
mensen uit het eigen 
netwerk 
 
 

Praktische hulp en 
ondersteuning in en om 
het huis aan inwoners 
die geen netwerk of 
financiële middelen 
hebben helpen met 
klussen in huis of de 
tuin.  
 
Humanitas 
Tandem/Contact 
Houden koppelt 
geïsoleerde inwoners 
aan een vrijwillig 
maatje.  

Inwoners kunnen een 
hulpvraag indienen bij het 
Vrijwilligers Centrum.  
 
We werken samen met 
Vrijwilligers Centrum, 
Humanitas, Present en 
andere belangrijke lokale 
partners om vraag en 
aanbod, hiaten, 
knelpunten op te lossen 
met ketenoverleg.  
 

De Helpende Hand heeft 
wekelijks contact met het 
Vrijwilligers Centrum t.a.v. 
lopende hulpvragen.  
 
1 x per 3 maanden is er 
ketenoverleg met het 
Vrijwilligers Centrum, 
Helpende Hand 
en  Present. Daarbij 
kunnen andere 
organisaties aansluiten 
zoals voorheen het 
Solidez Klussenatelier.  

 
3. Onderbouwing  
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Uitspraken als: ‘kennis is macht, samenwerken is kracht’, ‘waarom moeilijk doen als het samen kan’, 
alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’ zijn clichés, maar impliceren wel de waarde van 
samenwerken. 
Het is belangrijk dat zorg wordt afgestemd en daar waar mogelijk  in overleg met de cliënt zelf (eigen 
regie).  Het is een must dat professionals zoals bijv. de Startpunt Medewerkers, de 
thuiszorgmedewerkers van Icare, de cliënt zelf, het sociale netwerk waar de cliënt deel van 
uitmaakt  en vrijwilligers organisaties met elkaar samenwerken. Hierbij zal ook gebruik gemaakt 
worden van de signalen van professionals die minder voor de hand liggend zijn zoals de kassière bij 
de buurtsupermarkt, de buurtkapper, de apotheek, huishoudelijke hulpen.  
Een ieder brengt zijn eigen expertise, ervaring en waarden mee, die elkaar kunnen versterken. 
Vrijwilligers en professionals hebben een verschillende rol en elk hun eigen kracht. Op basis van de 
verschillende rollen kan de juiste taakverdeling en samenwerking bepaald worden. Zoals de 
maatschappelijk werker van Solidez de cliënt helpt met een officiële aanvraag voor schuldsanering en 
de cliënt samen met de vrijwilliger van de Humanitas Thuisadministratie de post wekelijks 
opent.  Door samenwerking bundel je dus individuele krachten, van ieders kwaliteiten (kennis, 
expertise) en achtergronden met als doel samen een resultaat te bereiken en de cliënt te helpen.  
 
4. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
 
1. Lerende organisatie:  

a) Mantelzorg Wageningen en Vrijwilligers Centrum en anderen in het samenwerkingsverband 
leren van elkaar door met regelmaat casussen uit de praktijk te bespreken en kennis uit te 
wisselen. Het Vrijwilligers Centrum en hun vrijwillige baliemedewerkers zal nader gaan kennis 
maken met de (in het mantelzorg veld bekende) 4 V’s methodiek, waardoor mantelzorgers 
eerder opgemerkt worden. Deze methodiek sluit goed aan bij de visie van Samen 
Wageningen. 

b) De vrijwillige baliemedewerkers van het VCW zullen onder begeleiding van een coördinator 
hulpvragen bemiddelen naar de juiste organisaties. In 2018 zal geïnvesteerd worden in de 
deskundigheid en competenties van de baliemedewerkers. Zij zullen zich alleen gaan richten 
op de informele hulp en zij zullen bemiddeling naar vrijwilligerswerk overlaten aan de 
coördinatoren. 

c) Mantelzorg en Vrijwilligers Centrum Wageningen maken met Humanitas en andere 
vrijwilligersorganisaties die scholing aan vrijwilligers bieden, een scholingsplan voor 2018 ten 
aanzien van een gezamenlijke basisscholing aan vrijwilligers die inwoners hulp bieden vanuit 
de thuissituatie. Het doel is scholing efficiënter te organiseren door te bundelen en te delen. 

d) Mantelzorg en Vrijwilligers Centrum organiseren samen netwerkbijeenkomsten voor 
vrijwilligers, organisaties, beroepskrachten en mantelzorgers gericht op specifieke actuele 
(lokale) thema’s. Doel van netwerkbijeenkomst kan bijvoorbeeld zijn: het inzichtelijk 
krijgen/maken van de praktijk, wat ontwikkelingen/vraagstukken zijn en hoe hierop in te 
spelen, te verkennen wat mogelijkheden zijn of voorlichting te geven. Aan de ontwikkeltafel 
kunnen dit soort punten besproken worden specifiek voor één bepaald thema of doelgroep. 
 

2. Respijtzorg:   
Respijtzorg zal door Mantelzorg Wageningen en het Odensehuis gezamenlijk ontwikkeld worden. 
Doel is te komen tot een optimaal aanbod van respijtzorg projecten voor een brede groep 
mantelzorgers, waarbij elke mantelzorger de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de 
respijtzorg die bij hem/haar past. Het doel van Respijtzorg is dat mantelzorgers eerder worden 
ondersteund bij hun mantelzorgtaken zodat zij op gezette tijd even een zorgpauze hebben. Door 
(meerdaagse) zorgpauzes in te lassen wordt overbelasting voorkomen. Respijtzorg (vrijwillig of 
formeel) moet daarom voor elke mantelzorger mogelijk zijn. In een vraagverhelderingsgesprek wordt 
beoordeeld welke vorm van respijtzorg het beste past en welke hulp de mantelzorger eventueel nog 
meer nodig heeft/wenst. Hierbij wordt eerst gekeken naar informeel mogelijkheden zoals inzet van 
een vrijwilliger of gemak diensten. 
  
3. Expert informeel:  
De rol van de Expert Informeel wordt vanaf volgend jaar vanuit het loket informeel geleverd: zowel 
door het Vrijwilligers Centrum Wageningen als door Mantelzorg Wageningen. 
De financiering zal voor 8 uur uit Samen Wageningen komen en voor  8 uur worden aangevraagd 
vanuit het budget van het Startpunt. De Expert Informeel zorgt voor de inbedding van de informele 
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zorg in het Startpunt door casussen te bespreken en de rol/mogelijkheden van de informele zorg te 
benoemen. Men is de verbinder tussen de informele en formele zorg, is een vraagbaak en geeft 
informatie en advies. 
De Startpunt Medewerker heeft daarbij als hulpmiddel een goede actuele sociale kaart en maakt 
kennis met deze informele organisaties door presentaties en werkbezoeken. De Expert Informeel 
brengt ook het Wagenings Model onder de aandacht en beoogt dat binnen het Startpunt een 
werkwijze waarbij eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van de inwoner en zijn/haar netwerk, 
dan naar mogelijke vrijwillige inzet en daarna naar de nodige professionele inzet. Soms kan vrijwillige 
inzet aanvullend op professionele inzet gewenst zijn. Om resultaten van de werkwijze van de expert 
informeel inzichtelijk te krijgen, dient dit geregistreerd te worden in registratiesysteem van het 
Startpunt (TOP)  
Randvoorwaarde is uiteraard dat er goede samenwerkingsafspraken zijn met het Startpunt. 
Uiteindelijk doel is een volledige integratie in het Startpunt in 2020 waardoor inwoners ook met vragen 
voor vrijwillige hulp bij het Startpunt terecht kunnen. En het wordt daarmee vanzelfsprekend dat vanuit 
het Startpunt ook verwezen wordt naar informele vrijwillige hulp. Het effect van de inzet van de Expert 
Informeel zal tussentijds  geëvalueerd worden met het Startpunt management, het Startpunt Team en 
met inwoners. 
 
4.  ‘Het informele punt’ 
Het ‘informele punt’ neemt de rol als expertisecentrum op zich door een advies en informatiepunt te 
zijn voor mantelzorgers, hulpvragers, respijt vrijwilligers, vrijwilligers en beroepskrachten. De 
coördinatoren van Mantelzorg Wageningen en het Vrijwilligers Centrum behartigen de belangen van 
de gehele informele zorg. Nauwe contacten met de inwoners, de (vrijwilligers) organisaties en de 
gemeente zijn belangrijk om te weten wat er speelt en nodig is in het speelveld om ervoor te zorgen 
dat er een goed integraal hulpaanbod is voor de inwoner. Mantelzorg Wageningen heeft veel ervaring 
met activiteiten organiseren voor mantelzorgers jong en oud. Enkele voorbeelden hiervan zijn het 
bieden van de respijtzorg projecten (BOS, VPTZ en Maatje op Maatje, meerdaagse zorgpauzes), 
persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij regelzaken, specifieke interventies voor mantelzorg 
groepen zoals jonge mantelzorgers, werkende/GGZ/allochtone mantelzorgers, mantelzorgcafés, de 
Dag van de Mantelzorg, scholing van vrijwilligers en beroepskrachten. 
 
5. Investeren in samenwerking 
Zonder samenwerkingspartners (groot of klein) in het Wageningse veld lukt het niet om te voorzien in 
een goed integraal informeel aanbod! Organisaties  zoals de Helpende Hand, Present, Homestart(+), 
Rode Kruis, de Zonnebloem, de kerken in Wageningen, de Huizen van de Wijk, Gilde, 
Buurtbemiddeling, de Waag, het Digitaalhuis en allerlei andere prachtige Wageningse 
(buurt)initiatieven dragen elk hun steentje bij aan de zorg die we voor de inwoner willen en kunnen 
regelen. We zullen nieuwe samenwerkingsinitiatieven zoals Wijzelf zorgcoöperatie & buurtinitiatieven 
actief benaderen voor samenwerking.   
 
Humanitas is een belangrijke samenwerkingspartner en zij zal zich blijven inzetten door hun 
activiteiten professioneel uit te voeren. Zij zoekt continue afstemming in de praktijk met samenwerken 
organisaties om hun activiteiten voor de inwoners zo goed mogelijk en op maat te organiseren.  
Humanitas Tandem koppelt geïsoleerde inwoners die om welke reden dan ook buiten de 
maatschappij staan of hebben gestaan, waaronder (ex-)cliënten van hulpverleningsinstellingen, 
ouderen, nieuwkomers, jongeren on- en offline aan een vrijwilliger c.q. maatje. Dit maatjescontact 
vormt een sterk wapen in het tegengaan van sociaal en maatschappelijk isolement. Dit wordt 
verzorgd door professioneel geschoolde/getrainde vrijwilligers. 
Humanitas Contact Houden is er voor mensen die door hun handicap of chronische ziekte, lichamelijk 
of psychisch, moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving, hoewel ze dit wel graag willen. 
Een vrijwilliger - een maatje - helpt de deelnemer om de ‘gewone’ dingen te doen, die door de 
beperking niet lukken. Ook dit wordt verzorgd door professioneel geschoolde/getrainde vrijwilligers. 
Het project ‘Contact houden’ is een initiatief vanuit Humanitas, Vrijwilligers Centrum, Mantelzorg 
Wageningen. Vrijwilligers van Humanitas komen bij de hulpvragers thuis. Beroepskrachten werken 
vanuit een kantoor waar ook inloop is voor vrijwilligers en waar de intervisie, vergadering en 
bijscholing plaatsvindt. Humanitas werkt naast het Vrijwilligers Centrum en Mantelzorg Wageningen 
met verschillende organisaties samen zoals: RIBW, MEE Veluwe, Maatschappelijk werk, Steunpunt 
Mantelzorg, Philadelphia, Leger des Heils, WoonZorgNet, Zorgplus, Pro Persona, Vluchtelingenwerk, 
thuiszorgorganisaties. 
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De Helpende Hand is een kleine lokale vrijwilligersorganisatie in Wageningen. Klein maar van 
onschatbare waarde voor de inwoner, en daarmee een belangrijke partner binnen de informele 
hulpverlening.  Het Vrijwilligers Centrum en de Helpende Hand werken nauw samen rondom de 
afstemming van hulp aan inwoners die praktische hulp in of om huis nodig hebben. Het betreft de 
doelgroep kwetsbare inwoners, zij die geen eigen netwerk of financiële middelen hebben. De 
Helpende Hand werkt met vrijwilligers en worden aangestuurd door een vrijwillig coördinator en 
bestuur.  
Klanten mogen een gift overmaken waarvoor de Helpende Hand gereedschap koopt of repareert.  
De Helpende Hand en het Vrijwilligers Centrum zijn met elkaar in gesprek om de afstemming rondom 
verwijzingen van hulpvragen efficiënter te laten lopen.  
 
Stichting Present Wageningen Present Wageningen kan hulpvragen oppakken van mensen die zelf 
niet de gezondheid, financiën of sociaal netwerk hebben. Deze mensen zijn vaak zeer kwetsbaar en 
het lukt hen bijvoorbeeld niet hun tuin bij te houden, of te verhuizen. Present zet groepen in om hierbij 
te ondersteunen en zorgt voor een goede voorbereiding, begeleiding tijdens het project en evaluatie 
achteraf. De Wageningse samenleving is voor een deel georganiseerd in groepen, denk daarbij aan 
studentendisputen en –kringen, sportteams, groepen in kerken, gezinnen, collega's, schoolklassen, 
enz. Door deze groepen te werven voor een project snijdt het mes aan twee kanten: een hulpvraag 
wordt opgelost en de vrijwilligers krijgen de kans om iets voor een ander te betekenen. Present vormt 
hierbij de verbindende schakel. Groepen worden vaak ingezet bij zeer kwetsbare mensen met 
meerdere problemen, wat een grondige voorbereiding en nauwe samenwerking met bestaande 
hulpverlening nodig maakt. Present wil ook proberen een klussenteam (Krachtpatsers Present voor 
Wageningen) op te richten in samenwerking met Vrijwilligers Centrum Wageningen, Helpende Hand, 
Compleet mensenwerk en andere organisaties. De financiering hiervan wordt aangevraagd bij het 
Samen Wageningen Fonds. 
 
Diverse aanbieders in het IAS bieden activiteiten gericht op het versterken van eigen regie en 
zelfoplossend vermogen. Mensen leren een hulp of ondersteuningsvraag zoveel mogelijk zelf op te 
lossen. Ze laten zich niet meer automatisch doorverwijzen naar een instantie die het voor hen oplost, 
maar gaan leren hoe en wat ze zelf kunnen doen. Voorbeelden zijn onder meer: Wat kan ik zelf goed 
of beter dan professionele hulp en ondersteuners wat moet ik doen/organiseren om te voorkomen dat 
ik terugval in schulden, hoe organiseer ik zelf een duurzaam netwerk waardoor ik niet afhankelijk 
wordt van professionele hulp en ondersteuning.  
 
5. Organisatie (Kartrekkers en samenwerkingspartijen) 
Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen zijn kartrekkers. Zij werken 
graag samen met informele, formele organisaties (groot en klein) en het Startpunt om de zorg & 
ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de 
inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke 
samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden aan de 
alle inwoners van Wageningen:  
Stichting Present, Helpende Hand, Humanitas, Odensehuis, Indigo preventie 
 

6. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Mantelzorg Wageningen  
- Loket   
- Vrijwillige Respijtzorg  
- Expert Informeel Startpunt (4 uur per week) 

Solidez 
 
Solidez i.s.m. 
Odensehuis  

€ 105.000 
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Loket informele hulp en Expert Informeel Startpunt  
(4 uur) 

Vrijwilligers Centrum 
Wageningen  

€ 74.080 

Vrijwillige klushulp Helpende Hand  € 2.500 
Vrijwilligersgroepen voor praktische klussen en sociale 
activiteiten bij kwetsbare inwoners 

Stichting Present € 25.000 

Tandem & Contact Houden Humanitas € 58.000 
Totaal:  €264.580 

 
GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

activiteit organisatie prijs/product kosten 

Promotie van informele hulpverlening Vrijwilligers Centrum  
 

€ 6.000 

Preventieve ondersteuning mantelzorgers 
GGZ (risicogroep GGZ) 

Indigo Gelderland 
e.o. bv 

 

 € 13.000 

Preventieve ondersteuning met een familielid 
GGZ (KOPP en Brussen zijn risicogroepen 
GGZ) 

Indigo Gelderland 
e.o. bv 

 

Opgenomen 
in deelplan 

jeugd in gezin 

Mantelzorgcursus Fysiotherapie 
Groothuis 

1 avond voor 
max. 20 pers. 

€ 210 

Alzheimercafé Alzheimer NL afd. 
Veluwe Vallei 
Grebbe en Solidez 
Mantelzorg 
Wageningen 

 

€ 1.500 

Cursus  mantelzorgers Omgaan met 
dementie   

Solidez Mantelzorg 
Wageningen 
Ketenzorg dementie 
Gelderse Vallei, 
Odensehuis 

 

zie deelplan 3 
Samen Ouder 

Worden  

Training 
beroepskrachten/vrijw./mantelzorgers: 
Samenspel informele & formele zorg 

Solidez Mantelzorg 
Wageningen 

 

€ 5.000 
 

Krachtpatsers Present voor Wageningen 
klusteam met flex-vrijwilligers van Present 
die vaker dan eens iets willen doen, 
vrijwilligers van De Helpende Hand en 
deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt 
en samenleving 

Stichting Present 25-30 klussen 
per jaar 

€ 12.000 

Totaal  € 37.710 

 
GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN (o.a. IAS) 

activiteit organisatie prijs/pro kosten 
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duct 

Training eigen regie Carriere 
Corrazon 

1 training € 5.200 

 


