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Inleiding

Als mensen ziek zijn of een handicap hebben

gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

worden ze vaak geholpen. Deze hulp komt
meestal van familie of vrienden. Maar soms

De generale diaconale commissie krijgt met

is het sociale netwerk van een gemeentelid

regelmaat vragen hoe hulp aan elkaar in de

die eigenlijk mantelzorg nodig heeft te klein

kerkelijke gemeente het beste vorm gegeven

of woont de familie ver weg. Het is voor de

kan worden. In deze handreiking delen we

mantelzorgers (dit zijn dus de familie en

met u een aantal tips over het opzetten van

vrienden) ook zwaar om voortdurend klaar te

een kerkelijke hulporganisatie. Uiteraard

staan. Een mantelzorger kan zwaarbelast zijn

is het laatste woord hierover niet gezegd,

en af en toe ontlast willen worden.

maar wij hopen dat deze adviezen u op weg
helpen. Zodat mantelzorgondersteuning ook

In dit soort situaties kunnen vrijwilligers uit

daadwerkelijk een plaats krijgt binnen uw

een kerkelijke gemeente een helpende hand

kerkelijke gemeente.

bieden. Om zo het omzien naar elkaar in de
gemeente praktische handen en voeten te

Heeft u in uw gemeente ervaring met

geven. Hierbij ook denkend aan Math. 25: ‘Voor

mantelzorgondersteuning en zijn er ervaringen

zoveel gij dit van deze Mijn minste broeders

die u wilt delen? Dan horen wij graag van u.

Definitie

mantelzorg en
vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak

Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is

door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende

er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen

dingen:

hun zorg voor een beperkt aantal uren en
kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen;

	
Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig

en onbetaald voor een naaste met een ziekte

	
Mantelzorgondersteuning richt zich op het

bijstaan van mantelzorgers.

of beperking. Bijvoorbeeld hun partner,
kind, vader of moeder, een ander familielid,

Bij mantelzorgondersteuning zetten

vriend of kennis. Een mantelzorger geeft

vrijwilligers (al dan niet afkomstig uit

die zorg vanwege de persoonlijke band met

de kerkelijke gemeente) zich in voor

die persoon. Het kan gaan om hulp bij het

ondersteuning van mantelzorgers. Met als doel

huishouden, maar ook om verzorging en

om hen bij te staan en te ontlasten.

begeleiding;
	
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen.

Bron: www.zorgverandert.nl

Ervaringsverhaal

mantelzorgondersteuning
						Putten
PRAKTISCHE HULP BIEDEN AAN GEMEENTELEDEN
DIE IN EEN NOODSITUATIE VERKEREN EN OM EIGEN
MANTELZORGERS TE ONTLASTEN. ALS GEMEENTE
HEBBEN WE EEN DIACONALE OPDRACHT, UITGAANDE
VAN MATTHEUS 25:40 B “VOOR ZOVEEL GIJ DIT VAN
DEZE MIJN MINSTE BROEDERS GEDAAN HEBT, ZO
HEBT GIJ DAT MIJ GEDAAN.”
Met deze doelstelling werd 7 jaar geleden
door gemeenteleden van de Hersteld
Hervormde Gemeente te Putten een
mantelzorgondersteuning gestart. Het
begon met een gezin, van wie de jonge vader
terminaal was. Er waren al prille plannen om
een mantelzorggroep op te richten. We boden
aan iedere dag een maaltijd te bezorgen, zodat
ze zoveel mogelijk tijd met elkaar konden
doorbrengen. En ze zich geen zorgen over het
eten hoefden te maken. De vrijwilligers vonden
het erg fijn om te doen, omdat we allemaal
wisten dat de zorgen groot waren. De diaconie
reageerde verheugd op het initiatief, het sloot
mooi aan bij de diaconale taken. Op verzoek
van de diaconie werden we lid van de NPV. Dit
biedt vele voordelen. Er worden regelmatig
cursussen aangeboden en bij problemen hebben
zij een adviserende rol. Daarnaast hebben zij
veel ervaring als het gaat om begeleiding van
vrijwilligersorganisaties.
In dit artikel willen we met u een aantal
ervaringen en tips delen met betrekking tot
de opzet van mantelzorgondersteuning in de
kerkelijke gemeente.
Het team dat aanstuurt bestaat uit 6
personen: 3 coördinatoren, die de zorgvragen
uitwerken. Daarnaast is er een secretaresse,

die de administratie bijhoudt. De vrouw van
de predikant heeft een adviserende rol in
de commissie, en is ook een schakel tussen
predikant en commissie. Verder is er een
voorzitter aangesteld die de hoofdzaken regelt
en contactpersoon is voor de diaconie. Ook is er
een kader gemaakt waarbinnen gewerkt wordt;
er moeten natuurlijk grenzen zijn waaraan
hulpvragen getoetst worden. Er staat elke week
een stukje in de kerkbode met contactgegevens
van de coördinator en is er informatie
beschikbaar via de website van de gemeente.
WELKE HULP BIEDEN WORDT ER ZOAL GEBODEN?
	
Ondersteunen van de mantelzorger

(bijvoorbeeld bij dementerenden,
gehandicapten en zieken)
	
Begeleiden bij vervoer
	
Met of voor iemand boodschappen doen
	
Tijdelijke huishoudelijke ondersteuning bij

bijvoorbeeld ziekte, geboorte of overlijden
	
Eten koken, bijvoorbeeld bij ziekte, overlijden

et cetera
	
Strijken
	
Andere hulpvragen naar het oordeel van de

coördinatoren
VRIJWILLIGERSAVOND
Het ouderenbezoek en de mantelzorg worden
regelmatig geëvalueerd zowel met de hulpvrager
als met de vrijwilliger. Dit om problemen zo
vroeg mogelijk te signaleren en op in te spelen.
Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond
om de vrijwilligers te informeren over het
afgelopen jaar, en verzorgen wij een stukje
toerusting door een spreker uit te nodigen. Op
deze avond kunnen vrijwilligers ook met elkaar
van gedachten wisselen.

PROCEDURE VOOR HULPVERLENING

of hij/zij extra bezoek wil ontvangen. De

Elke aanvraag voor hulp komt binnen bij een

coördinator brengt een kennismakingsbezoek

van de coördinatoren. Een van de coördinatoren

en brengt de wensen in kaart. Hierna gaat zij op

voert een gesprek en brengt zo nodig een

zoek naar een passende vrijwilliger hiervoor.

bezoek. De wensen van de hulpvrager worden
vastgelegd, dit wel binnen de mogelijkheden

TOENEMENDE ZORGVRAAG

die er zijn. De coördinator stuurt een algemene

Nu, 7 jaar na de start, zien we duidelijk dat

mail naar alle vrijwilligers met de inhoud van

we in een behoefte voorzien! Er wordt het

de hulpvraag, rekening houdend met de privacy

meest gebruik gemaakt van vervoer, eten

van de hulpvrager.

koken en huishoudelijk werk. Hulpvragers zijn

Wat wij regelmatig doen, is gebruik maken

vaak erg dankbaar voor de hulp die ze kregen

van het eigen netwerk van de hulpvrager. Dit

en laten ons dat ook weten. Dit maakt het

houdt in dat ook vrienden en bekenden van de

vrijwilligerswerk ontzettend leuk en dankbaar

hulpvrager worden ingeschakeld. Dit is voor de

om te doen!

hulpvrager erg fijn, omdat het dan bekenden
zijn die wat willen betekenen in de hulpvraag.

De laatste jaren is er een toename van
het aantal zorgvragen. Dit heeft zeker te

ADMINISTRATIE

maken met de participatiemaatschappij.

Met iedere vrijwilliger wordt een

Vanuit overheidsinstanties wordt hulp van

vrijwilligersovereenkomst opgemaakt.

buitenaf langzaam teruggedrongen waardoor

De vrijwilliger die hulp verleend heeft

mensen eerder moeten terugvallen op eigen

geheimhoudingsplicht. Hiervoor moet ook

netwerk of mantelzorg. Het belang van

getekend worden. Ook kunnen zij hun wensen

vrijwilligersorganisaties wordt dus steeds

en voorkeuren aangeven als het gaat om hulp

groter! Wat is het dan mooi dat mensen

verlenen. Daarnaast wordt er bijgehouden

kunnen terugvallen op eigen gemeente. En

hoeveel zorguren er per jaar gemaakt worden.

het vergroot saamhorigheid en betrokkenheid.

Als er gebruik gemaakt wordt van maaltijden of

Het is een Bijbelse opdracht om oog te hebben

als er reiskosten worden gemaakt, wordt er een

voor je naaste, en dan niet alleen eigen

vaste vergoeding gerekend.

gemeenteleden, maar juist ook daarbuiten!

OUDERENBEZOEKWERK

Alles bij elkaar zijn we dankbaar dat we op deze

Na verloop van tijd is er een start gemaakt

wijze op een praktische wijze ons christen-

met het organiseren van ouderenbezoekwerk.

zijn en gemeente- zijn in kunnen vullen! We

Omdat ouderenbezoek onbeperkt doorloopt is

kunnen niets doen zonder het gebed, en we

dit een aparte tak van de mantelzorg. Hiervoor

merken steeds weer dat de Heere over de

hebben wij ook een speciale coördinator

mantelzorgondersteuning Zijn zegen wil geven.

aangesteld. Een gemeentelid kan aangeven

De auteurs zijn beide werkzaam als coördinator en vanaf het begin betrokken bij de
mantelzorgondersteuning. Dit artikel verscheen eerder in het ledeninformatieblad Zicht op de Kerk
(september 2016)

Tips

voor het opzetten
van een kerkelijke

hulporganisatie
HIERBIJ DELEN WIJ MET U EEN AANTAL TIPS
WANNEER U MANTELZORGONDERSTEUNING BINNEN
DE KERKELIJKE GEMEENTE WILT OPZETTEN:

SOORTEN HULPVERLENING
	
Denk na over welke hulp er het beste

geboden kan worden. Bijvoorbeeld hulp in
de huishouding (zoals schoonmaken) kan

HOE ZET IK EEN HULPORGANISATIE OP?
	
Betrek vanaf het begin de diaconie bij de

door mensen als een manier worden gezien
voor het regelen van een goedkope hulp. Een

plannen wanneer er de wens is voor de opzet

mogelijkheid is, in geval van overlijden of

van een hulporganisatie binnen de kerkelijk

ziekte voor korte tijd assistentie te bieden.

gemeente

Ook kan er doorverwezen worden naar

	
Besteed de organisatie uit aan meerdere

betaalde hulp.

personen; benoem bij voorkeur min. 3
personen die deelnemen in een ‘bestuur’
	
Laat een diaken participeren in het bestuur’

INZET VRIJWILLIGERS
	
Werk samen met organisaties als de

van de hulporganisatie en vraag hem ook

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV),

met regelmaat naar de kerkenraad een

zij hebben veel ervaringen in het trainen van

terugkoppeling te doen van de voortgang van

vrijwilligers

het werk

	
Stel voor iedere vrijwilliger een

vrijwilligersovereenkomst op
UITGANGSPUNTEN
	
De diaconie is eindverantwoordelijk, maar

besteed taken uit aan gemeenteleden die
hulp organiseren
	
De diaconie denkt mee over de grote lijnen en

het beleid
	
Ieder gemeentelid is een potentiele

vrijwilliger – wees daarom creatief in het

	
Zoek als coördinator naar een goede match

tussen vrijwilliger en hulpvrager
	
Organiseer met regelmaat een bijeenkomst

voor vrijwilligers om hen toe te rusten
	
Voor een vrijwilliger is het belangrijk om

duidelijk zijn/haar grenzen aan te geven
	
Motiveer en waardeer vrijwilligers

(bijvoorbeeld middels een ‘presentje’)

benaderen van vrijwilligers
	
Ga zorgvuldig om met hulpaanvragen en

hulpvragers
	
Wees erop beducht dat het uitwisselen

OVERIG
	
Wees als vrijwilliger en

mantelzorgcoördinator je ervan bewust dat

van ervaringen snel ‘roddel kan worden.

niet elk gemeentelid even dankbaar is voor de

Respecteer altijd de hulpvrager.

geboden hulp. Desondanks blijft het een taak
en roeping om te zien naar elkaar!

Ervaringsverhaal

mantelzorgondersteuning
						Kesteren
ONDERSTEUNENDE HANDEN

van de Hersteld Hervormde Gemeente te

HULP VANUIT DE KERKELIJKE GEMEENTE

Kesteren. De hulp wordt verleend door
gemotiveerde vrijwilligers, die worden

Begin 2015 is de vernieuwde Wet

begeleid door drie coördinatoren.

maatschappelijke ondersteuning (WMO)
in werking getreden. Met de invoering van

OP DIT MOMENT WORDT DE VOLGENDE THUISHULP

deze wet doet de overheid nadrukkelijk een

AANGEBODEN:

stap terug en laat ze meer zorgtaken aan
de burgers en hun sociale netwerken over.
Wanneer er hulp nodig is, wordt er concreet
verwacht dat er allereerst een beroep wordt
gedaan op de eigen omgeving en daarna pas
op de overheid. Bij de eigen omgeving behoort
ook de kerkelijke gemeente.

	
Bij ziekte: ondersteuning in het huishouden

(max. 6 weken)
	
Oppassen bij een zieke, (demente) oudere of

iemand met een handicap
	
Opvangen van kinderen en/of eten koken in

urgente gevallen
	
Begeleiden of vervoer naar de huisarts, het

ziekenhuis, de winkel et cetera,
Vanuit onze diaconale opdracht krijgen we

	
Het bieden van psychosociale steun en

door de WMO volop de gelegenheid om als

gezelligheid, zoals het openstellen van het

een barmhartige Samaritaan aanwezig te zijn

huis (gastgezin)

in de samenleving. In de meeste kerkelijke
gemeenten heeft deze hulp aan de naaste al

	
Invallen voor de mantelzorger en de

naasten zodat hun taken worden verlicht

op een of andere manier vorm gekregen. De

	
Het doen van boodschappen

Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren

	
Het halen van medicijnen

heeft bijvoorbeeld een aantal jaren geleden

	
Een klusje in huis wanneer een gemeentelid

de vrijwilligersorganisatie ‘Ondersteunende
Handen’ opgezet. ‘Ondersteunende Handen’

dit zelf niet meer kan
	
Begeleiden bij wandelen

zet zich vanuit de Hersteld Hervormde
Gemeente te Kesteren in voor het ontlasten

Deze vrijwilligers doen niet alles. De

van de mantelzorgers en wil tegelijkertijd

vrijwillige thuishulp is bijvoorbeeld niet

de periode naar mantelzorg of professionele

bedoeld als vervanging van professionele

zorg overbruggen. Daarom wordt er in eerste

hulpverlening, maar ter ondersteuning en

instantie ook niet langer dan voor een periode

soms ter vervanging van familie, buren en

van 6 weken hulp geboden. In die tijd kan

vrienden.

professionele hulp worden in geschakeld, of in
het eigen netwerk van de betrokkene(n) hulp

De vrijwilligers houden rekening met

gezocht worden.

de wensen van de zorgvrager en zijn
of haar familie. Ze gaan respectvol om

Deze vorm van hulpverlening vindt plaats

met de gewoonten van de zorgvrager.

onder verantwoordelijkheid van de diaconie

Bovendien hebben de vrijwilligers een

geheimhoudingsplicht. Voor pastorale hulp
kan men contact opnemen met de predikant
of wijkouderling.
Diaken E.T. Draaijer uit Kesteren is blij met de
hulp die geboden worden via ‘Ondersteunende
Handen’: ‘We zien dat deze organisatie in een
steeds grotere behoefte voorziet. En op deze
manier kunnen we ook het omzien naar elkaar
in de praktijk handen en voeten geven.’

Aanbod NPV
DE NPV HEEFT AL BIJNA 30 JAAR ERVARING MET

en praktische ondersteuning door NPV-

VRIJWILLIGE THUISHULP. SINDS 2006 BIEDT DE

Thuishulpconsulenten

NPV OOK ONDERSTEUNING AAN KERKEN BIJ HET

	
Coördinatoren en andere betrokkenen

OPZETTEN EN RUNNEN VAN EEN THUISHULPPROJECT.

kunnen deelnemen aan regionale

HIERONDER WORDT EEN KORTE BESCHRIJVING

toerustingsbijeenkomsten

GEGEVEN VAN WAT DE NPV KAN BETEKENEN BIJ DE

	
Alle betrokkenen kunnen jaarlijks deelnemen

aan de NPV-Themadag voor vrijwilligers

OPZET VAN MANTELZORGONDERSTEUNING:
	
De NPV ondersteunt uw kerk stap voor stap

Het basistarief voor de bovenstaande

bij het opzetten van een eigen hulpproject en

ondersteuning door de NPV bedraagt € 300,-

sluit aan bij uw eigen identiteit

per jaar. Daarnaast kunt u tegen vergoeding uw

	
U ontvangt een praktische handleiding

vrijwilligers laten trainen. De NPV heeft een

met stappenplan en krijgt toegang tot ons

breed aanbod aan cursussen en workshops.

intranet met informatie die van belang kan
zijn voor het opzetten en runnen van een

Voor meer informatie kunt u contact opne-

thuishulpproject

men met de NPV Thuishulpconsulente via

	
De NPV biedt coördinator(en) de basiscursus

‘Hoe geef ik leiding aan vrijwilligers’ aan

(0318)547888 of thuishulp@npvzorg.nl. Of kijk op
de website www.npvzorg.nl/kerkelijkethuishulp

	
De coördinator ontvangt persoonlijke

Dit artikel verscheen eerder in het ledeninformatieblad Zicht op de Kerk
(december 2015)

Websites
ALGEMEEN
	
w ww.mantelzorg.info
	
w ww.mezzo.nl

‘Wij vinden belangrijk dat mensen op hun
eigen manier voor een ander kunnen zorgen én
maatschappelijk actief kunnen blijven. Omdat 80%
van alle zorg thuis wordt gegeven door meer dan 3
miljoen mensen is goede belangenbehartiging en
ondersteuning nodig. Mezzo is de spin in het web
die mensen en organisaties met elkaar verbindt.

Het Centrum Mantelzorg helpt u verder. En zet
zich in voor mensen met en zonder mantelzorger.
	
w ww.hoeverandertmijnzorg.nl

Website van het ministerie van VWS die cliënten
zo eenvoudig mogelijk uitleg geeft over de overgang
van AWBZ naar WMO, Zorgverzekeringswet,
Jeugdwet en Wet langdurige zorg.
ORGANISATIE MANTELZORGONDERSTEUNING/
ONDERLINGE HULP/TOERUSTING
	
w ww.curadomi.nl/ons-zorgaanbod/

	
w ww.expertisecentrummantelzorg.nl

mantelzorg-ondersteuning

‘Het Expertisecentrum Mantelzorg is hét landelijke

	
w ww.expertisecentrummantelzorg.nl

kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning.

	
w ww.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/

We werken met en voor betrokken partijen

mantelzorgondersteuning

die mantelzorgondersteuning bieden en/

	
w ww.vraagelkaar.nl

of op de agenda hebben staan: overheden,

	
w ww.stichtingHiP.nl

zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen,
onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties.’
	
w ww.mantelzorg.info

Website van het Centrum Mantelzorg, een
professionele organisatie voor alle mantelzorgers.
En heeft als doel het ondersteunen en ontlasten
van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg
kunt u terecht voor informatie, advies en
persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het
(tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg.

MANTELZORGONDERSTEUNING IN KERKELIJKE
GEMEENTEN
	
w ww.hhgkesteren.nl/kerkenraad/diaconie/

ondersteunende-handen
	
w ww.hhgputten.nl/mantelzorg
	
w ww.hersteldhervormdekerk.nl/hhg-ede/

vrijwilligerswerk/oog-voor-elkaar

