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Presentatie van bevindingen 

Onderzoek naar ervaren knelpunten bij 
burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning 



Aanleiding voor het onderzoek 

• Burgerinitiatieven, gericht op zorg en 
ondersteuning, zijn in opmars. (350 – 500)

• Wens vanuit de overheid - meer participatie 
van inwoners – sluit aan op waarden van veel 
burgerinitiatieven; onderlinge solidariteit, 
eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen 
vóór en mét elkaar. 

• Signalen vanuit burgerinitiatieven: bij de 
uitvoering van hun activiteiten worden 
knelpunten ervaren. 

• Motie van Dijk/Voortman (dec 2015) : 
inventariseer knelpunten burgerinitiatieven en 
kom tot agenda om knelpunten weg te nemen



Vraag aan Vilans en Movisie 

Het ministerie van VWS heeft kennisinstituten 

Vilans en Movisie gevraagd om op het 

bredere terrein van wonen-welzijn-zorg als 

eerste de ervaren knelpunten bij 

burgerinitiatieven te inventariseren.



Beoogde resultaten 

1. Inzicht in het type dienstverlening in zorg 

en ondersteuning die burgerinitiatieven 

(willen) bieden

2. Overzicht van ervaren knelpunten plus een 

gezamenlijke thematisering en 

categorisatie van de knelpunten. 

3. Inzicht in het speelveld waarin 

burgerinitiatieven zich begeven en de 

relatie met gevonden concrete knelpunten.



Aanpak

1. Deskresearch

2. Digitale enquête uitgezet onder 249 initiatieven 

gericht op zorg en ondersteuning 

3. Verdiepende interviews met initiatieven (n=6)

4. Expertbijeenkomst (netwerken/platforms van 

burgerinitiatieven)



Resultaten

Uitkomsten deskresearch (thematisering)

Er bleken drie hoofdcategorieën relevant: 

• knelpunten die te maken hebben met 

wet- en/of regelgeving;

• knelpunten die met financiering te maken 

hebben;

• knelpunten in de samenwerking. 



Uitkomsten enquête 

• Tijdens deze inventarisatie zijn 350 van deze 

burgerinitiatieven in kaart gebracht door Movisie en 

Vilans, in samenwerking met NLZVE.

• 249 initiatieven zijn benaderd voor deelname aan 

enquête.

• 66 initiatieven hebben deelgenomen (een respons van 

26%). 

• Respons naar provincie: Limburg (27%), Noord-Brabant 

(21%), Noord-Holland (21%) en Utrecht (16%), Overige 

provincies (15%) 



Doelen, ambities of dromen van waaruit het start

• Zorgen dat (oudere) medebewoners in de eigen wijk of 

dorp zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen

• Versterken van ‘nabuurschap’ door het verbinden van 
bewoners in netwerken die steun verlenen aan elkaar

• bevorderen van samenwerking tussen o.a. bewoners, 

kerken, maatschappelijke organisaties, ondernemers, 

jongeren etc.

• ‘lokale kracht te ontwikkelen’ en/of de ‘veerkracht van 

bewoners te versterken’ 



Kenmerken van de deelnemende initiatieven(1) 

• Initiatieven voor en door burgers (allen)

• Een lokaal karakter (bijna allemaal) 

• Richten zich (bijna) allemaal op vragen rond zorg en/of 

(maatschappelijke) ondersteuning. 

• 80% vd initiatieven bestaat <4 jaar, 15% 4-12 jaar en 

5% >12 jaar 

• Meeste zijn stichting (47%) of een coöperatie (24%). 

Overige zijn vereniging, andere vorm of geen rechtsvorm.

• 59% kent maximaal 100 burgers als lid, deelnemer of 

vrijwilliger

• 66% heeft max. 50 burgers p/m die gebruik maken van 

één of meer zorg- en ondersteuningsdiensten



Kenmerken van de deelnemende initiatieven(2)

• Bij 84% van de initiatieven wordt zorg en ondersteuning 

geboden door vrijwilligers (niet uitsluitend)  

• 30% van de initiatieven maakt (ook) gebruik van betaalde 

medewerkers (NB meerdere antwoorden mogelijk) 

• Bestaande financieringsbronnen uit zorgwetgeving 

(zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg) worden nog  

weinig gebruikt: 13%)

• Wmo-gelden worden door een vijfde van de initiatieven 

gebruikt. 

• Burgerinitiatieven verwerven ook inkomsten uit fondsen, 

verhuur van ruimtes of lidmaatschapsbijdragen. 



Diensten en activiteiten die worden aangeboden 

- Welzijn, ontmoeting, ontspanning, sociale samenhang (70%)

- Zelfstandig kunnen (blijven) wonen (57%)

- Informatie en advies en deskundigheidsbevordering (49%)

- Coördinatie van zorg en ondersteuning en hulp bij krijgen van 

de toegang daartoe (44%)

Kleine groep biedt (ook) zorg thuis in de vorm van persoonlijke 

verzorging, verpleging en volledig pakket thuis. (12% en 18% 

van plan)

Een enkel burgerinitiatief biedt zorg in een door het initiatief 

georganiseerde woon-zorgvoorziening. (4% en 19% van plan)



Meest genoemde knelpunten wet- en regelgeving

1. Wet- en regelgeving rond vrijwilligerswerk bij 

werkloosheid/uitkering (33%, n=18). 

2. Wet- en regelgeving rond huisvesting (28%, n=15).

3. Wet- en regelgeving rondom privacy en bescherming van 

persoonsgegevens (22%, n=12). 



Aard van de knelpunten rond wet en regelgeving 

• Wet- en regelgeving leidt tot de angst bij 

samenwerkingspartners om zaken over te laten aan 

burgerinitiatieven (64%, n=32). 

• Wet- en regelgeving leidt tot risico mijdend gedrag bij 

samenwerkingspartners (52%, n=26). 

• De inhoud van wet- en regelgeving belemmert ons om 

bepaalde diensten en activiteiten uit te mogen voeren 

(36%, n=18). 



Knelpunten Financiering 

1. De regels, eisen of procedures om in aanmerking te 

komen voor financiering of subsidie (30%, n=17). 

2. Te krappe financiële middelen om de diensten 

kostendekkend uit te kunnen voeren (26%, n=14).

3. Verdeling van financiële middelen tussen aanbieder(s) en 

burgerinitiatief (25%, n=14). 



Samenwerking

Met wie werk je samen?

89% werkt samen met de gemeente. 

66% werkt samen met één of meer vrijwilligersorganisaties. 

60% werkt samen met thuiszorgorganisaties en maatschappelijke org.’s
50% werkt samen met huisarts(en). 

<15% samenwerken met Zorgkantoren en zorgverzekeraars 

Overige: woningcorporaties, belastingdienst, IGZ en UWV.



Knelpunten samenwerking algemeen

• De manier waarop aanbieders en gemeenten 

georganiseerd zijn. 

• regels of voorwaarden passen (niet altijd)  bij het 

specifieke karakter van een burgerinitiatief. 

• Denkwijze en innovatieve karakter van initiatieven sluit 

niet aan bij de denk en handelswijze gemeenten en 

aanbieders.

• Wijze waarop wordt omgegaan met de bestaande wet- en 

regelgeving als initiatieven daar niet helemaal in lijken te 

passen. 



Knelpunten samenwerking gemeenten

1. De handelingssnelheid/het tempo van gemeenten 

(opgeteld 36%, n=20).

2. Erkenning als volwaardige partij/samenwerkingspartner 

(opgeteld 31%, n=18).

3. Afstemming tussen gemeentelijke afdelingen (opgeteld 

30%, n=17).



Knelpunten Samenwerking aanbieders

1. Verschil in werkwijze en werkcultuur in de uitvoering 

(opgeteld 32%, n=18). 

2. Het komen tot samenwerkingsafspraken (30%, n=17). 

3. Erkenning van het initiatief als volwaardige 

partij/samenwerkingspartner (30%, n=17) en vertrouwen 

in het initiatief (30%, n=17).



Knelpunten samenwerking Zorgverzekeraars

• Grootste deel van de 66 respondenten heeft vraag niet 

beantwoord of vindt knelpunten niet van toepassing. 

(8 tot 13 geeft wél een oordeel)  

• Enkele burgerinitiatieven hebben contact of 

samenwerking met zorgverzekeraar. Met de afdeling 

zorginkoop of met de afdeling innovatie. 

• Samenwerkingservaringen met beide afdelingen 

verschillen. 

• De groep initiatieven die te maken heeft met 

zorgverzekeraars ervaart veel knelpunten in de 

samenwerking (aanvullende analyse NL zorgt voor elkaar) 



Overige knelpunten

De genoemde knelpunten worden herkend door 

vertegenwoordigers van (netwerken) van burgerinitiatieven. 

Daarnaast werden nog enkele aanvullingen gedaan:

• Ontwikkeling van het eigen initiatief’. (draagkracht en 

draaglast)

• Verwerven van draagvlak bij bij (potentiële) zorgvragers in 

de omgeving van het initiatief.

• Gebrek aan kennis/expertise  



Conclusies (1)

• De meeste (onderzochte) burgerinitiatieven 

zijn voornamelijk actief op het gebied 

maatschappelijke ondersteuning/informele 

zorg. 

• Een relatief kleine groep biedt ook zorg 

thuis in de vorm van persoonlijke 

verzorging, verpleging en volledig pakket 

thuis. 

• De meesten doen meerdere dingen. 

• Het speelveld voor burgerinitiatieven is 

uitgebreid en complex.



Conclusies (2)

• Knelpunten op terrein samenwerking zijn 

dominant, met name met gemeenten en 

aanbieders van zorg en ondersteuning. 

• De meest genoemde knelpunten (thema’s) 
hangen onderling sterk samen en 

versterken elkaar. 

• Wet- en regelgeving zelf niet persé vaak 

belemmerend. De lokale toepassing ervan 

wel; past niet bij karakter van 

burgerinitiatieven.



Gespreksonderwerpen voor verdere discussie

• Het erkennen van burgerinitiatieven als volwaardige partner´
door (potentiële) samenwerkingspartners. 

• De onduidelijkheid en interpretatie van wet‐ regelgeving leidt 

tot terughoudendheid en risicomijdend gedrag bij 

samenwerkingspartners. 

• ‘Toegang’ tot financiering is ingewikkeld en onduidelijk en 

lijkt drempel voor doorontwikkeling.

• Het ontwikkelperspectief van burgerinitiatieven kan worden 

versterkt door een regionale en/of landelijke 

kennisuitwisseling.



Meer weten?

Daan de Bruijn

d.debruijn@movisie.nl

www.movisie.nl/

https://www.movisie.nl/publicaties/wat-knelt

http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-

burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn-delen-kennis.html

http://www.nlzve.nl/


