
 

Schriftelijke vragen betreffende maatjesprojecten  

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Den Haag, 22 augustus 2016 

 

Geachte voorzitter,  

 

De inzet van maatjes, ook wel ‘buddy’s’, levert een belangrijke bijdrage aan de Haagse samenleving. 

Mensen met een beperking worden geholpen in zelfstandig leven en deel blijven nemen aan de 

maatschappij, met hulp van vrijwilligers die zich voor hen inzetten. Op deze manier worden veel 

mensen, met uiteenlopende beperkingen in zelfredzaamheid en participatie, geholpen. Het gaat 

bijvoorbeeld om mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, psychische problemen 

of dementie. Het gaat vaak om mensen met een beperkt sociaal netwerk, of waarbij het netwerk zelf 

(mantelzorgers) ook wel een steuntje in de rug kan gebruiken.  

In Den Haag zijn onder meer Buddy Netwerk en Reakt Vriendendienst actief op dit gebied. Van deze 

organisaties krijgt de fractie van ChristenUnie/SGP signalen dat het werk aan zijn eigen succes ten 

onder dreigt te gaan: het aantal aanvragen stijgt en kan niet meer het hoofd worden geboden. Naar 

aanleiding van deze signalen stelt de fractie van ChristenUnie/SGP, conform artikel 30 van het 

reglement van orde, de volgende vragen.  

 

1. Bent u ermee bekend dat Buddy Netwerk een wachtlijst heeft voor het inzetten van maatjes 

voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en dat in ieder geval tot 1 januari a.s. geen 

nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen? 

 

De gemeentelijke financiering geeft Buddy Netwerk ruimte voor maximaal 30 koppelingen. Hoewel het 

ook niet eenvoudig is voldoende vrijwilligers te vinden en behouden voor deze doelgroep, heeft de 

financiering voor dit (en aanvankelijk lagere) aantal koppelingen een rol gespeeld in het ontstaan van 

de wachtlijsten. Dit staat op gespannen voet met de doelstelling om in te zetten op meer lichte en 

vrijwillige ondersteuning.  



2. Bent u bereid de prestatieafspraken voor de komende periode (uiterlijk per 1 januari 2017) zo 

in te richten dat het aantal koppelingen niet beperkt wordt door de financiering?  

 

Zowel Buddy Netwerk als Reakt Vriendendienst ervaren dat vanuit zorgorganisaties een steeds groter 

beroep wordt gedaan op de inzet van maatjes. De vraag neemt in aantal en complexiteit toe. Ook 

Reakt Vriendendienst heeft inmiddels een cliëntenstop ingelast. De wachtlijst barst uit haar voegen, 

zoals de coördinator recent aangaf in het Algemeen Dagblad.1 Het aantal vrijwilligers (45) is 

onvoldoende voor de vraag, waarvoor het dubbele aantal nodig zou zijn. In het artikel geeft zij ook aan 

dat naast de sociale ondersteuning steeds meer praktische ondersteuning nodig is, zoals hulp bij 

boodschappen, en dat bezuinigingen in de zorg hierbij parten spelen.  

 

3. Herkent u het signaal dat naast sociale ondersteuning steeds meer praktische ondersteuning 

door maatjes nodig is?  

4. Bent u bereid met Reakt (en andere relevante organisaties) dit signaal te bespreken en na te 

gaan hoe vanuit de Wmo in voldoende ondersteuning bij zelfredzaamheid kan worden 

voorzien, zodat maatjes zich kunnen concentreren op de sociale ondersteuning? 

 

Juist voor complexere groepen, zoals mensen met dementie, is het niet altijd eenvoudig vrijwillige 

maatjes te vinden en binden. Het standaardaanbod van gemeente / PEP is niet op deze problematiek 

toegesneden.  

 

5. Bent u bereid met organisaties als Reakt en Buddy Netwerk te verkennen wat er nodig is om 

blijvend te investeren in het werven, toerusten en behouden van vrijwilligers en wat de 

gemeente hierin extra kan betekenen? 

 

6. Waar mensen op de wachtlijst voor een maatje staan of vanwege een stop niet op de 

wachtlijst worden toegelaten, kan dit betekenen dat de ondersteuning vanuit sociaal netwerk 

en vrijwillige inzet (tijdelijk) onvoldoende is. Bent u bereid met genoemde organisaties te 

verkennen hoe in die gevallen (tijdelijk) kan worden voorzien in voldoende (betaalde) 

maatschappelijke ondersteuning? 

 

7. Bent u bereid schriftelijk aan de raad terug te koppelen over de resultaten van de gesprekken 

met Buddy Netwerk en Reakt? Zo ja, voor wanneer denkt u deze terugkoppeling te kunnen 

geven? 

                                                           
1
 http://www.ad.nl/den-haag/clienten-in-de-rij-voor-een-maatje~aaff76ea/ 
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Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

 


