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Advies Met college wordt gevraagd om:
1. In te stemmen met de manteizorgagenda 2019-2020;
2. De manteizorgagenda ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad 
en de adviesraad Sociaal Domein.
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Inleiding
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de participatiemaatschappij door zorg te verlenen 
aan hun naasten. Ze dragen bij aan de uitgangspunten van de Wmo, met daarin 
zelfredzaamheid, eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en inzetten van het netwerk. De 
zorg voor hun naasten wordt erg gewaardeerd. Als deze zorg een langere tijd omvat, lopen 
mantelzorgers het risico overbelast te raken. Het is daarom van belang om de mantelzorgers 
te ondersteunen. De manteizorgagenda beschrijft de manier waarop in de periode 2019-2020. 
Deze manteizorgagenda is tot stand gekomen met input vanuit Steunpunt Manteizorg, het 
netwerkoverleg Manteizorg en een tweetal bijeenkomsten met (jonge) mantelzorgers.

Centrale vraag
Kan het college instemmen met de manteizorgagenda 2019-2020?

Beoogd resultaat (wat)
• Meer zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager
• Meer inzet van het netwerk van de zorgvrager
• Ondersteuning van de manteizorger zodat hij/zij niet overbelast raakt.
• Waardering van de inzet van de manteizorger door het bieden van informatie, advies, 

ondersteuning en activiteiten.

Kader
Beleidskader sociaal domain 2019-2022 
Uitvoeringsprogramma sociaal domain 2019-2020 
Begroting 2019-2022
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Argumenten
Relatie beleidskader en uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 
In het beleidskader is de definitie van samenredzaamheid beschreven:
'Samenredzaamheid is het vermogen en de bereidheid van een buurt of wijk om zelf 
opiossingen te bieden voor (sociale) behoeften en vragen. Op een lets kleinere schaal gaat het 
om het vermogen en de bereidheid van mensen om zelf en met elkaar meer zorg te dragen 
voor zichzelf en hun naasten.' Hieronder valt ook het geven van manteizorg. Door de 
vergrijzing neemt ook de druk op de mantelzorgers toe. In het beleidskader is opgenomen dat 
we dus blijvend investeren in mantelzorgers door het vinden, versterken, verbinden en 
verlichten van de mantelzorgers.
In het uitvoeringsprogramma is als doel een betere ondersteuning van mantelzorgers 
opgenomen.

Reactie Adviesraad Sociaal Domein
De adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om een reactie op de concept manteizorgagenda.
Zij hebben op deze manteizorgagenda geen adviesrecht (geen nieuw beleid, geen ingrijpende 
wijziging in de manier waarop dienstverlening is georganiseerd) maar worden wel betrokken 
bij de actualisering van de manteizorgagenda.
Zij hebben de volgende punten aangegeven:

Is het bekend dat veel zorgverzekeraars een bijdrage willen doen t.b.v. het inschakelen 
van een manteizorgmakelaar voor diegenen die daarvoor een aanvullende verzekering 
hebben? En wordt dit onder de manteizorgverleners gecommuniceerd?
Dit is bekend en hierop worden mantelzorgers gewezen. In de tabel ondersteuningsaanbod 
is de manteizorgmakelaar ook expliciet genoemd. Hierin is de toevoeging van financiering 
gedaan.
Er is ook onderlinge afstemming tussen MEE, Steunpunt Manteizorg, de Formulierenbrigade 
en de Manteizorgmakelaar. Al deze partijen kunnen mantelzorgers ondersteunen.
In een volgende nieuwsbrief zullen we de financieringsmogelijkheid ook onder de aandacht 
brengen.
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Gezien het percentage van Woudenbergers die manteizorg verlenen (15% van de inwoners 
boven de 18 jaar) is het zorgwekkend dat er naar wordt gestreefd om ultimo 2019 150 
mantelzorgers te hebben geregistreerd en ultimo 2020 met een groei van 20, totaal 170 
manteizorgers. Wij zouden graag meer ambitie zien op dit gebied. De medewerkers van 
Jeugd-Punt zouden eveneens actief op zoek kunnen/moeten gaan naar jonge 
mantelzorgers. Goede communicatie ook hierover is gewenst.
Bij de reactie is ook een rapport uit 2011 toegevoegd waarin een aantal van 250 v/ordt 
genoemd. Dit is een schatting geweest van het Steunpunt Leusden. Deze personen zijn 
destijds niet geregistreerd en niet overgedragen naar Steunpunt Manteizorg Woudenberg. 
Het aantal geregistreerde mantelzorgers door Steunpunt Manteizorg Woudenberg groeit 
gestaag de afgelopen jaren (van 90-110-130). Het aantal is iets opgehoogd naar 160 eind 
2019 en 200 eind 2020 (inclusief jonge mantelzorgers). Hier dient we! een opmerking bij 
geplaatst te worden dat mantelzorgers soms niet geregistreerd willen worden (vanuit 
overtuiging dat het niets speciaals is, er geen huip nodig is, weliicht vanuit privacy- 
overwegingen). Er zal in elke bijeenkomst, in elke nieuwsbrief en op de website van de 
Kleine Schans een oproep worden gedaan om te registreren a/s manteizorger. Dit is 
aangevuld bij de eerste actie van de manteizorgagenda.
Jeugd-Punt heeft zeker een rol in het registreren van jonge mantelzorgers. Vandaar dat 
een jongerenwerker nu ook onderdeel is van het Steunpunt Manteizorg. Dit is aangevuld bij 
de tweede actie van de manteizorgagenda.
In het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2019-2020 wordt vermeld dat er aandacht is 
voor vroegsignalering en overbelasting van mantelzorgers. Dit vinden wij niet terug in de 
Manteizorgagenda 2019-2020.
In elk gesprek wordt aandacht besteed aan het netwerk rondom de zorgvrager en wordt 
ook geinventariseerd of het netwerk ondersteuning nodig heeft. Dit is aangevuld bij de 
eerste actie van de manteizorgagenda.
Kunt u aangeven wat de resultaten zijn van de acties, zoals vermeld in de Voortgang 
manteizorgagenda 2016-2018 (bijiage 1)?
De resultaten zijn met pijien per actie aangegeven in bijiage 1.
Uit de behoeftepeiling door Movisie blijkt veel behoefte aan informatie en de mogelijkheid 
tot uitwisseling van ervaringen. Graag zien wij hiertoe mee activiteiten georganiseerd 
worden.
De volgende activiteiten zijn gericht op informatie en uitwisseling van ervaringen: 

Nieuwsbrief voor mantelzorgers
Mogelijkheid tot vragen stellen aan MEE, Steunpunt Manteizorg (inclusief 
jongerenwerker), Mantelzorg.nl, Formulierenbrigade en Manteizorgmakelaar 
Dag van de Manteizorg 
Lotgenotencontact 
Alzheimercafe 
Samen op zondag 
Rouwcafe 
Brussengroep
Koffie-ochtenden voor ouders met een bijzonder kind 
Maandelijks koffieochtend voor mantelzorgers 
Twee keer per jaar themabijeenkomst

0ns beeld is dat bovenstaande opsomming voldoende activiteiten zijn. Natuurlijk zullen 
we in bijeenkomsten met mantelzorgers dit toetsen. Ook toetsen we het aanbod in het 
netwerkoverleg manteizorg.

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Netwerkoverleg manteizorg
Om de mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen is een netwerkoverleg manteizorg gestart 
in 2018. Dit netwerkoverleg komt 2 keer per jaar bij elkaar om het aanbod op elkaar af te 
stemmen en om nieuwe vragen vanuit mantelzorgers te beantwoorden.

Manteizorgcompliment
In de afgelopen jaren is geen financiele waardering aan mantelzorgers uitgedeeld maar is het 
geld besteed aan het bieden van een goede ondersteuningsstructuur en het organiseren van
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verschillende activiteiten. Manteizorgers geven opnieuw aan dat het werk van een 
manteizorger niet in geld is uit te drukken, manteizorgers doen het uit liefde. Ze geven aan 
andere ondersteuning meer te waarderen (zoals huishoudelijke hulp voor manteizorgers of 
ontmoeting met andere manteizorgers).
Voortgang en monitoring
Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma rapporteren we tweejaarlijks bij de 
projecten- en beleidsrapportage. De uitvoering van de manteizorgagenda wordt hierin 
meegenomen.

Duurzaamheid en Inclusie
De manteizorgagenda draagt bIj ultstek bIj aan duurzaamheid ten aanzien van het thema 
mens: (burger)participatie, gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid, inzet informele 
netwerk etc.
Ten aanzien van inclusie draagt ook de manteizorgagenda hieraan bij. Met inzet van de 
manteizorger kan de zorgvrager meedoen in de samenleving en langer thuis blijven wonen. 
Daarnaast draagt de manteizorgagenda mee aan financiele duurzaamheid. Het is de bedoeling 
dat verwezenlijking van de agenda ook bijdraagt aan minder hoge zorgkosten.

Maatschappelijke participatie
Deze manteizorgagenda is tot stand gekomen met input vanuit Steunpunt Manteizorg, het 
netwerkoverleg Manteizorg en een tweetal bijeenkomsten met (jonge) manteizorgers. 
Daarnaast is de Adviesraad Sociaal Domein ook gevraagd om mee te denken na voorlegging 
van de concept manteizorgagenda.

Beoogd resultaat (hoe)
Zie kopje voortgang en monitoring onder argumenten.

Financiele consequenties
De dekking van het uitvoeringsprogramma valt onder het programme 'samenleving'. De 
financiele verantwoording loopt via de planning en control-cyclus.

Communicatie
De manteizorgagenda 2019-2020 zal aan de Adviesraad Sociaal Domein en de Gemeenteraad 
ter informatie worden aangeboden.
De manteizorgers krijgen via een nieuwsbrief elke keer actueel nieuws. Op de site van de 
Cooperatie De Kleine Schans is meer informatie te vinden over manteizorg.

Bijlage(n)
Manteizorgagenda 2019-2020 
Brief Adviesraad Sociaal Domein
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