I n fo rm e e l p e rs pe c t ie f op

ZO RGE N
"Als ik eerder had
geweten wat me te wachten
stond en waar ik hulp kon
vinden was ik niet zolang te
ver doorgegaan"

Informele zorg is de verzamelterm voor alle vormen van zorg
en ondersteuning die niet door reguliere betaalde
professionals geboden worden. Hieronder valt zorg door
directe naasten (mantelzorg), zorg door bekenden
(netwerkzorg) en zorg door tot dan toe onbekenden
(vrĳwilligerszorg)

D e ve l e v orm e n v a n

i nfor mel e zor g

Mantelzorg

Ondersteuning

En verder

Sites

Mantelzorg is het verlenen van
zorg of ondersteuning aan een
naaste voor meer dan 20 uur
per week (algemeen
geaccepteerde richtlijn)

Mantelzorgers vinden
ondersteuning bij Mezzo,
mantelzorgmakelaars,
mantelzorgsteunpunten en
clientondersteuning zoals TinZ

Mantelzorger word je sluipend
of plotseling maar vaak hoort
het bij een diagnose.
Mantelzorgondersteuning moet
dus beginnen in t ziekenhuis.

www.mantelzorgfrysla
n.nl
www.mezzo.nl

Netwerkzorg

Ondersteuning

En verder

Sites

Netwerkzorg ontstaat
spontaan, als gevolg van
opbouwwerk/meitinkerwerk of
familie groepsplan of buurtplan

Netwerkzorg wordt idealiter
ondersteund door
'casusregie'/'co-regie' van
meitinkers of plan-coordinator

Belangrijk: netwerk neemt
blijvend verantwoordelijkheid
als het ook de regie heeft (zie
ook infographic De Nieuwe
Route)

www.fgplan.nl
www.mienskipssoarch

Vrijwilligerswerk

Ondersteuning

En verder

Sites

Vrijwilligers melden zich aan
om te zorgen of ondersteuning
te bieden. Dit ontstaat niet
vanuit de relatie.

Vrijwilligers krijgen
ondersteuning van de
organisatie waar ze werkzaam
zijn of van waaruit ze werken.

In het project
Toekomstbestendige Sociale
infrastructuur Fase 2 is oa een
bottom-up
Vrijwilligersacademie voorzien

www.sociaalfryslan.nl
Losse sites van organisaties en
steunpunten/servicepunten/
vacaturebanken

I nfor me l e z o r g e r s z ij n g e h o l pe n met:
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