
INFORMELE ZORG FORMEEL GEREGELD 
 

Datum:  28 oktober 2013 

Tijd:   14:00 – 17:00 uur (inloop 13.30, borrel na) 

Locatie: OBA, Oosterdokskade 143, 1011 Amsterdam 

Voorzitter:   Felix Rottenberg 

 

Aanleiding conferentie 

“De Gemeente Amsterdam staat voor de belangrijke taak om meer kwetsbare Amsterdammers 

met minder middelen te ondersteunen. Door decentralisaties wordt informele zorg een steeds 

belangrijker pijler. Samenwerking in zorg en welzijn is de noodzakelijke voorwaarde om kwetsbare 

Amsterdammers de ondersteuning te kunnen (blijven) bieden die zij nodig hebben. Om deze zorg 

betaalbaar te houden is de overtuiging dat vrijwillige inzet noodzakelijk is. Welke rol en positie 

deze vrijwilligers in zorg en welzijn moeten innemen is de centrale vraag, op zoek naar het 

antwoord waarbij de oplossing gezocht wordt in het erkennen en benutten van elkaars expertise.” 

Informele zorg minstens zo belangrijk als formele zorg 

Deze uitspraak is afkomstig van de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van 11 

organisaties. De Manifestgroep Amsterdam zet zich in voor versterking van de informele zorg en 

het smeden van een keten tussen formele en informele zorg. De Manifestgroep vindt het van 

groot belang dat betrokken partijen het belang zien van vrijwillige inzet in zorg en welzijn voor 

Amsterdam en heeft besloten om dit tot onderwerp van deze werkconferentie te maken.  

Voor wie 

De deelnemers zijn afkomstig uit politiek, gemeente en stadsdelen, DWI, DMO, Educatie en 

inburgering, WZS, jeugdzorg, ouderenzorg, VG zorg, GGZ, huisartsen/eerstelijn, verzekeraars, 

Welzijn, Fondsen en (vertegenwoordigers van) klanten/cliënten. 

 

Inschrijving conferentie 

Inschrijven graag bij info@academievoorinformelezorg.nl. Als u zich al heeft ingeschreven, hoeft u 

niets te doen. 

 

Deelname themasessies 

Bij binnenkomst kunt u zich opgeven voor een themasessie. Sommigen van u zijn op verzoek van 

de voorzitters van de sessies vooraf al ingedeeld. Dat hoort u bij de inschrijfbalie. 

Hierbij het programma voor een prikkelend debat mét resultaat. Meer informatie: Karin 

Hanekroot info@academievoorinformelezorg.nl  
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PROGRAMMA 

 
13.30 - 14.00 Inloop  

14.00 - 14.15 Paradigmashift en beleid  
Gesprekken van Felix Rottenberg met: 

 Martin Stam (Lector Outreachend Werken en Innoveren, HvA) over de 

paradigmashift in de zorg: de gemeente moet actief sturen op 

cocreatie tussen formele en informele krachten om recht te doen aan 

de beloften van de participatiesamenleving. 

 Wethouder Eric van der Burg over de gemeente als regisseur. 

14.15 - 15.30 Lessen uit de praktijk 
Stevige stellingen en pitches over samenwerking door partners uit de 

Manifestgroep. Hoe is de samenwerking tussen formele en informele zorg 

tot stand te brengen? Na iedere pitch is de zaal aan het woord, een 

prikkelend leermoment over successen. U hoort:  

 Ruilen is het nieuwe samenwerken, door Karin Hanekroot en Herman 

Pasveer, Vrijwilligersacademie. 

 Schakels in de keten voor financiële zelfredzaamheid, door Nynke 

Vlieger, Vonk. 

 Ieder voor zich of in een netwerk, het palliatieve zorgnetwerk, door 

Jaap Gootjes, Kuria.  

15.15 - 16.30 Themasessies 
Hét moment om de gehoorde uitspraken en stelligheden mee te nemen 

naar een diepergaand gesprek. Deelnemers schuiven aan bij 6 boeiende 

themasessies. Met minstens 1 belangrijk advies als resultaat. De sessies: 

1. Anonieme informele zorg en formele zorg; in contact. 

2. Verbinden in de GGZ, een gedachte-experiment. 

3. Vrijwilligers in het netwerk : een kritische succesfactor? 

4. Duurzame samenwerking tussen formele en informele zorg: een 

recept. 

5. Gezond gewicht bij jongeren; met vrijwillige inzet? 

6. Van mantelzorger naar ervaringsdeskundige vrijwilliger; een boeiende 

tocht. 

16.30 - 17.00 Doorpakken: succesfactoren en adviezen uit de themasessies geven 

richting aan en de noodzakelijke stappen naar een duurzame zorg voor 

kwetsbare Amsterdammers. 

17.00-18.00  Borrel 

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door  
MANIFESTGROEP INFORMELE ZORG i.s.m. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
(www.manifestgroepinformelezorg.nl  

http://www.manifestgroepinformelezorg.nl/


BESCHRIJVING THEMASESSIES 
 

1  Anonieme informele zorg en formele zorg; in contact 
Door Ineke van der Wolf (voorzitter) en Joke Weijer (trainer Hulplijn Amsterdam) 

 

De bellers en chatters naar Hulplijn Amsterdam zijn veelal bekenden in het 

hulpverleningscircuit. Niet alleen is de Hulplijn een toevlucht voor 

contactzoekers, maar ook voor ‘hulpmijders’ of ‘hulpvermoeiden’. Dat vraagt 

een goede afstemming - zonder de anonimiteit te schaden. Hulplijn 

Amsterdam neemt u mee in het contact met een anonieme beller. Wordt de 

casus herkend door de verschillende formele en informele zorgcollega’s ? 

Wat is de meerwaarde van vrijwilligers in het maken van contact? Op welke 

wijze vullen vrijwilligers en professionals elkaar aan? 

Interessant voor: vrijwilligers(organisaties) gericht op bestrijding van eenzaamheid, 

vrijwilligers(organisaties) gericht op GGZ-cliënten en zorgprofessionals, 

beleidsmakers en politici. 

 

2 Verbinden in de GGZ; een gedachte-experiment 
Door Ad Warnar (Cliëntenbelang) en Pien van Langen (stichting Eerstelijn)  

 

Er is veel GGZ-zorg en met name in de GGZ ook veel informele zorg. Maar 

deze twee lijken moeilijk samen te komen. Waar zit hem dat in? Welke 

prikkels hebben we nodig? Waar liggen die kansen voor herstel en 

samenwerking? In deze themasessie pluizen we uit wat de (gewenste) 

verbinding is tussen formele zorg en informele zorg in de GGZ. Om een 

transparante verbinding ook echt tot stand te brengen.  

Interessant voor: huisartsen, zorgprofessionals GGZ, cliënten- en 

vrijwilligers(organisaties), beleidsmakers en politici. 

 

3 Vrijwilligers in het netwerk: een kritische succesfactor! 
Door Jaap Gootjes (Kuria) en Wim Jansen (netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam- 

Diemen) 

 

Binnen de hospices werken formele en informele zorg uitvoerend samen. 

Daarbuiten maken zij onderdeel uit van een netwerk palliatieve zorg. Een 

voorbeeld van goede samenwerking tussen informele en formele zorg op 

verschillende niveaus. Door het netwerk komen formele en informele 

zorgverleners namelijk met elkaar in contact en wordt kennis gedeeld. In 

deze themasessie onderzoeken we of vergelijkbare netwerken mogelijk zijn 

en bieden we de bouwstenen aan voor implementatie van deskundige en 

gerespecteerde vrijwilligersinzet. 

Interessant voor: betrokkenen bij formele en informele palliatieve zorg, 

zorginstellingen VenV, GGZ, Gehandicaptenzorg, beleidsmakers en politici.. 

 



4 Duurzame samenwerking tussen formele en informele  

 zorg: een recept 
Door Nynke Vlieger (manager De Regenboog Groep) en Wonah de Koningh (Landelijk 

Steunpunt Thuisadministratie) 

 

Wilt u een antwoord vinden op de vraag hoe het effect van samenwerken 

voor de klant verduurzaamd kan worden? En dan bedoelen we de 

samenwerking die de eigen redzaamheid, kracht en het sociale netwerk van 

de klant zoveel mogelijk vergroot. We maken graag inzichtelijk wat deze 

ingrediënten in de succesvolle ondersteuning van financiële zelfredzaamheid 

zijn, zodat dit recept ook op andere plaatsen gebruikt kan worden om de 

klanten beter te ondersteunen. 

Interessant voor: informele en formele zorg gericht op financiële zelfredzaamheid. 

beleidsmakers, politici, maatschappelijk middenveld en maatschappelijke 

organisaties. 

 

5 Gezond gewicht bij jongeren; met vrijwillige inzet? 
Door Eveline Koks (Projectmedewerker/trainer 'Verbinding preventie en zorg'  
Partnerschap Overgewicht Nederland) en Annemarie Bevers (directeur Gilde  
Amsterdam) 

 

De aanpak van overgewicht bij kinderen kan niet zonder de inzet van een 

vrijwilliger. Toch? Maar dan hebben we nog wel een aantal paden te 

bewandelen. Hoe gaan informele en formele zorg elkaars taal spreken? Hoe 

kunnen taken afgebakend worden en hoe komen we tot gelijkwaardigheid? 

Ieder kind met overgewicht krijgt een buddy, is dat dan de ideale aanpak? Of 

zijn er meer kansen en mogelijkheden? Hierover gaan we met elkaar in 

discussie. 

Interessant voor: betrokkenen in zowel de informele als formele zorg gericht op 

gezond gewicht, gemeenteambtenaren, beleidsbeslissers en financiers. 

 

6 Van mantelzorger naar ervaringsdeskundige vrijwilliger; een  

 boeiende tocht 
Saskia Moerbeek (BMP) en Karin de Roo (Markant) 

 

Het informele zorgpotentieel is gigantisch. Zeker wanneer mantelzorgers hun 

ervaring en kennis gaan inzetten om anderen te ondersteunen. Niet alleen 

door het bieden van goede trainingen over de zorg en het organiseren van 

lotgenotencontact; mantelzorgers hebben kennis nodig om de aansluiting te 

vinden met professionals. En andersom? We delen onze ervaringen tijdens 

deze inspirerende sessie. 

Interessant voor: Markant, Zorg In Eigen Kring, AMWAHT, alle aangesloten partijen 
bij CABO, Samenwonen-Samenleven, Vrouwenacademie partners, en verder 
betrokkenen in de informele en formele zorg, gemeenteambtenaren, 
beleidsbeslissers en financiers. 


