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‘Welfare mix’: vier ‘aanbieders’ van dienstverlening 
en ondersteuning

4 aanbieders : 

- Staat  
- Markt 
- Familie 
- ‘derde sector’ / middenveld / civil society

Onderscheid : 3 assen 
- Publiek vs privaat 
- Profit vs non-profit 
- Formeel vs informeel 



▪ ‘Top-down’ benadering :  

– Vermaatschappelijking van de zorg: meer gemeenschap en 
meer familie?  

▪ ‘Bottom-up’ benadering: burgerinitiatieven 
– Meer gemeenschap / civil society ? 

Nieuwe verhoudingen in de ‘welfare mix’ ?  

!3



Doorbraak van concept onder Vandeurzen 

▪ Beleidsnota uit 2009-2014: 1 vermelding 
– “Vanuit de Vlaamse overheid erkennen we het belang van 

vrijwilligers in de samenleving. Ze zorgen voor een zorgzamer 
Vlaanderen. Ze zijn een belangrijke schakel in de 
vermaatschappelijking van de zorg. We zijn er dan ook van 
overtuigd dat we vrijwilligers goed moeten omkaderen zodat 
vrijwilligerswerk aantrekkelijk is en de vrijwilligers geëngageerd 
blijven”. 



Beleidsnota Minister Vandeurzen 2014-2019

– “In een geïndividualiseerde samenleving is het cruciaal te blijven 
inzetten op een stevig en dragend sociaal weefsel, ook in welzijn 
en zorg. Dat veronderstelt een samenleving die mee zorg draagt en 
waar zorg in de maatschappij is ingebed en waaraan iedereen kan 
participeren. Hierbij streven we ernaar om mensen zo lang als 
mogelijk te ondersteunen in hun thuisomgeving. De participatie 
realiseren van kwetsbare burgers (ouderen, personen met een 
fysieke of mentale beperking, personen met een psychiatrische 
problematiek, kinderen en jongeren in de jeugdhulp, mensen 
geconfronteerd met armoede,…) vanuit hun eigen krachten en 
positie staat daarbij centraal. “ 

– “Vrijwilligers spelen een sleutelrol in de vermaatschappelijking 
van de zorg. De meerwaarde van hun inzet ligt in hun 
complementariteit t.o.v. de professionele hulp- en zorgverlening. We 
willen het vrijwilligerswerk dan ook nog meer ingang doen vinden”



Vermaatschappelijking van de zorg

▪ Spraakverwarring: 

– Zorg/ondersteuning in de samenleving: afbouw van residentiële 
voorzieningen 

– Zorg/ondersteuning in de samenleving: meer kwaliteit van leven 
en maatschappelijke participatie 

– Zorg/ondersteuning door de samenleving : informeel sociaal 
netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, buurt,…)



Sociale inclusie volgens kwetsbare burgers

▪ geaccepteerd worden als persoon 
▪ betekenisvolle en wederzijdse persoonlijke relaties 

hebben 
▪ betrokken zijn in activiteiten in de gemeenschap 
▪ een aangepaste leefomgeving hebben 
▪ een zinvolle dagbesteding hebben 
▪ sociale steun ervaren en krijgen



▪ Terugtrekkende overheid 
– Met dezelfde middelen meer doen 
– Inschakelen van vrijwilligers, mantelzorgers,… 

▪ Positieve benadering gericht op : 
– Volwaardig recht op burgerschap 
– Volwaardig recht op leven in de samenleving

Diffuus karakter van vermaatschappelijking
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Hoe doe je dat nu ? 

▪ Nog heel wat vragen : 

– curatief vs preventief:  
• versterken van sociaal netwerk van kwetsbare persoon  
• werken met de buurt / lokale gemeenschap in functie van sociale cohesie 

– Buurt en lokale samenleving zijn belangrijke integratiekaders voor 
kwetsbare groepen gezien vaak beperkte mobiliteit 



Curatieve aanpak

▪ Nadat zorgnood zich voordoet 

▪ Vergroten, versterken en benutten van informeel netwerk: wie is 
dit? En hoe in kaart brengen? 

▪ Klassiek onderscheid tussen sterke en zwakke banden 
– Sterke banden: familiebanden 
– Zwakke banden : buren, vrijwilligers, vrienden,…



Vormen van sociale steun

▪ Wat mogen we van netwerk verwachten: verschillende vormen van 
sociale steun 
– Praktische hulp 
– Emotionele ondersteuning 
– Gezelschap  
– Informatie en advies 

▪ Volstaan deze vormen van sociale steun in geval van complexe 
zorgnoden? 



▪ Eigenkrachtconferentie  

▪ Familienetwerkberaad 

▪ Steungroep  

▪ Buddyprojecten 

▪ Informele zorgnetwerken

Methodieken 
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Een preventieve aanpak: werken met de buurt / de 
lokale gemeenschap

▪ Vertrekpunt is buurt / lokale gemeenschap 

▪ Doel is ontmoeting en versterken van sociale samenhang 

▪ Competenties :  
– Kennis hebben van de buurt en van sterkhouders  
– Bewoners motiveren en mobiliseren 
– Tussen en met mensen kunnen werken  
– Verbindingen kunnen maken 

▪ Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen 

▪ Belang van lokale infrastructuur die ontmoeting mogelijk maakt 
(buurthuis, brede school, …)



▪ Buurt- en opbouwwerk 

▪ ‘Asset-based' community development 

▪ Lokaal dienstencentrum 

▪ Dorpsrestaurant / sociaal restaurant 

▪ Verenigingsleven 

Methodieken 
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▪ Meer dan 1 miljoen Vlamingen 
▪ 226 miljoen uren 
▪ 16 % van het vrijwilligerswerk : zorg en welzijn

Cijfers vrijwilligerswerk in de maatschappelijke 
dienstverlening

!15



Versterken van informele zorg: realistisch? 

• Informele zorg in 2011: 12 % verricht dagelijks zorg of opvang van 
de bevolking van 18 tot 85 jaar (18 % doet dit wekelijks) 

• Vooral 55-64 jarigen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt 
(slechts één op drie werkt) 

  
• BAS-onderzoek VUB (Prof. Verté & Prof. De Donder): meer dan 

16% van de 60-plussers doen vrijwilligerswerk + even groot 
potentieel aan ouderen die geen vrijwilligerswerk doen, maar dat 
wel zouden willen doen 

! Altruïstisch overschot (Tonkens, 2014) 

! Kansen, maar ook bedreigingen



▪ “Vanuit wetenschappelijk onderzoek is nauwelijks iets geweten 
over kenmerken van zorgvrijwilligers die voor een beleid 
belangrijk zijn, zoals: hun aantal, hun profiel, hun motieven, de 
aanleiding om zorg op te nemen, de taken die ze opnemen, de 
opleiding of ondersteuning die ze vanuit de organisatie krijgen, de 
gevolgen of uitkomstkenmerken van hun zorgengagement of het 
potentieel binnen de Vlaamse bevolking om als zorgvrijwilliger 
actief te zijn. 

Vrijwilligers in de zorg: heel weinig kennis in 
Vlaanderen  (Bronselaer et al, 2018)
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▪ Investeer in contact, vanaf het begin 

▪ Vrijwilligerswerk moet ook zinvol zijn voor vrijwilliger 

▪ Belang van ‘matching’ 

▪ Vrijwilligers willen waardering  

▪ Ze verwachten ondersteuning  

▪ Vrijwilligers die grenzen kunnen en durven aangeven 

▪ ‘gedeelde verantwoordelijkheid’

Succesfactoren (Tonkens, 2009; Meijs, 2018) 
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▪ Valkuil van overvraging 

▪ Vrijwilligersklem: De vrijwilliger kan het gevoel krijgen 
onmisbaar te zijn en durft bijna niet meer te stoppen uit 
angst de cliënt te benadelen 

▪ Taakafbakening met professionals: 
– Aanvullend ten opzichte van professionals 
– ‘professionele’ vrijwilliger 
– Afgebakende taken versus autonomie

Knelpunten
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Bedreigingen : voorbeelden uit Nederland
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Concentrische cirkels : complimentariteit vs 
subsidiariteit



Bottom-up veranderingen in welfare mix: 
Burgerinitiatieven :

▪ 4 kenmerken (Holemans, 2016) 
  

– Is het collectief structureel opgezet en probeert het op de lange termijn 
resultaat te realiseren? 

– In welke mate is het collectief gestart vanuit de burger in plaats van 
door de staat of markt? 

– Hebben burgers een zeg in de vorm, organisatie en toekomst van het 
collectief? 

– Zijn burgers zelf actief in de productie/uitvoering van het goed, de 
dienst of de activiteit waar de organisatie zich mee bezighoudt of wordt 
dit door een andere speler gedaan?



Onderzoek naar 70 burgerinitiatieven in 
Vlaanderen (Horemans, 2016)



▪ Diversiteit aan soorten : 
– 17 LETS-groepen 
– 14 cohousing projecten 
– 12 CSA-boerderijen 
– 4 stadscollectieven 
– 3 wooninitiatieven voor jongvolwassenen met beperking 

▪ Opkomst in VL na financiële crisis in 2008:  
– Ontgoocheling in overheid?  
– Ontgoocheling in de markt? 

▪ Link met vermaatschappelijking :  
– Ook zorg in en door samenleving 
– Maar initiatief niet vanuit professionele zorg

Opvallende kenmerken
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Vermaatschappelijking: fundamentele vragen

▪ Diverse vormen van vermaatschappelijking van de zorg 

▪ Vermaatschappelijking in een maatschappelijke context die 
informele zorg afremt 

▪ ‘Niet willen’ vs ‘niet kunnen’ zorgen 

▪ Voor welke ondersteuning zetten we welk netwerk in ? 
Subsidiariteit vs complementariteit 

▪ Recht op zorg vs plicht om te zorgen voor ander 

▪ Burgerinitiatieven: ja, maar wie beslist over in- en uitsluiting ?


