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Beleidsuitgangspunten informele zorg

1. Inleiding
Beleid t.b.v. informele zorg is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers en
mantelzorgers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te
laten nastreven op een zodanige manier dat de missie / visie van de organisatie daarmee gediend
worden.
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Missie / visie Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een
reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met Gods
Woord.
Basisprincipes
1.
Cedrah biedt wonen, zorg en welzijn in en vanuit woongemeenschappen.
2.
Cedrah koestert en versterkt de eigenheid en lokale kleur van de woongemeenschappen.
Deze krijgt vorm door de vraag van de klanten, de lokale omstandigheden en de specifieke
invulling van de identiteit.
3.
Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van sociale netwerken.
Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde van kwetsbare
mensen versterkt.
4.
Cedrah initieert wonen, zorg en welzijn op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij
gedifferentieerde vragen uit de achterban.
Identiteit
5.
Cedrah bevordert het delen van de identiteit in de woongemeenschap 6. Cedrah koestert
en versterkt de relatie met de reformatorische kerken.
Zorg en diensten
7.
Cedrah richt zich primair op het verlenen van somatische en psychogeriatrische zorg aan
ouderen, maar staat open voor andere zorgvragen. Wonen en Vastgoed
8.
Cedrah faciliteert comfortabel en duurzaam wonen in een woongemeenschap, in
combinatie met zorg en aanvullende dienstverlening.
9.
Cedrah speelt in op de marktontwikkelingen door transformatie en ontwikkeling van haar
vastgoedportefeuille. Personeel en organisatie
10.
Cedrah waarborgt de identiteit door medewerkers te benoemen die afkomstig zijn uit de
reformatorische gezindte. Cedrah vraagt hen de identiteit te onderschrijven en uit te dragen, zoals
vastgelegd in het identiteitsprofiel.
11.
Cedrah is een innovatieve organisatie met professionele en ondernemende medewerkers.
Samenwerking
12.
Cedrah investeert in samenwerkingsrelaties die de realisatie van onze doelstellingen
ondersteunen. Samenwerking met (qua identiteit) verwante organisaties verdient de voorkeur.
Uitvoering van missie en visie beweegt zich binnen de kaders die zijn aangegeven in de statuten. Daarin
zijn grondslag (de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden in de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid) en doel (op christelijke wijze bieden
van huisvesting en zorg aan mensen met een reformatorisch referentiekader) cruciaal.
In de visie op zorg en diensten binnen Cedrah staat de cliënt centraal. Daarbij past vraaggerichte en
belevingsgerichte zorg. Zorgverlening is echter niet het enige dat belangrijk is voor het welbevinden
van de cliënt. Lang niet alle cliëntvragen die gesteld worden hebben te maken met het verlenen van
zorg. Vaak betreffen ze ook het welzijn van cliënten. Voor het welbevinden van de cliënt zijn ook
andere partijen dan alleen medewerkers te betrekken (informele zorg). O.a. hierdoor (maar ook door
het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt, etc.) verschuift binnen Cedrah de focus meer
aar zorge dat i plaats a allee
aar zorge oor .
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Actiz heeft een model ontwikkeld voor de wijze waarop, binnen zorginstellingen, de beroepsmatige
en informele zorg zich tot elkaar verhoudt, waarbij de paradigmashift a zorge oor aar zorge
dat als olgt i eeld is ge ra ht:

>>>>>>>>

Bij Cedrah zijn al veel informele zorgverleners actief. Globaal gezien wordt er op een locatie van
Cedrah gemiddeld 20 uur per dag onbetaald werk verricht. Tot 2013 werden vrijwilligers grotendeels
ingezet voor facilitaire taken. De inzet voor cliëntgebonden taken is in ontwikkeling.
In de huidige maatschappelijke context zijn er meer informele zorgverleners nodig en ze zullen op
een andere manier worden ingezet, namelijk passend bij de individuele situatie van de cliënt en op
een groter aantal activiteiten. Een aantal ontwikkelingen spelen daarbij een rol:
1.
Al een aantal jaren is er meer oog voor de kwaliteit van leven van cliënten die
afhankelijk zijn van zorgverlening in en vanuit een intramurale instelling. Daarbij hoort dat
bestaande sociale netwerken in stand worden gehouden, ook bij verhuizing naar een woonzorglocatie.
2.
Participatie, zelfredzaamheid en regie over het eigen leven zijn belangrijke zaken. De
ondersteuning van cliënten is niet meer organisatiegericht maar cliëntgericht, en gaat uit van
wat mensen zelf nog kunnen.
3.
Vanwege de toenemende kosten in de AWBZ en toenemende vergrijzing wordt er
bezuinigd op de zorgbudgetten van instellingen. In intramurale instellingen blijft alleen
intensieve zorg over, waarbij informele zorgverleners voor meer activiteiten zullen worden
gevraagd.
4.
Voor lichtere zorg vindt scheiden van wonen en zorg plaats; extramuralisering.
Cedrah wil aan de extramuralisering vormgeven door het vormen van reformatorische
woongemeenschappen, waar op den duur sprake is van een mix van vitale en niet-vitale
huurders. De huurders hebben iets nodig van Cedrah: een woning, (informele) zorg of
diensten en soms kunnen zij ook informele zorg aan Cedrah bieden.
2. Visie op informele zorg
Informele zorg is de vrijwillige bijdrage van informele zorgverleners aan welzijn (de zorg- en
dienstverlening) van cliënten van Cedrah zonder dat er aanspraak wordt gemaakt op betaling van
loon.
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Er wordt binnen informele zorg onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk (in de
praktijk valt dit onderscheid soms weg):
Mantelzorg
Het vrijwillig, onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband t.b.v.
anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is – bij de start – wel een persoonlijke
betrekking. Mantelzorgers voeren m.n. langdurig (meer dan drie maanden) cliëntgebonden
activiteiten uit en er is vaak sprake van genegenheid en een goede relatie met de cliënt. De
instandhouding van deze liefdevolle relatie bevordert het welzijn van de cliënt.
Vrijwilligerswerk
Het vrijwillig, onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband t.b.v.
anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is – bij de start – geen persoonlijke betrekking.
Vrijwilligers kunnen zowel organisatie- als cliëntgebonden activiteiten uitvoeren.

A.
Informele zorg biedt cliënten ondersteuning in hun dagelijks leven en verhoogt de kwaliteit
van leven en welzijn. Formele en informele zorg zijn aanvullend op elkaar. Samenwerking is nodig
om aan de cliënt een integraal pakket te bieden. Cedrah stimuleert (behoud van) de inzet van
informele zorg rond een cliënt vanaf het eerste contact tussen cliënt en Cedrah. Medewerkers
werken samen met informele zorgverleners daar waar het mogelijk is en waar de cliënt het wenst.
Informele zorg levert een bijdrage aan de verbinding tussen zorgvrager en maatschappij.
B.
Net als bij formele zorg is ook informele zorg gericht op het bevorderen van de
zelfredzaamheid van de individuele cliënt. Het bevorderen van de zelfredzaamheid betekent dat
informele zorgverleners geen activiteiten onnodig van cliënten overnemen en dat de cliënt de regie
behoudt.
C.
De inzet van informele zorg is gericht op het (verder) vormgeven van de reformatorisch
woongemeenschap. Werken met informele zorg is werken met en in woongemeenschappen. Dit
sluit volledig aan op de visie van Cedrah als woongemeenschap. Een reformatorische
woongemeenschap zorgt voor betrokkenheid (van jong tot oud, hulpbehoevend of niet). Het is
belangrijk die betrokkenheid op velerlei wijze te organiseren, zodat alle reformatorische mensen zich
betrokken gaan weten op één van de woongemeenschappen van Cedrah. Daarmee creëert Cedrah
voor de lange termijn in de gemeenschap:
- een natuurlijke houding: bij behoefte aan zorg en diensten, gaat men naar de locatie van
Cedrah.
- de vanzelfsprekendheid om in te zetten voor de Cedrah-locatie.
- het verlangen om financieel bij te dragen aan Cedrah.
- de behoefte om (als familie / mantelzorger / bekende) betrokken te blijven bij als de cliënt
van Cedrah. Concreet betekent het bijdragen aan de reformatorische woongemeenschap dat
Cedrah van informele zorgverleners tenminste vraagt de identiteit te respecteren (mantelzorgers
respecteren de reformatorische identiteit / vrijwilligers delen de reformatorische identiteit).
D.
De werkzaamheden van informele zorgverleners zijn divers en variëren van (niet alleen)
facilitaire werkzaamheden, huishoudelijke ondersteuning, hulp bij welzijnsactiviteiten, bij
persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding tot verpleegkundige hulp (zoals
wondverzorging of injecties).
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Informele zorg in de vorm van vrijwilligerswerk kan ook werkprocessen in de organisatie
ondersteunen.
E.
De deskundigheid van informele zorgverleners wordt bevorderd binnen Cedrah; Scholing
en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van
verantwoorde zorg en cliënttevredenheid. Ook informele zorgverleners leveren hier een bijdrage
aan, waarbij zij veelal de behoefte hebben om zich te kunnen ontwikkelen (maar dit ook als last kan
worden ervaren door de mantelzorgers / vrijwilligers).
Het bieden van scholing aan vrijwilligers heeft als doel binden, boeien en behouden en geeft de
volgende voordelen:
• De kwaliteit van de werkzaamheden van de vrijwilligers neemt toe;
• Scholing draagt bij aan de voldoening die vrijwilligers uit hun werk halen;
•
Cedrah bindt
Cedrah is bij de werving aantrekkelijk voor
potentiele vrijwilligers.
Er wordt voor de deskundigheidsbevordering en scholing voor vrijwilligers zoveel mogelijk
aangesloten bij de scholing voor medewerkers. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen middels
Educatienet de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan Cedrah-brede scholingen (bijv.
introductiecursus, omgaan met vertrouwelijke informatie, etc.). Verder is het voor informele
zorgverleners mogelijk om gerichte scholing te volgen (bijv. op het gebied van voedselveiligheid en
hygiëne, dementie en ADL).
De deskundigheidsbevordering ten aanzien van informele zorg is nodig voor vrijwilligers, maar ook
voor medewerkers. De samenwerking tussen formele en informele zorg dient bevorderd te worden,
zodat er met elkaar zorg wordt gedragen voor kwalitatief goede zorg en diensten.
Randvoorwaarden samenwerking formele / informele zorg
•
Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers streven een gezamenlijk doel na (welzijn
van de cliënt);
•
Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers maken deel uit van één groep / één
team met dezelfde normen;
•
Er is respect voor het verschil in deskundigheid van formele en informele zorg;
•
Er is respect voor de genegenheid en (bestaande) relatie van de mantelzorger met de
cliënt;
•
Er is ruimte voor het geven van (regelmatige) feedback tussen formele en informele
zorg (aanvullend; de 10 leefregels zijn voor formele / informele zorg van toepassing);
•
Vrijwilligers en mantelzorgers hebben hun eigen, unieke, toegevoegde waarde en
dienen vanuit die toegevoegde waarde te worden gezien en niet vanuit kostenbesparing.
Informele zorg dient te worden bezien vanuit het cliëntwaardeperspectief;
•
1 x per 3 jaar wordt de tevredenheid van vrijwilligers en mantelzorgers gemeten,
waarbij er zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het
medewerkertevredenheidsonderzoek voor medewerkers.
•
Er is voldoende kennis bij leidinggevenden over gedragsbeïnvloeding in relatie tot de
samenwerking met / tussen formele en informele zorg.
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3. Beleidsuitgangspunten vrijwilligers
Er zijn binnen de huidige maatschappij verschillende groepen vrijwilligers te definiëren:
•
Vrijwilligers die vanuit eigen keuze vrijwilligerswerk doen in de zorg.
•
Geleide rij illigers : rij illigers die a uit ee epaalde opdra ht door ee
organisatie, instantie of overheid verstrekt wordt werkzaamheden verrichten (verplicht
karakter).
•
Werknemers die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen door hun
bedrijf gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Er is geen sprake van een verplicht
karakter.
•
Mensen met (verstandelijke) beperking die via vrijwilligerswerk willen participeren in
de samenleving.

(http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl, overzicht groepen vrijwilligers
Binnen Cedrah zijn met name de mensen die zich willen inzetten voor een ander actief (en een aantal
vanuit maatschappelijke stages, sociale werkvoorziening, uitkeringsgerechtigden en mensen met een
beperking).
Vormen van vrijwilligerswerk
•
Individuele ondersteuning
verzorgen, etc.
•
Collectieve ondersteuning
dagopvang, etc.
•
Organisatorische onderst.
administratie, etc.

Bijv. bewoners bezoeken, uitstapjes maken, vervoer
Koffie / thee rondbrengen, bijdrage aan restaurant /
Beheer van winkel, bibliotheek en receptie,

Randvoorwaarden vrijwilligers
1.
Vrijwilligers werken op basis van een overeenkomst (zie bijlage 1). Cedrah informeert
vrijwilligers over hun rechtspositie en de gedragscode voor werknemers bij Cedrah. Hiertoe
behoort ook het respecteren van de privacy van de cliënt.
2.
Om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te waarborgen worden eisen gesteld aan
informele zorgverleners die vastgelegd zijn in een profiel.
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3.
De vrijwilliger deelt de reformatorische identiteit.
4.
De cliënt stemt in met de inzet van vrijwilligers wanneer sprake is van
cliëntgebonden activiteiten. Activiteiten en afspraken van cliëntgebonden vrijwilligerswerk
zijn vastgelegd in het zorgleefplan.
5.
Vrijwilligers mogen – juridisch gezien – dezelfde werkzaamheden uitvoeren als
medewerkers. Bij Cedrah voeren vrijwilligers geen BIG-handelingen uit. De werkzaamheden
voor vrijwilligers worden per locatie bepaald.
6.
Cedrah is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van afgesproken
vrijwilligerswerk. Als iemand spontaan vrijwillig een handje helpt, is Cedrah niet aansprakelijk
oor de erkzaa hede a deze rij illiger .
7.
Vrijwilligers beschikken over voldoende en adequate informatie om hun
vrijwilligerstaak goed te kunnen uitvoeren.
8.
Vrijwilligers worden toegerust voor hun taken. De toerusting wordt opgenomen in
het lokale scholingsplan.
9.
Vrijwilligerswerk wordt aangestuurd door de teamleider zorg / diensten. De EVV
coördineert vrijwilligerswerk bij individuele cliënten. Er vindt regelmatig evaluatie plaats.
10.
De inzet van informele zorg is schaars en dient daarom goed beheerd te worden.
Cedrah dient informele zorgverleners optimaal te faciliteren en te waarderen.
11.
Vrijwilligers mogen reiskosten declareren, middels het declaratieformulier. Tevens is
i de adeauregeli g Cedrah opge o e elk elo i g er is oor rij illigers kerstpakket,
jubilea, etc.)
4. Beleidsuitgangspunten mantelzorgers
Randvoorwaarden mantelzorgers
1.
Vanaf het eerste contact met de cliënt is de inzet van mantelzorgers in beeld en
wordt (het behoud van) de inzet bevorderd door een moreel appel te doen op de bijdrage
van mantelzorgers. De bespreking van mantelzorg is in het intake proces geborgd. Daarbij is
er ook aandacht voor de belasting van mantelzorgers.
2.
De inzet van de mantelzorger is afgestemd met de cliënt. Activiteiten en afspraken
zijn vastgelegd in het zorgleefplan.
3.
Mantelzorgers respecteren de identiteit.
4.
Mantelzorgers kunnen dezelfde werkzaamheden uitvoeren als medewerkers,
inclusief BIGhandelingen. Dit is juridisch toegestaan als mantelzorgers bekwaam zijn,
eventueel door bijscholing. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de
uitgevoerde activiteiten ligt bij de mantelzorger.
5.
De EVV-er coördineert de zorg in samenwerking met de mantelzorger. De
mantelzorger wordt begeleid bij werkzaamheden en er vindt regelmatig evaluatie plaats.
6.
Mantelzorgers worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen van een locatie
/ afdeli g reile e zeile .
7.
Mantelzorgers hebben inzage in het dossier van de cliënt, met toestemming van de
cliënt.
8.
Mantelzorgers krijgen ondersteuning in hun persoonlijke situatie. Dit vindt plaats
door mantelzorgbijeenkomsten te organiseren en/of individuele ondersteuning te bieden.
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5. Organisatie van informele zorg
De aansturing van vrijwilligers is onderdeel van het takenpakket van de teamleider Zorg / teamleider
Diensten. Op iedere locatie is een coördinator informele zorg aanwezig voor de coördinatie van
informele zorg (organiseren, coördineren, administratie, registratie van vrijwilligers, Werving &
Selectie, administratieve, signalerende rol m.b.t. beleidsuitgangspunten informele zorg, etc.). De
coördinatoren informele zorg / teamleiders kunnen niet alleen zorgdragen voor een volwaardige plek
van informele zorgverleners binnen de organisatie. Daarvoor is medewerking van de gehele
organisatie nodig. Gelet op de missie / visie van Cedrah dient op alle niveaus binnen de organisatie
aandacht te zijn voor informele zorgverleners en de omgang met vrijwilligers / mantelzorgers te zijn.
Voor het scheppen en realiseren van optimale condities voor informele zorgverleners dragen, naast
de medewerkers en coördinator informele zorg, managers en staf ook verantwoordelijkheid (zie
onderstaande). Gezien het karakter van informele zorg (overeenkomsten met formele zorg) valt
informele zorg beleidsmatig onder de afdeling P&O.
Goede condities voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn nodig op 3 niveaus:
Niveau

Inhoud

Verantwoording

Strategisch

Formuleren en evalueren van (toekomst)
bestendig beleid, ontwikkelen van visie op
vrijwilligerswerk en de omgang met
vrijwilligers.

Raad van Bestuur, MT,
manager P&O, manager K&V.

Tactisch

Ontwikkelen, formuleren en evalueren van OMT, P&O, K&V, Marketing &
randvoorwaarden voor vrijwilligerswerk:
Communicatie.
registratie, werving, afspraken.

niveau

niveau

niveau

Operationeel Organiseren / uitvoeren van werving,
matchen, inwerken en begeleiden van
vrijwilligers.
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