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Geachte leden van de Adviesraad, 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw snelle reactie van 1 juni 2019 op de concept 

mantelzorgagenda 2019-2020.  In de reactie is een aantal vragen en een aantal 

opmerkingen opgenomen. In deze brief wordt per punt toelichting gegeven.  

 

1. Is het bekend dat veel zorgverzekeraars een bijdrage willen doen t.b.v. het 

inschakelen van een mantelzorgmakelaar voor diegenen die daarvoor een 

aanvullende verzekering hebben? En wordt dit onder de mantelzorgverleners 

gecommuniceerd? 

Dit is bekend en hierop worden mantelzorgers gewezen. In de tabel 

ondersteuningsaanbod is de mantelzorgmakelaar ook expliciet genoemd. Hierin is de 

toevoeging van financiering gedaan.  

Er is ook onderlinge afstemming tussen MEE, Steunpunt Mantelzorg, de 

Formulierenbrigade en de Mantelzorgmakelaar. Al deze partijen kunnen 

mantelzorgers ondersteunen. 

In een volgende nieuwsbrief zullen we de financieringsmogelijkheid ook onder de 

aandacht brengen. 

2. Gezien het percentage van Woudenbergers die mantelzorg 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 mantelzorgers. 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 

wordt genoemd. Dit is een schatting geweest van het Steunpunt Leusden. Deze 

personen zijn destijds niet geregistreerd en niet overgedragen naar Steunpunt 

Mantelzorg Woudenberg. 

Het aantal geregistreerde mantelzorgers door Steunpunt Mantelzorg 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 
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wel een opmerking bij geplaatst te worden dat mantelzorgers soms niet 

geregistreerd willen worden (vanuit overtuiging dat het niets speciaals is, er geen 

hulp nodig is, wellicht ook 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 als mantelzorger.  Dit is aangevuld bij de eerste actie van 

de mantelzorgagenda. 

Jeugd-Punt heeft zeker een rol in het registreren van jonge mantelzorgers. Vandaar 

dat een jongerenwerker nu ook onderdeel is van het Steunpunt Mantelzorg. Dit is 

aangevuld bij de tweede actie van de mantelzorgagenda. 

3. 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 Mantelzorgagenda 2019-2020. 

In elk gesprek wordt aandacht besteed aan het netwerk rondom de zorgvrager en 

wordt ook geïnventariseerd of het netwerk ondersteuning nodig heeft. Dit is 

aangevuld bij de eerste actie van de mantelzorgagenda. 

4. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn van de acties, zoals vermeld in de Voortgang 

mantelzorgagenda 2016-2018 (bijlage 1)? 

De resultaten zijn met pijlen per actie aangegeven in bijlage 1. 

5. 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: 

o Nieuwsbrief voor mantelzorgers 

o Mogelijkheid tot vragen stellen aan MEE, Steunpunt Mantelzorg (inclusief 

jongerenwerker), Mantelzorg.nl, Formulierenbrigade en Mantelzorgmakelaar 

o Dag van de Mantelzorg 

o Lotgenotencontact 

o Alzheimercafe 

o Samen op zondag 

o Rouwcafe 

o Brussengroep 

o Koffie-ochtenden voor ouders met een bijzonder kind 

o Maandelijks koffieochtend voor mantelzorgers 

o Twee keer per jaar themabijeenkomst 

Ons 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 mantelzorg. 
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Vervolg 

De mantelzorgagenda 2019-2020 is ter informatie aangeboden aan de Gemeenteraad 

en wordt hierbij ook ter informatie aan de Adviesraad Sociaal Domein aangeboden. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van 

deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met mevrouw H.Rozendal via 

h.rozendal@woudenberg.nl of het telefoonnummer 14033.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

drs. S. van der Marck 

directeur/secretaris 
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