Welzijnsvoorzieningen
Algemene en individuele voorzieningen
Algemene voorzieningen zijn beschikbaar voor alle burgers binnen een gemeente en moeten laagdrempelig, vrijblijvend
in gebruik, lokaal aangeboden en vraaggestuurd zijn.
Bijv. maaltijdservice, klussendienst of informele buurtzorg.

maatschappelijke ondersteuning van inwoners.

Uitgangspunt is dat mensen langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. Bij een hulpvraag
worden mensen eerst aangesproken op hun eigen
kracht en hun sociale netwerk. Pas als dat niet lukt,

Ze kunnen daarvoor verwijzen naar een algemene

kan een beroep worden gedaan op de gemeente.

voorziening of een individuele maatwerkvoorziening.

De verwachting is dat als gemeenten algemene

De Wmo 2015 verplicht gemeenten te zorgen voor de

Gemeenten bepalen zelf welke voorzieningen als een

voorzieningen goed (financieel) toegankelijk maken,
bewoners minder beroep doen op duurdere
individuele maatwerkvoorzieningen.

algemeen of als maatwerkarrangement worden
aangeboden.

Voorzieningengebruik in Zuid-Limburg
Gemeenten hebben de taak om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning.

Ruim 2 op de 5 ouderen maakt gebruik van welzijnsvoorzieningen

23% gebruikt 1 welzijnsvoorziening
10% gebruikt 2 welzijnsvoorzieningen
9% gebruikt 3 of meer welzijnsvoorzieningen

1 op de 4 ouderen heeft behoefte aan één of meerdere welzijnsvoorzieningen die nog niet worden gebruikt

Waarom maken ouderen geen gebruik?
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Weet niet waar aan te vragen
te duur
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te ver weg
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Aan welke voorzieningen hebben ouderen behoefte?
Lokaal loket voor info over gzh, zorg, welzijn en wonen 10,5%
Hulp in en om huis via vrijwilligersorganisatie 9,5%
Beweegactiviteiten voor ouderen 9,2%
Recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen 6,2%
Vervoer naar voorzieningen 6,1%
Hulp bij administratie 6,0%
Ouderenadviseur 5,9%
Hulp bij (uitbreiding) sociale contacten 4,4%
Ondersteuning bij mantelzorg geven 3,8%
Eetpunt 3,3%
Maaltijdvoorziening 3,0%

Weten hoe het staat met de welzijnsvoorzieningen in uw gemeente of wijk? Kijk op www.gezondheidsatlaszl.nl

Welzijnsvoorzieningen
Optimaliseer gebruik van algemene voorzieningen
Aanpak

Laat aanbod aansluiten op vraag

Breng het gebruik per voorziening in kaart
Dit helpt om na te gaan in hoeverre het bestaande voorzieningenaanbod binnen de gemeente aansluit op de behoeften van burgers.

Maak gebruik van burgerpeilingen
Via een burgerpeiling krijgt een gemeente zicht op de behoefte, het gebruik en de tevredenheid over algemene voorzieningen.

Maak gebruik van sociale wijkteams
Deze teams hebben vaak goed zicht op de daadwerkelijke behoefte in de wijk en welke algemene voorzieningen daarop aansluiten.

Vergroot bekendheid
Vergroot de bekendheid van algemene voorzieningen via:
Een (digitale) sociale kaart
Een overzicht van organisaties en voorzieningen die ondersteunen in zorg en welzijn, wonen,
jeugd en gezin of werk en inkomen.

Gerichte informatie aan bepaalde doelgroepen
Folders, berichten in lokale bladen, websites, of informatieschermen helpen. Informeer vooral de professionals in
de praktijk zoals de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. Zij hebben een
belangrijke rol in het doorverwijzen van burgers naar een passende ondersteuningsvorm.

Waarborg financiële toegankelijkheid
Hou de kosten van algemene voorzieningen zo laag mogelijk door inzet van vrijwilligers
Voorbeeld: De gemeente Vaals introduceerde via ‘Vaals Helpt’ algemene voorzieningen waarbij burgers elkaar hulp bieden.
De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om een klussendienst, boodschappenhulp,
strijkhulp, marktbezoeken, scootmobielpool, klapperproject en brandveiligheid in huis. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers.
De diensten zijn gratis., alleen materiaalkosten worden in rekening gebracht.

Ondersteun mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen
Voorbeeld: De gemeente Haren (Groningen) heeft een vouchersysteem voor burgers met een laag inkomen. Burgers die
in aanmerking komen voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden ontvangen één of meer vouchers voor een
vast aantal uren huishoudelijke hulp per week. Met de voucher(s) wordt een deel van de kostprijs van de zorg worden betaald.

Bevorder samenwerking en afstemming
Investeer in de kracht van de inwoners en de samenleving en stimuleer
burgers om zelf initiatief te nemen
Bijvoorbeeld met een ‘in cash’ (geld) of een ‘in kind’ (uren of middelen) bijdrage.
Voorbeeld: De gemeente Heerlen stimuleert bewonersinitiatieven met de
‘Buurtactieregeling’. Deze regeling geeft een financiële impuls aan activiteiten of
voorzieningen waarbij burgers samenwerken voor hun eigen straat of buurt.

Investeer in goede samenwerking en afstemming tussen bestaande
algemene voorzieningen en nieuwe bewonersinitiatieven.
Voorbeeld: In de gemeente Eijsden-Margraten is een coördinerend ambtenaar
het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, afdeling Kennis & Innovatie: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl
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