
 

 

      

 

          

 

 
Naomi van Donk 
Gemeente Zwijndrecht 
Postbus 15 
3300 AA  ZWIJNDRECHT 
 
 
Zwijndrecht  22-3-2021 

Betreft: Waardering voor vrijwilligers in 
Zwijndrecht 
 

 
Beste Naomi, 
 
De gemeente Zwijndrecht waardeert de vrijwilligers, onder andere, door een vrijwilligersfeest. Binnen 
de gemeente wordt onderzocht of de huidige vorm van waardering aansluit bij de behoeften/wensen 
van vrijwilligers. Daarnaast is er de vraag of het wenselijk is om de waardering voor vrijwilligers samen 
te voegen met de waardering mantelzorgers en pleegouders (en mogelijk meer doelgroepen) tot één 
waardering. Als Wmo-adviesraad zijn wij om advies gevraagd over deze twee vragen. Hieronder tref je 
ons advies aan. 
 
Mantelzorgwaardering/respijtzorg 
Uit een eerdere bijeenkomst voor mantelzorgers kwam naar voren dat zij geen ongevraagde dingen 
willen ontvangen die hen extra belasten. Dus geen ongevraagde goedbedoelde activiteiten omdat die 
hen weer extra belasten. Een van de grootste zorgen van een mantelzorger is, wie kan mij vervangen 
als ik ziek word of een paar dagen weg wil. Dus naast waardering gaat het om het aanbieden van 
voldoende respijtzorg, laagdrempelig en loyaal inzetbaar. 
 
Zwijndrechtse pas 
We adviseren om in navolging van de gemeente Dordrecht een pas te geven aan mantelzorgers, 
vrijwilligers en inwoners met een laaginkomen.  
Wat betreft de mantelzorgers, moeten we er rekening mee houden dat mantelzorgers niet altijd als 
zodanig gezien worden door degene voor wie zij zorgen, vooral in de GGZ komt dit regelmatig voor. 
Ook deze mantelzorgers moet een pas krijgen, als zij dat willen.  
 
Waardering 
Zowel voor mantelzorgers als voor vrijwilligers geldt dat zij zich gewaardeerd willen voelen. Dat kan 
door het op te merken en te benoemen door B&W. Dat kan niet vaak genoeg, wat ons betreft. 
 
Vrijwilligerswerk door kwetsbare inwoners en in de gehandicaptenzorg 
Het valt ons op dat er in Zwijndrecht veel vrijwilligers zijn en er veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. We 
zijn hier blij mee. We zien echter dat er veel vrijwilligerswerk wordt verricht voor kwetsbare mensen, 
maar niet door kwetsbare mensen. We vinden het belangrijk dat ook kwetsbare burgers een rol krijgen 
in het vrijwilligerswerk.  
Verder verbaast het ons dat er, bijvoorbeeld binnen een woonvoorziening zoals Julia, bijna geen 
vrijwilligers te krijgen zijn om maatje te worden. Dit roept de vraag op of er (te) veel vrijwilligers zijn 
voor ouderen, en (te) weinig voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Bovenstaande punten willen we graag met je bespreken. We nemen contact met je op om een overleg 
te plannen.  
 
In afwachting van je reactie, met vriendelijke groet, 
 
Jaap Goud,                
Voorzitter a.i.               
Wmo Adviesraad Zwijndrecht    
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