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1.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. In deze mantelzorgagenda  

beschrijven we hoe we dat gaan doen in de periode 2019-2020. Deze mantelzorgagenda is tot stand 

gekomen met input vanuit Steunpunt Mantelzorg, het netwerkoverleg Mantelzorg en een tweetal 

bijeenkomsten met (jonge) mantelzorgers. 

2. Definitie mantelzorger 
Het Sociaal Cultureel Planbureau definieert mantelzorg als volgt:  

'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende (gezondheidsbeperkingen) door iemand uit diens 
directe sociale omgeving. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke 
hulp’.' 

Een aantal kenmerken zijn: 

- Het gaat om onbetaalde hulp. Mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opge-
legd worden.  

- De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten 
zijn. Zoals een huishouden voeren en regelzaken. Door deze hulp kan de ander zich redden, 
thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving.  

- Het gaat om een langdurige periode, welke vaak wordt aangehouden als meer dan drie 
maanden en minimaal 8 uur zorg per week. 

- Er is sprake van een persoonlijke relatie tussen hulpontvanger en mantelzorger. 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid 

dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.  Jonge mantelzorgers  zijn 

het voor een langere tijd en zijn  het 24 uur per dag. 

3. Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 
In het beleidskader is de definitie van samenredzaamheid beschreven:  
‘Samenredzaamheid is het vermogen en de bereidheid van een buurt of wijk om zelf oplossingen te 
bieden voor (sociale) behoeften en vragen. Op een iets 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 mantelzorg.  
 
Elk 4 jaar wordt door GGD de samenredzaamheid gemeten. Voor mensen die minder zelfredzaam 

zijn, is samenredzaamheid belangrijk. Mantelzorg wordt in Woudenberg gedaan door ca. 15% van de 

mensen boven de 18. Minder dan 10% voelt zich als mantelzorger overbelast (bron GGD 2016). 
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Tussen de 90 en 95% van de Woudenbergers geeft aan dat ze voor hulp of steun kan terugvallen op 

familie, vrienden of buren. Wel vinden inwoners het in het algemeen lastig om hulp te vragen aan 

bekenden. 

 

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 verlich-

ten van de mantelzorgers. 

4. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2019-2020 
In het uitvoeringsprogramma is als doel een betere ondersteuning van mantelzorgers opgenomen. 

In 2016-2018 is een mantelzorgagenda opgesteld met een aantal acties. In bijlage 1 is de voortgang 

van deze acties te vinden. 

Deze mantelzorgagenda is doorontwikkeld door het netwerk mantelzorg met aandacht voor vroeg-

signalering en overbelasting van mantelzorgers. Ook is er specifieke aandacht voor het herkennen en 

verbinden van jonge mantelzorgers. 

5. Netwerkoverleg Mantelzorg 
Bij de organisatie van de mantelzorgdag 2018 is een brede groep organisaties bij elkaar geweest om 

hierover te brainstormen. Een kleine groep heeft de organisatie van de mantelzorgdag op zich ge-

nomen en er is afgesproken om met de brede groep organisaties 2 keer per jaar overleg te plannen 

in een netwerkoverleg. 

Doel van dit netwerkoverleg is de ondersteuning aan mantelzorgers nog beter op elkaar af te stem-

men. 

De deelnemers aan dit netwerkoverleg zijn: 

- Mantelzorgconsulenten/steunpunt Mantelzorg 

- Jongerenwerker Jeugd-Punt 

- Steunpunt vrijwilligerswerk 

- Welzijnswerker CDKS/ouderenwerker SWO 

- Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE 

- Wijkverpleegkundige Buurtzorg 

- Wijkverpleegkundige Beweging 3.0 

- Wijkverpleegkundige Centraalzorg 

- Wijkverpleegkundige Curadomi 

- Fysiotherapeut Wijkfysio 

- Medewerker Moriahoeve 

- Medewerker Groenewoude- zorggroep Charim 

- Medewerker Nieuwoord - Leliezorggroep  

- Netwerkregisseur coöperatie De Kleine Schans 

- Beleidsadviseur gemeente 
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6. Behoefte mantelzorgers 
De behoefte van mantelzorgers in het algemeen is door Movisie in kaart gebracht per groep (zie bij-

lage 2).  De doelgroep Oudere mantelzorgers is de grootste groep binnen Woudenberg. Deze be-

hoeftes zijn in Woudenberg getoetst op verschillende momenten: 

1. Behoeftepeiling onder mantelzorgers op 12 februari 2019 (zie bijlage 3) 

2. Behoeftepeiling onder jonge mantelzorgers op 14 februari 2019 (zie bijlage 4) 

3. Evaluatie/behoeftepeiling in netwerkoverleg mantelzorg op 21 februari 2019 (zie bijlage 5) 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken vanuit deze evaluaties/behoeftepeilingen. 

1. De behoefte van mantelzorgers varieert. 

2. Jonge mantelzorgers is een grote groep en nog onvoldoende zichtbaar. 

3. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is nog onvoldoende bekend bij de mantel-

zorgers. 

4. Er zijn veel partijen die hulp bieden aan mantelzorgers. 

5. Bijna alle mantelzorgers geven aan  geen behoefte te hebben aan een financiële waardering.  

7. Ondersteuningsaanbod mantelzorgers 
Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is in kaart gebracht en overzichtelijk in onderstaand 

schema opgenomen: 

Wat Contact 

Advies & Voorlichting 

Onafhankelijke Clienton-
dersteuning 

MEE Utrecht Gooi en Vechtstreek 
Nona de Kloe (Marlies tijdens zwangerschapsverlof) en Lieuwkje 
Vlasma, Tel: 033 303 43 54 
woudenberg@mee-ugv.nl 

Steunpunt Mantelzorg De Kleine Schans Tel: 085 – 066 97 00 
Steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl 
www.dekleineschans.nl/steunpuntmantelzorg 

Mantelzorg.nl (voorheen 
Mezzo) 

www.mantelzorg.nl  Tel: 030-760 60 55 
Voor een luisterend oor, 24 uur per dag 

Formulierenbrigade Voor hulp bij het invullen van formulieren en het lezen van brieven.  
Inloopspreek uur vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00  
Info@dekleineschans.nl tel. 085-066 97 00  
www.dekleineschans.nl/inloopspreekuur-formulierenbrigade  

Mantelzorgmakelaar Voor hulp bij het vinden van uw weg in de complexe regels op het 
gebied van zorg, wonen, welzijn, werk/school en inkomen (gefinan-
cierd vanuit aanvullende zorgverzekering). 
https://www.wijkzorgmakelaar.nl Tel: 06- 3730 4947 of 
via info@wijkzorgmakelaar.nl 

mailto:woudenberg@mee-ugv.nl
mailto:Steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl
http://www.dekleineschans.nl/steunpuntmantelzorg
http://www.mantelzorg.nl/
mailto:Info@dekleineschans.nl
http://www.dekleineschans.nl/inloopspreekuur-formulierenbrigade
https://www.wijkzorgmakelaar.nl/
mailto:info@wijkzorgmakelaar.nl
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Ondersteuning 

Respijtzorg  www.dekleineschans.nl/regelingen/mantelzorg/vervangende-zorg-
respijtzorg 

Maatjesproject  www.dekleineschans.nl/maatjesproject-woudenberg 
Nancy Hooijer. Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00  inloop-
spreekuur bij de Kleine Schans, maatjesproject@dekleineschans.nl   
Tel. 033-303 4444 

Zorgvrijwilligers  Handen in huis  https://handeninhuis.nl/ 030 – 659 0970 
NPV  https://npvzorg.nl/ 
Zonnebloem 
Kerken 

Particuliere hulp Saar in Huis https://saaraanhuis.nl/ Tel: 085-9025807 
ANJA Assisteert http://www.anjaassisteert.nl/ Tel: 033 – 2862288 
Loes Helpt  https://www.loeshelpt.nl/ Tel: 033-2851282 

Huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers 

www.dekleineschans.nl/huishoudelijke-hulp-voor-mantelzorgers 
Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg om de mogelijkhe-
den te bespreken: 085 – 066 9700 

Inzetten van hulpmiddelen https://www.dekleineschans.nl/hulpmiddelen-aanvragen 
https://www.hulpmiddelencentrum.nl/  033 - 461 91 91 
www.medipoint.nl  Tel: 088 – 10 20 100 

www.premis.nl  
Tweedehands Zorghulpmiddelen  
http://www.zorghulpmiddelen.nu Tel: 06-10930916  
www.zorgoutlet.nl Tel:  0343-515472 info@zorgpluspunt.nl 

Ondersteuning via SWO Ouderenvervoer: 033 – 2862273 
Klussendienst: 06- 30 66 97 14  
http://www.swo-woudenberg.nl 

Ontmoeting 

Dag van de Mantelzorg Jaarlijks op 10 november, programma 2019 nog onbekend 

Lotgenoten: Kopgroep Mo-
riahoeve 

www.moriahoeve.nl/ontmoetingscentrum/ 
Voor bezoekers van de ontmoetingsgroep en hun partners, eens per 
6 weken. Tel. 06-14 02 11 32 

Lotgenoten: Landelijk https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-
advies#lotgenotencontact  030-760 60 55 

Alzheimercafé  https://www.dekleineschans.nl/alzheimercafe  
Telefoon: 06-866 779 57 of alzheimerscherpwoud@gmail.com 

Coalitie Erbij Woudenberg  https://coalitieerbijwoudenberg.nl/  
Iedere 2e zondag van de maand ‘Samen op Zondag’  

http://www.dekleineschans.nl/regelingen/mantelzorg/vervangende-zorg-respijtzorg
http://www.dekleineschans.nl/regelingen/mantelzorg/vervangende-zorg-respijtzorg
http://www.dekleineschans.nl/maatjesproject-woudenberg
mailto:maatjesproject@dekleineschans.nl
https://handeninhuis.nl/
https://npvzorg.nl/
https://saaraanhuis.nl/
http://www.anjaassisteert.nl/
https://www.loeshelpt.nl/
http://www.dekleineschans.nl/huishoudelijke-hulp-voor-mantelzorgers
https://www.dekleineschans.nl/hulpmiddelen-aanvragen
https://www.hulpmiddelencentrum.nl/
http://www.medipoint.nl/
http://www.premis.nl/
http://www.zorghulpmiddelen.nu/
http://www.zorgoutlet.nl/
mailto:info@zorgpluspunt.nl
http://www.swo-woudenberg.nl/
http://www.moriahoeve.nl/ontmoetingscentrum/
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies#lotgenotencontact
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies#lotgenotencontact
https://www.dekleineschans.nl/alzheimercafe
mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/
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Rouwcafé  Nog geen volgende datum bekend. Neem contact op met het Steun-
punt Mantelzorg voor meer informatie. 

Jonge mantelzorgers 

Broers en zussen Brussengroep, start 18 maart 2019. Voor kinderen in de bovenbouw 
van de basisschool. https://www.dekleineschans.nl/brussen-groep  
j.willems@dekleineschans.nl Tel: 085-0669732 

Jonge mantelzorgers Ontspanning, ontmoeting en ondersteuning voor Jonge Mantelzor-
gers 
Anouk Koster, AK@Jeugd-punt.nl,  06-12895434 

Openbare bijeenkomsten 

Cursus omgaan met de-
mentie 

Nog geen datum gepland. Neem contact op met het Steunpunt Man-
telzorg om de mogelijkheden te bespreken: 085 – 066 9700 

Koffie-ochtenden voor ou-
ders met een bijzonder 
kind 

23 mei en 20 juni, van 10.00 tot 11.30 in het Cultuurhuis in Wouden-
berg. Aanmelden via MEE  035-3030165 of  mail naar wouden-
berg@mee-ugv.nl. 

 

8. Mantelzorgagenda 2019-2020 
Op basis van de evaluaties/behoeftepeiling is de mantelzorgagenda voor 2019/2020 ontwikkeld. 

De agenda van 2019-2020 bestaat uit de volgende acties: 

1. We registreren zoveel mogelijk mantelzorgers zodat we ze gericht kunnen ondersteunen en 

informeren. Niet alle mantelzorgers willen geregistreerd worden (vanuit overtuiging dat het 

niets speciaals is, er geen hulp nodig is). Er zal in elke bijeenkomst, in elke nieuwsbrief en op 

de website van de Kleine Schans een oproep worden gedaan om te registreren als mantel-

zorger. Daarnaast wordt in elk gesprek aandacht besteed aan het netwerk rondom de zorg-

vrager en wordt ook geïnventariseerd of het netwerk ondersteuning nodig heeft. Eind 2019 

is het streven om minimaal 160 mantelzorgers te hebben geregistreerd en voor eind mini-

maal 2020 200 (inclusief jonge mantelzorgers). 

2. Er is specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers. Eind 2019 is het streven om 10 jonge 

mantelzorgers te hebben geregistreerd en voor eind 2020 20. Jeugd-Punt heeft hierin een 

actieve rol en ook bij huisbezoeken is er aandacht voor jonge mantelzorgers. 

3. De mantelzorgers worden 2 keer per jaar geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen via 

een nieuwsbrief. 

4. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers actualiseren we elk halfjaar en nemen deze 

op in de nieuwsbrief. 

5. Elk half jaar is er een publicatie over mantelzorg. 

6. Elke maand is er een koffieochtend voor mantelzorgers waarbij Steunpunt Mantelzorg ook 

aanwezig is voor vragen en ondersteuning.  

https://www.dekleineschans.nl/brussen-groep
mailto:j.willems@dekleineschans.nl
mailto:AK@Jeugd-punt.nl
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7. Elke werkdag kan tussen 9.00-12.00 contact worden opgenomen met een medewerker van 

het Steunpunt Mantelzorg of een mail worden verstuurd naar steunpuntmantel-

zorg@dekleineschans.nl. 

8. Twee keer per jaar komt het netwerkoverleg mantelzorgers bij elkaar om ervaringen te de-

len, het ondersteuningsaanbod te optimaliseren  om zo de mantelzorgers optimaal te kun-

nen ondersteunen. 

9. Eens per jaar organiseren we een bijeenkomst met een wisselend programma rond de dag 

van de mantelzorg (in november). Informatievoorziening, ervaringsuitwisseling en ontspan-

ning staat centraal tijdens deze dag. 

10. Elk  jaar organiseren we 2 (thema)bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben een inhoude-

lijk thema, denk aan levenstestament, mantelzorg en werk, jonge mantelzorgers, respijtzorg, 

autisme etc. 

mailto:steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl
mailto:steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl
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Bijlage 1 

Voortgang  en resultaten mantelzorgagenda 2016-2018 
 

Actie 1: Er worden jaarlijks activiteiten georganiseerd en/of publicaties uitgebracht waarbij aandacht 
wordt geschonken aan de positie van de mantelzorgers en/of zij niet overbelast raken. Speciale 
aandacht vragen de jonge mantelzorgers. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de expertise van 
Mezzo. 

 Er is in 2018 een abonnement genomen bij Mantelzorg.nl (voorheen Mezzo). In het onder-
steuningsaanbod is o.a. opgenomen de telefonische hulp lijn die 24 uur per dag bereikbaar 
is. 

 Bij gesprekken met zorgvragers wordt ook aandacht besteed aan mantelzorgers, waarbij ook 
expliciet gevraagd wordt naar kinderen, broers en zussen. 

 Bij huisbezoeken wordt standaard aandacht besteed aan mantelzorger(s). 
 
Actie 2: We gaan, lopende de acties die we uitvoeren, gegevens van zoveel mogelijk mantelzorgers 
registreren zodat zij kunnen worden geïnformeerd. 

 Aan het einde van 2018 zijn 130 mantelzorgers geregistreerd. Deze mantelzorgers worden 
persoonlijk uitgenodigd voor activiteiten en geïnformeerd over laatste nieuws en ontwikke-
lingen. 

 
Actie 3: Er wordt een mantelzorgconsulent opgenomen in het sociaal team, zodat specialistische 
kennis wordt binnengehaald. Hij/zij zal zowel op individueel niveau als in zijn algemeenheid acties 
ontplooien ten behoeve van mantelzorgers en professionals die met mantelzorgers te maken 
hebben. 

 In het sociaal team is de rol van mantelzorgconsulent opgenomen 
 In 2018 hebben ook de WMO consulenten de rol van mantelzorg gekregen 
 Daarnaast kunnen mantelzorgers ook terecht bij mantelzorgmakelaars (gefinancierd vanuit-

aanvullende zorgverzekering) 
 
Actie 4: Jaarlijks organiseert de gemeente op de dag van de mantelzorg (10 november) een lunch 
waarbij lotgenotencontact, een luisterend oor en een blijk van waardering het uitgangspunt vormen. 

 Zowel in 2017 als in 2018 is een Mantelzorgdag georganiseerd. Deze zijn goed bezocht.  
 
Actie 5: Jaarlijks worden een aantal educatieve themabijeenkomsten georganiseerd voor 
mantelzorgers. 

 Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd zoals bijvoorbeeld over dementie, de koplopers-
groep. 

 
Actie 6: Naar aanleiding van de persoonlijke situatie van de mantelzorger en degene die mantelzorg 
ontvangt kan specifieke hulp worden ingezet om de mantelzorger in staat te stellen beter te 
functioneren danwel hem/haar te verlichten in het mantelzorgen. 

 In gesprek met de mantelzorger zijn passende oplossingen aangedragen. Er is bijvoorbeeld 
een toename te zien in de algemene voorziening huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. 
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Actie 7: Samen met de consulent vrijwilligerswerk en de diverse zorginstellingen in Woudenberg 
zullen meer zorgvrijwilligers moeten worden geworven, zodat zij het werk van mantelzorgers 
kunnen verlichten. 

 Dit aanbod is opgenomen in het ondersteuningsaanbod. 
 Zorgvrijwilligers kunnen bij de volgende organisaties worden gevraagd: 

-Handen in huis  https://handeninhuis.nl/ 030 – 659 0970 

-NPV https://npvzorg.nl/ 

-Maatjesproject via Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg 

Actie 8: Waardering voor mantelzorgers wordt niet vertaald in een jaarlijkse vaste financiële bijdrage 
maar in het bieden van een goede ondersteuningsstructuur en het organiseren van verschillende 
activiteiten. 

 Er is in 2017 en 2018 geen financiële bijdrage uitgereikt aan mantelzorgers 

https://handeninhuis.nl/
https://npvzorg.nl/
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Bijlage 2 

Behoefte per groep mantelzorgers - Movisie 

zie ook:  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-

attachment/Wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning-infographic%20%5BMOV-

12978662-1.0%5D.pdf 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning-infographic%20%5BMOV-12978662-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning-infographic%20%5BMOV-12978662-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning-infographic%20%5BMOV-12978662-1.0%5D.pdf
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Bijlage 3 

Behoeftepeiling mantelzorgers  - 12 februari 2019  
 

Opzet bijeenkomst 

Op deze bijeenkomst waren 12 mantelzorgers aanwezig.  Voornamelijk oudere mantelzorgers, vari-

erend van mantelzorger voor partner, en/of kind, van ouder, NAH, verstandelijke  of lichamelijke 

beperking, dementie. 

Het huidige aanbod voor mantelzorgers (zie bijlage 5)  is toegelicht door het Steunpunt Mantelzorg 

en vervolgens zijn we in groepjes in gesprek gegaan over de behoefte van mantelzorgers. 

Algemene punten: 

- Voor bijeenkomsten is de ochtend niet handig. De middag, bijv. 13.30 – 16.00, is rusttijd dus 

betere tijd  voor mantelzorgers om te komen. Werkenden bereik je sowieso niet overdag. 

- Opvallend was dat mantelzorgers onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod (‘wat we-

ten wij weinig’). De toelichting op deze bijeenkomst werd ervaren als nuttig en informatief.  

- A4 met ondersteuningsaanbod aanvullen met telefoonnummers en op site zetten, versprei-

den onder netwerk mantelzorg zodat zij dit weer kunnen verspreiden onder mantelzorgers. 

- Mantelzorgers weten de Kleine Schans te vinden. Andere plekken waar mensen hun infor-

matie vandaan halen zijn de kranten, mond op mondreclame (eigen netwerk) en de activitei-

tenzaal (grote zaal).  

Behoefte: 

- Er is veel behoefte aan informatie. Nu alles op 1 A4 staat is het overzichtelijk en alles bij el-

kaar, handig. Fijn dat er zo veel aanbod is.  

- Over HHT (huishoudelijke hulp voor mantelzorgers) zijn mensen zeer  te spreken.   

- Veel vragen over respijtzorg (tijdelijke opvang). Mantelzorgers denken dat het lastig te rege-

len is. De ervaring leert dat de eerste stap het lastigste is (de knop om zetten dat je gebruik 

gaat maken van respijtzorg ). Mantelzorgers geven aan zich schuldig te voelen dat het nodig 

is, zich afvragen of hij/zij wel in goede handen is, het graag bij het oude houden etc. Mantel-

zorgers moeten het zichzelf gunnen (je kunt pas voor een ander zorgen als je goed voor je-

zelf zorgt). 

- Een maatje was niet bekend, fijn dat dit kan. Informatie over hoe je aan een maatje komt is 

gewenst.  

- Behoefte aan luisterend oor en praktische ondersteuning (Sensoor, MEE), mantelzorger ge-

ven aan dat ze zoveel dingen moeten regelen. 

- Behoefte aan een direct lijntje met een verpleegkundige zoals ook nu het geval is met een 

ergotherapeut.  

- Behoefte aan thema bijeenkomsten, dus met een onderwerp en daarna gelegenheid om te 

ontmoeten. Een ochtend zoals vandaag viel al in smaak. 

- Behoefte aan activiteiten waarbij men onder het genot van een maaltijd (lunch bv) ervarin-

gen uit kan wisselen.  
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- Behoefte aan bewegingsactiviteiten. Twee mantelzorgers doen aan Nordic Walking en zou-

den ook mee willen helpen bij het organiseren van een activiteit.  

- Men heeft  geen behoefte aan een financiële waardering. Het werk van een mantelzorger is 

niet te betalen, mantelzorgers doen het uit liefde. Een enkeling geeft aan een financiële 

waardering te willen omdat de financiële situatie dit vraagt. Deze geeft aan het dan niet te 

besteden voor ontspanningsdoeleinden. 

- Ideeën voor de Dag van de mantelzorg: cabaret, Oudhollandse spelen, informatiemarkt, 

eten, ontmoeting, met lotgenoten in gesprek. 
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Bijlage 4 

Behoeftepeiling jonge mantelzorgers  - 14 februari 

2019 
  

Opzet bijeenkomst 

Al op een jonge leeftijd mantelzorger zijn kan een groot impact hebben op hun leven. Doordat deze 

jongeren meestal niet praten over hun zorgen is het lastig hen te vinden en te ondersteunen.  

Jeugd-Punt heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin een ervaringsdeskundige heeft verteld hoe 

het is om jonge mantelzorger te zijn.  Vervolgens  zijn we in gesprek gegaan over wanneer je jonge 

mantelzorger bent, waar we jonge mantelzorgers kunnen vinden, en wat we voor hen kunnen bete-

kenen. 

Bij deze bijeenkomst waren 2 jonge mantelzorgers aanwezig, 2 ouders, MEE-consulent, WMO-

consulent, jongerenwerker, netwerkregisseur de Kleine Schans en de gemeente. 

Definitie 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid 

dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.   

Ervaringsdeskundige 

Aantal uur per week is niet van belang. Je zit ter midden in, je bent loyaal, het overkomt je. Er is vaak 

sprake van schaamte, angst voor statusverlies. 

Hoe bereiken 

- Persoonlijk contact via MEE, ST, WMO, Jeugd-Punt, Huisarts, scholen, vrijwilligers 
- Term mantelzorg is niet aansprekend 
-  Concrete ervaringen delen 

Behoefte 

- Dierencontact (tegen hen kan je alles kwijt) 
- Brusjes (ook via NVA) 
- Buddy 
- Kennis over ziektebeelden 
- Ontspanning ook via stichting opkikker, Funcare for kids 
- Zowel individueel als groepsgericht 
- Lotgenoten (ook belangrijk voor bewustwording) 
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Aandachtspunten 

- Bij activiteiten iemand kunnen meenemen zodat je niet alleen hoeft 

-  In Juni week van jonge mantelzorgers, mooi moment om het onder de aandacht te brengen 

- Mooi voorbeeld:  Ik zorg, ik zorg, wat jij niet ziet – JMZ Noord Brabant 
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Bijlage 5 

Evaluatie/behoeftepeiling netwerkoverleg mantelzorg  

- 21 februari 2019 
 

Opzet bijeenkomst 

Bij deze bijeenkomst zijn alle organisaties uitgenodigd die iets doen  voor of te maken hebben met 

mantelzorgers. In deze bijeenkomst is gedeeld wat we signaleren op het gebied van mantelzorg en 

hoe we daar gezamenlijk iets in kunnen betekenen.  

Streven is  om dit overleg in elk geval 2 keer per jaar te organiseren en om daarnaast een werk-

groepje te formeren die aan de slag gaat met de organisatie van de Dag van de Mantelzorg.  

Centrale rol voor Steunpunt Mantelzorg  

Rol van het Steunpunt Mantelzorg is het geven van advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Be-

reikbaar dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur via de Kleine Schans, telefonisch op 085-0669700, via 

steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl . Het Steunpunt wil een centrale rol vervullen: mantelzor-

gers en professionals kunnen bij het Steunpunt terecht.  Het Steunpunt biedt de nodige ondersteu-

ning of weet vervolgens door te verwijzen indien nodig. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij 

het Steunpunt. De registratie van mantelzorgers is belangrijk voor het Steunpunt om zicht te hebben 

op de mantelzorgers in Woudenberg, en om hen te kunnen informeren over het ondersteunings-

aanbod.  

Huidig ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 

Het huidig ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is toegelicht, er wordt een enkele toevoeging 

gemaakt. Gevraagd wordt aan het netwerk om dit aanbod actief te verspreiden. 

Ideeën voor gewenst aanbod 

 Een koffieochtend voor mantelzorgers staat hoog op de wensenlijst, Lieuwkje (MEE) kan hierin 

vanuit de Clientondersteuning een rol spelen, Tineke vanuit haar rol als welzijnswerker. Deze 

ochtenden bieden ook mogelijkheid om overige wensen op te halen.  

 Een pilot voor een Rouwcafé gaat starten op 24 maart 

 Een wandelgroepje zou ook waardevol kunnen zijn, de Diabetes Challenge wordt ook in Wou-

denberg georganiseerd en voorziet daar wellicht deels in 

(https://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengewoudenberg2019/voorbereiding) 

 Een informatiebijeenkomst over respijtzorg, wat de mogelijkheden zijn en hoe je dat in gang zet  

 Een informatiebijeenkomst NAH, MS, ASS  

 Een workshop/training met aandacht voor hoe de mantelzorger kan ondersteunen met Algeme-

ne Dagelijkse Handelingen/hulpmiddelen 

 

 

mailto:steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl
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Werkgroep dag van de mantelzorg (november 2019) 

Voor de werkgroep hebben zich aangemeld: 

- Diedeke van Wijk (WIJKfysio) 

- Wilma Joosten (ont-moetingsgroep Moriahoeve) 

- Hannah Verhoeff (Centraal Zorg) 

- Ina Wolffers (Curadomi) 

- Manon Goemaat (Beweging3.0) 

  
 


