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Voorwoord
Mantelzorg staat volop in de belangstelling. Een op de drie
burgers neemt anno 2019 mantelzorgtaken op zich en een
kwart van de Nederlandse kinderen groeit op als mantelzorger.
Met de participatie samenleving zijn we de weg opgegaan om
allemaal vroeg of laat mantelzorger te worden. Waarom dan
nog deze uitgave, zal u zich misschien afvragen.
Omdat mantelzorg nog altijd niet van zelfsprekend is. Bevraging laat zien dat er onder de groep mantelzorgers heel wat
eenzaamheid en isolement verscholen is. Een grote groep
mantelzorgers voelt zich overvraagd. Een groot aantal vreest de
mantelzorgtaken niet te kunnen volhouden en dreigt te moeten
afhaken.
Dat kunnen we ons niet veroorloven en mogen we niet laten gebeuren. Mantelzorg is misschien
wel het belangrijkste beleidsthema van de toekomst. Samen met heel wat collega’s, burgerinitiatieven en middenveldorganisaties zetten we ons met het Platform Mantelzorg Limburg in om mantelzorg zichtbaar te maken. Meer maatschappelijke aandacht voor het thema mantelzorg is absoluut
nodig. Het gaat allang niet meer alleen om de beleidsagenda van gemeenten en provincie. Ook
ondernemers, bedrijven, scholen en zorginstellingen worden uitgedaagd om het thema mantelzorg
in hun organisatie te agenderen en om beleid te maken. Drie concrete uitdagingen komen al snel
naar boven. Denk aan de werkende mantelzorger, de jonge mantelzorger en het organiseren van
respijtzorg.
Maar ook heel veel burgers herkennen zich niet in de definitie van mantelzorger, blijven verstoken
van goede informatie en melden zich veel te laat voor ondersteuning of hulp. Hier ligt een taak
voor ons allen maar meer bepaald voor al degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitwerken
van beleid en het organiseren van ondersteuning en waardering.
In deze “glossy” maken we een begin met kennisdeling. Goede voorbeelden en koploper gemeenten
zetten we in de picture.
Elkaar mogen inspireren, durven prikkelen en samen betekenis geven aan de voorbeelden is van
wezenlijk belang bij kennisdeling. We hebben gemerkt bij werkgevers en zorginstellingen dat er
behoefte is aan goede praktijkvoorbeelden, bruikbare kennis en bewezen expertise. De koploper gemeenten willen hun beleid verder door ontwikkelen.
Ligt in de combinatie niet de kans om voor Limburg rondom het thema mantelzorg een herkenbaar, waardevol en regionaal verankerd kennisnetwerk te starten?
Jan Valkenborgh
Voorzitter Platform Mantelzorg Limburg.
Oktober 2019
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foto v.l.n.r.: dhr. van Lierop, Niels Meijers, Inge Tuin en
mevr. van Lierop-Neve

Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2017

BRUNSSUM

Het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers staat hoog in het
vaandel voor alle mantelzorgers, jong en oud. De gemeente Brunssum
zet in op eigen kracht burgers in een kwetsbare positie. Naar omstandigheden krijgt iedereen mogelijkheden en kansen voor persoonlijke
ontwikkeling. Informele zorg is een belangrijke pijler binnen de ‘nieuwe
Wmo’. Het vastgestelde beleid, alsook het uitvoeringsprogramma dat
daaruit voortvloeit, zijn zorgvuldig tot stand gekomen, in overleg met
verschillende maatschappelijke partners. De gemeente zoekt de samenwerking met deze partners nadrukkelijk. Er wordt op alle domeinen
rekening gehouden met mantelzorgers; via meerdere kanalen worden
mantelzorgers gevonden, zoals bij het keukentafelgesprek, op scholen
en via andere lokale organisaties. Niet alleen professionals zoeken
mantelzorgers op, ook vrijwilligers en buurtbewoners proberen mantelzorgers te herkennen zodat ze de juiste weg vinden en ondersteuning
kunnen krijgen. Er wordt duidelijk gecommuniceerd naar mantelzorgers,
door o.a. de brochure “Mantelzorg in Brunssum” waarin de vier v’s van
Mezzo zijn verwerkt: vinden-verlichten-versterken-verbinden! De vier v’s
vormen een goede basis om mantelzorgondersteuning en het mantelzorgbeleid vorm te geven. De gemeente neemt verantwoordelijkheid
en fungeert als regisseur en verbinder. Ze faciliteren eenieder die kan
helpen om mantelzorgers te ondersteunen, (samenwerkings-)partners,
organisaties en/ bewoners.
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Interview Gemeente Brunssum d.d. 17 april 2019
Inge Tuin (beleidsmedewerkster) en Niels Meijers (beleidsadviseur Wmo) werken in
de gemeente Brunssum en zijn samen verantwoordelijk voor de Informele Zorg.
Als mantelzorgers vanuit de gemeente is het echtpaar van Lierop-Neve aanwezig
voor het Glossy interview.
Niels is mantelzorger voor zijn ouders. Beiden wonen in
Beekdaelen.
Moeder woont zelfstandig en vader verblijft in een zorgcentrum.
De zorg voor vader is makkelijker te hanteren dan voor
moeder, die minder zelfredzaam is. Er is een verschil tussen gebruikelijke zorg bieden en mantelzorgen.
Met mantelzorgen ben je dagelijks direct en indirect
bezig.
“Dat is niet altijd gemakkelijk te combineren met gezin,
huishouden, werk en het sociale leven”, aldus Niels. “Het
dagelijkse leven gaat gewoon door.”
Niels: “Als het mantelzorgen langer duurt wordt de belasting zwaarder. Dan is de combinatie soms heftig.”
Dan is het nodig om pas op de plaats te maken, weer een
juiste balans te vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk en
lukt ook niet bij iedereen.

Wat betekent mantelzorg voor de
gemeente Brunssum?
Niels Meijers is nog niet zolang werkzaam bij de gemeente Brunssum. Hij moet beleid uitzetten en erop toezien dat
dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bij hem werd al
snel de vraag neergelegd om het mantelzorgbeleid verder
te ontwikkelen.
Er wordt nu gewerkt aan een mantelzorgbeleidsplan.
Verder houdt de gemeente Brunssum zich bezig met regionale samenwerking rondom informele zorg.
Ook wordt aandacht geschonken aan het mantelzorgcompliment.

Hoe gaat de gemeente op de werkvloer
om met het eigen personeel dat
mantelzorg verleent?

Vroeger was het anders. Zorg in het algemeen was meer
gecentreerd vaak in verzorgingshuizen waardoor het
verder van je af staat.

Mantelzorgers

“Dat is bij de gemeente Brunssum goed geregeld” zegt
Niels. Arbeidsvoorwaarden staan niet alleen op papier, er
wordt vooral op een hele prettige manier mee om gegaan. Het empathisch vermogen vanuit het management
is groot. Er is een oprecht luisterend oor en er wordt veel
begrip getoond voor de mogelijkheid tot het oppakken
van eigen regie. In principe worden afgesproken contracturen gemaakt maar als je weggeroepen wordt of wanneer iets geregeld moet worden dan is daar ruimte en tijd
voor.
Thuiswerken is mogelijk en de uren zijn flexibel inzetbaar.
Bespreekbaarheid staat voorop. Dat scheelt heel veel en
geeft gemoedsrust”, aldus Niels.

Meneer Van Lierop (86 - geboren in Brunssum) en mevrouw van Lierop-Neve (84 - oorspronkelijk uit Hoensbroek) beamen dit volmondig.
“Zo ging dat vroeger. Dat is tegenwoordig anders.”
Dit jaar is het echtpaar Van Lierop 60 jaar getrouwd. Ze
delen lief en leed met de nodige humor en een gezond
relativeringsvermogen.
Ze hebben een zoon die in Zweden woont en één kleinkind in Schotland. “Dan wordt het vanzelf anders, moet je
dingen zèlf regelen”.

Speelt mantelzorg in de eigen privésituatie een rol en heeft dit invloed op
het dagelijkse leven?
Inge heeft het niet mogen meemaken om langdurig
mantelzorger te zijn. Met haar ouders ging het allemaal
‘heel vlug’. Ze kan zich wel voorstellen dat mantelzorgen
op een gegeven moment te zwaar wordt en dat je hierbij
hulp nodig hebt.
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Dat lukt ze goed. Ze zorgen voor elkaar: de gebruikelijke
zorg en mantelzorg lopen hier in elkaar over. Zo lang het
kan willen ze de professionele hulp uitstellen.
“Vroeger ging je naar het bejaardenhuis. Zorg was daar
geclusterd. Kinderen verleenden hulp. Het was ‘gewoon’
dat je dat voor elkaar deed.”

Autorijden doen ze nog beiden. Jezelf zelfstandig kunnen
verplaatsten scheelt een hele hoop.
Voor wat betreft de regelingen in de gemeente zijn zij vol
vertrouwen naar de toekomst. Ze vinden het geweldig
dat de gemeente Brunssum destijds de mantelzorgboom
heeft gewonnen.
Ze zijn het er helemaal mee eens want ze vinden dat de
gemeente het heel goed doet. Met de hulp die door hen
wordt geboden doen zij hun voordeel.
Ze gaan altijd naar de ‘Dag van de Mantelzorg’, dat is
meestal erg leuk.
Missen jullie iets in het beleid? “Nee”, zegt mevrouw van
Lierop, “alles gaat heel soepel. Voor ons mag er in Brunssum een tweede boom komen.

Volgens mevrouw van Lierop was het misschien beter
geweest om bejaardenhuizen ook gedeeltelijk open te laten. Zorg is naar verhouding duur met alle voorzieningen.
Alleen thuis blijven wonen zorgt ook voor eenzaamheid
bij sommige ouderen.

Zouden jullie zelf naar een
bejaardenhuis willen?

We hebben vooral gesproken over
de Wmo voorzieningen. Hoe is de
ondersteuning voor u als mantelzorger?

“Nee”, roepen beiden in koor! Geestelijk zijn we helemaal
in orde. Lichamelijk zijn er klachten maar samen zijn we in
staat om daar handen en voeten aan te geven.”
Niels: “Als ik mijn ouders 5 geleden gevraagd zou hebben
of ze naar een bejaardenhuis zouden willen verhuizen zou
hun reactie dezelfde zijn. De meeste mensen willen zo
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven”. Meer aangepaste
woningen, daar moet wat Niels betreft nog meer op worden ingezet. Er zijn drempels en te zware deuren. Daar
valt nog een hoop winst te behalen. Thuis wonen heeft
bij de meeste mensen toch de voorkeur. Het beleid om
van een intramurale setting veel meer naar een extramurale te gaan komt ook door de vergrijzing. Het is ook
een financieel plaatje want intramurale zorg is duur.

“Wij zijn aparte mensen en doen alles zelf. Dat willen we
graag zo blijven doen maar als we het niet meer kunnen
dan weten we de weg naar het steunpunt te vinden. Het
Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
(CMWW) geeft ook informatie.

“ Het dagelijkse leven

Vijf jaar geleden kwam het echtpaar van Lierop toevallig terecht bij een mantelzorgbijeenkomst in de ‘Brikke
Oave’. Aanvankelijk wilden ze meteen weer rechtsomkeert maken. “We dachten: ‘hier horen we niet thuis’. Al
gauw bleek het tegendeel. Je leert ervan. Iedereen vertelt
iets waar je wat van kan opsteken”. Het inloopmoment bij
het Steunpunt Mantelzorg vinden beiden altijd de moeite
waard en ook het Keukentafelgesprek verliep goed. Het
was prettig en informatief. Er werd direct gezorgd voor
een parkeerpas en een traplift waar ze enorm mee gebaat
zijn. Een uitkomst die hen in staat stelt thuis te blijven
wonen.

Informatie, advies, en voorlichting komen in de bijeenkomsten goed naar voren. Respijtzorg is nog niet van toepassing geweest maar ze zijn ermee bekend.
Broers en zussen zijn ouder. Hulp wordt zeker gewaardeerd maar daar willen ze graag voor betalen.
Ze prijzen zich gelukkig dat ze er geestelijk zo goed aan
toe zijn. Mevrouw is heel energiek. Meneer is de rust zelf.
Ze willen de zonnige kant zien. Het glas is half vol. Samen
zijn ze een goede combinatie, vullen ze elkaar aan maar
mopperen en schelden doen ze ook. “Dat hoort erbij”,
glunderen ze.

Verder zijn in huis de nodige voorzieningen getroffen
waar ze zelf over hebben nagedacht. Gewoon een lijstje
gemaakt. Zo kwamen er steunen bij de douche en op
andere plaatsen waar dat nodig was. Drempels, en matjes
waar je over kunt vallen werden weggehaald. Er werd
een ruwe stenen vloer geplaatst. Ze hebben wel een
sociaal netwerk waar hulp wordt aangeboden, maar het
liefst doen ze alles zo lang mogelijk zelf. Wat de een niet
kan doet de ander. Voor twee uur per week hebben ze
huishoudelijke hulp gekregen. Met een beetje aansturing
is dat goed te doen. Buren komen de heg knippen en de
overkapping schoonmaken omdat het klimmen op een
ladder echt niet meer gaat.

Wat is nodig om mantelzorg hoger op
de agenda te krijgen?
“De vraag is of dat altijd nodig is?”, zegt Niels. “Je moet
ook niet teveel willen regelen en bureaucratiseren.
Bedrijven zijn hier al mee bezig en vooral bij kleine bedrijven en zzp-ers wordt met het thema mantelzorg al vaak
goed omgegaan...”.
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Is die vraag in de QuickScan dan ook wel terecht, vraagt
Niels. Hij heeft er hier moeite mee om dit als een taak van
de gemeente te zien. Het is een taak van de organisatie
zelf.

Waar is de gemeente trots op?
Inge: “de terugkoppeling die vandaag gegeven wordt
door meneer en mevrouw Van Lierop. Daar zijn we heel
blij mee maar ook best trots op. Aan de andere kant weten we ook dat we lang nog niet iedereen hebben bereikt.
Daar wil de gemeente haar best voor doen!

Tips voor andere gemeenten?
Niels: “Niet praten maar doen. Je moet een plan, visie,
horizon en focus hebben waar iedereen achter staat. De
juiste mensen op de goede plek. Er moet commitment
zijn. Daar krijg je energie van en het werkt aanstekelijk.”

gaat gewoon door...”

De gemeente Brunssum was
winnaar van de
Mantelzorgboom in 2017,
als meest mantelzorgvriendelijke gemeente
van Limburg
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ROERMOND

Uittreksel uit het jury-rapport bij het
winnen van de Mantelzorgboom
in het jaar 2015

foto links: Trudy Driessen, rechts Marianne Smitmans-Burhenne
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De Gemeente Roermond heeft al jaren
specifiek aandacht voor mantelzorgers. Met
de komst van de nieuwe Wmo heeft de Gemeente haar mantelzorgbeleid verder ontwikkeld aan de hand van de speerpunten
van VWS en Mezzo, “Vinden, Versterken,
Verlichten en Verbinden”. Ze stimuleren
burgerinitiatieven en er wordt zowel met
omliggende gemeenten als op lokaal niveau samengewerkt. De sociale wijkteams
zijn er op gericht het sociale en medische
domein met elkaar te verbinden en op het
actief betrekken van huisartsen. Daarnaast
blijft de gemeente zich ontwikkelen en
maakt ze gebruik van de signalen vanuit de
praktijk. Wat de aanpak van de Gemeente Roermond bijzonder maakt is dat zij al
jaren actief zijn voor mantelzorgers en een
voortrekkersrol vervullen. Daarnaast blijven
ze niet stil staan; en zijn ze constant door
blijven ontwikkelen. Maatwerk is belangrijk,
waarbij er ook aandacht is voor specifieke
doelgroepen zoals jonge mantelzorgers,
allochtone mantelzorgers en mantelzorgers
van mensen met een GGz achtergrond.
Daarnaast werkt de Gemeente samen met
de omliggende gemeenten aan een algemeen beleid waarbij voor de “lokale kleur”
voldoende plaats blijft. In Roermond durven
ze net even buiten de bestaande orde te
denken en te werken.

Interview gemeente Roermond d.d. 23 mei 2019
Marianne Smitmans-Burhenne is wethouder in Roermond en heeft het Sociaal
Domein in haar portefeuille. Zij vindt dat mantelzorgers een cruciale rol spelen
in de samenleving en denkt dat die rol in de toekomst alleen maar groter wordt.
Enorm trots was ze toen de gemeente Roermond in 2015 de mantelzorgboom won.
Wat haar betreft blijft het daar niet bij. Mantelzorg moet geen pop-up initiatief zijn.
Ingezette acties moeten worden doorontwikkeld, verduurzaamd en
geborgd worden. In haar privé leven is ze geen mantelzorger.
Af en toe helpt zij haar 84-jarige vader maar dat is niet in de vorm van mantelzorg.

Dat ligt heel anders bij de mantelzorger die de gemeente
Roermond vandaag heeft uitgenodigd, Trudy Drissen (72
jaar). Ze is al 7 jaar mantelzorger voor haar echtgenoot
die de ziekte van Alzheimer heeft. Mantelzorg betekent in
haar geval er 24 uur per dag mee bezig zijn.
In eerste instantie lag het zwaartepunt op de medische
kant d.w.z. of zorg, medicatie en behandelingen wel de
juiste zijn, of alternatieven niet beter zijn. M.a.w. ‘handel ik
wel juist?’ Dat heeft ze uiteindelijk weten los te laten. De
focus voor haar ligt nu vooral op het sociale vlak.
Ze kijkt naar wat ze gezamenlijk met haar man kan ondernemen en probeert op die manier zoveel mogelijk kwaliteit van leven te creëren. Als mantelzorger heb je organisatietalent en energie nodig om dit te realiseren. Trudy
heeft hier gelukkig haar weg in gevonden, hoewel dat de
nodige creativiteit heeft gevergd.

Haar droom op mantelzorggebied
voor de gemeente Roermond: een
Respijthuis!
Dat zou ze graag gerealiseerd zien. Het is er nu helaas
nog niet. Als ideaalbeeld ziet ze een soort ‘zorghotel’ voor
zich dat de sfeer moet hebben van een ‘gezellig huis’.
Zeker voor mensen met dementie zou dit van bijzondere
betekenis zijn. Elk jaar gaat ze met haar man naar hun
vakantiehuis in Frankrijk. Vroeger reed hij zelf. Nu hij dat
niet meer kan, rijdt Trudy de route naar de Vogezen.
Dat verblijf in de Frankrijk doet Jan goed, omdat het voor
hem zo vertrouwd voelt. Mensen met dementie accepteren nauwelijks vrijwilligers die ze niet kennen wat de
opvang bemoeilijkt. Daarom pleit ze voor iets waar je met
z’n tweetjes naar toe kunt.
In de buurt, herkenbaar en laagdrempelig. Waar je even
op adem kunt komen en waar je in geval van nood dicht
bij huis bent.

De vraag, hoe ze mantelzorg in de
toekomst ziet, vindt ze een moeilijke.

Het winnen van de mantelzorgboom - die vlak in de buurt
van haar huis staat - is destijds min of meer aan haar voorbijgegaan. Ze heeft het niet bewust meegemaakt.
Waar de boom voor staat, de waardering voor het beleid dat de gemeente Roermond voor mantelzorg heeft
opgezet, vindt ze welverdiend. Dat doen ze in Roermond
heel goed. De kracht ligt in het goed luisteren naar de
mantelzorger en deze serieus nemen. De mantelzorgers
moeten mede het beleid gaan maken. Zij weten immers
zelf het beste waar behoefte aan is. Mantelzorgers komen
in Roermond één keer per maand bijeen in de “Graasj”.
Hier vinden ze aansluiting bij de begeleiders en vrijwilligers van Wel.Kom die zich met Welzijn Nieuwe Stijl richten
op de behoefte maar ook de kracht van de burgers.
Samen overleggen, handelen, en oplossen werkt goed.
Vroeger hadden ze een Steunpunt Mantelzorg.

Voor haar eigen situatie is het niet zo gemakkelijk om
daar een goede voorstelling van te maken.
Soms aarzelt ze om tijd voor haarzelf te nemen. Het blijft
wikken en wegen. Ook is er altijd dat dilemma wanneer je
iets door een ander dan jezelf moet laten regelen.
Eén keer in de vier maanden heeft zij contact met de
casemanager dementie.
Dat is voor haar heel belangrijk. Samen sparren.
In algemene zin denkt ze - dat er, met het oog op de
vergrijzing, in de toekomst nog veel meer mantelzorgers
nodig zullen zijn, zeker wanneer mensen langer thuis
blijven wonen.
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Nu wordt er veel ‘breder’ gewerkt. Vrijwilligers worden
hier opgeleid. De projecten en activiteiten worden door
de welzijnswerkers samen met de burgers (mantelzorgers)
en vrijwilligers georganiseerd waarbij de behoeften van
de zorgvragers centraal staan. Zij weten als geen ander
wat écht nodig is.
“Onderlinge contacten van mantelzorgers zijn belangrijk
evenals ‘out of the box’ denken en vroeg signalering”,
aldus wethouder Smitsmans.
Ideeën voor ondersteuning van mantelzorgers worden
door de mantelzorgers zelf aangedragen en variëren van
samen zingen in een koor, tot een sessie mindfulness. In
Roermond wordt
veel georganiseerd.
Trudy Drissen vertelt
over het belang van
het hebben van een
goed netwerk. Dat
heeft ze gelukkig
waardoor ze minder
snel op vrijwilligers terug hoeft te
vallen.

Zo is Wim Cox, als bekende horecaondernemer in Limburg een goede ambassadeur voor de combinatie werk
en mantelzorg in Roermond.
Hij maakt het bespreekbaar binnen zijn bedrijven om
zaken onderling te regelen, het erover te hebben en te
kijken wat mogelijk is.
Dit komt de algehele werksfeer alleen maar ten goede.
Op het gebied van scholing is reeds gestart met het
geven van voorlichting. In de toekomst zal hier nog meer
aandacht aan worden gegeven.

“Onderlinge contacten van
mantelzorgers zijn belangrijk
evenals ‘out of the box’ denken
en vroeg signalering”

In feite zou je uit iedere levensfase vrienden moeten
kunnen meenemen. Dat geluk heeft niet iedereen, maar
je kunt er wel zelf in investeren. Hoe? “Ga de wereld in en
sluit jezelf niet uit”, aldus Trudy. Zonder je niet af. Creëer
je eigen netwerk. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk.
Er zijn cursussen om mantelzorgers assertiever te maken
en dat kan dan eventueel weer een opstapje voor lotgenotencontact zijn. Er wordt al veel georganiseerd maar
wanneer je zelf de mantelzorgbijeenkomsten bezoekt
kom je samen op meer ideeën en kun je ook je eigen
ideeën aanmelden.

De gemeente Roermond is er trots op dat mantelzorg
samen wordt opgepakt.
Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers van mantelzorgers in Roermond met de beleidsmedewerker en de
wethouder samen en dragen mantelzorgers hun ideeën
aan. Trudy Drissen is blij om mantelzorger te zijn in de
gemeente Roermond. Hier is alles goed geregeld!
Als mantelzorger voel je je betrokken want er wordt
serieus naar je geluisterd. Bovendien is de gemeente
betrouwbaar. Zij doet wat ze zegt!
Marianne Smitmans vult aan: “als ik in de toekomst geen
wethouder meer ben dan hoop ik dat hier een stevig huis
is opgebouwd dat ook zonder mij goed verder kan”.

Marianne Smitmans beaamt dat eenzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid ook in de gemeente Roermond
een belangrijk thema is. Zij refereert hierbij aan de brief
van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) die de gezamenlijke zorg voor ouderen wil verbeteren door o.a. de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.
De gemeente Roermond heeft een oproep geplaatst om
hierover te praten. Daar kwam veel respons op.
Bij de bijeenkomst die hierop volgde was het verrassend
om te zien dat veel mensen in hun privé situatie zich heel
eenzaam voelen ondanks het feit dat sommigen van hen
een drukke dagbesteding hebben.
Om mantelzorg nog hoger op de agenda te krijgen is een
goede lobby bij de provincie richting de gedeputeerde
nodig zodat meer gerealiseerd en gefaciliteerd kan worden.
Op het gebied van ‘werk en mantelzorg’ valt nog een slag
te maken. De gemeente Roermond is een mantelzorgvriendelijke werkgever. Ook in de sociale sector is vaak
oog voor mantelzorgvriendelijk beleid maar in de ‘harde
sectoren’ (bedrijfsleven) is hiervan nog lang niet altijd
sprake. Toch zijn er goede voorbeelden.

Roermond - uitgeroepen tot
winnaar van de
Mantelzorgboom in 2015
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Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2016

HORST
aan de
MAAS

De gemeente Horst aan de Maas benut de kracht van de gemeenschap en
steunt daartoe de talrijke burgerinitiatieven die er zijn binnen de verschillende dorpskernen. “Samen” willen ze een zo goed mogelijke zorgstructuur
realiseren. Dit laat zien dat ook ‘burgers/ mantelzorgers’ betrokken worden
bij het proces. Ze baseert hun basis op de 4 v’s van VWS en Mezzo. De dag
van de Mantelzorg wordt al jaren georganiseerd met lokale initiatieven en
ondernemers. Er is aandacht voor mantelzorgers tijdens het keukentafelgesprek. De gemeente kijkt kritisch naar gebruikte terminologie, mantelzorgers herkennen zich niet in de term. Ze gaan meer uit van begrippen
als “zorgen voor elkaar” en stimuleren dat mantelzorgers hun persoonlijke
ervaringen delen. Persoonlijke ervaringen delen is van belang omdat het
helpt om de drempel te verlagen om gebruik te maken van de mogelijkheden die de gemeente heeft voor mantelzorgers, ook op het gebied van
respijtzorg. Ook zijn ze aan het onderzoeken of de gemeente, vanuit haar
voorbeeldfunctie, als werkgever mantelzorgvriendelijk erkend kan worden.
Wat de aanpak van de Gemeente Horst aan de Maas bijzonder maakt is
dat zij probeert aan te sluiten bij wat mensen zelf al doen en laat het initiatief bij die mensen. De gemeente is niet bang om buiten kaders te denken
en denkt mee met mantelzorgers. Bijvoorbeeld, over waarom bepaalde
vragen gesteld worden. Door het gesprek aan te gaan wordt vaak helder
wat diegene écht nodig heeft om tot een passende oplossing te komen.
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Interview Glossy Horst aan de Maas d.d. 3 juli 2019
De gemeente Horst aan Maas bestaat uit 16 dorpen en heeft in 2016 de Mantelzorgboom gewonnen. Vandaag zitten we aan tafel met Birgit op de Laak (was tot medio
augustus 2019 wethouder in de gemeente Horst aan de Maas. Dit interview vond
plaats in haar laatste weken in Horst aan de Maas. Inmiddels is ze burgemeester
van de gemeente Nederweert.), Lotte Kateman (sinds mei 2019 werkzaam als beleidsmedewerker Samenleving) en Gerben Litjens (mantelzorger).
Gerben Litjens is samen met zijn twee zussen al 9 jaar
mantelzorger voor zijn vader. Dat was in eerste instantie vrij intensief, omdat de mantelzorg toen nog in het
ouderlijk huis plaatsvond. Er moesten veel praktische en
huishoudelijke zaken worden opgepakt. Gerben en zijn
zussen wonen in de buurt en de onderlinge taakverdeling
verliep in goed overleg. Ook al had ieder ook nog zijn
eigen persoonlijke leven met werk en gezin. Thuis- en
poetshulp en dagopvang werden geregeld. Het verlenen van mantelzorg was iets vanzelfsprekends. “Iets wat
je doet voor je ouders, die immers ook altijd voor jou
hebben gezorgd,” aldus Gerben. “Vader is een man met
een meegaand karakter. Dat maakt het allemaal een stuk
makkelijker.”

In 2016 won de gemeente Horst aan de
Maas de mantelzorgboom.
“De gemeente was aangenaam verrast” zegt de wethouder. Jarenlang heeft de gemeente de QuickScan van het
PML ingevuld, ook na het winnen van de boom. “Mooi ook
om ideeën van anderen te kunnen zien”.
De gemeente Horst aan de Maas is een mantelzorgvriendelijke werkgever. Medewerkers kunnen hun agenda flexibel blijven invullen. Dat is natuurlijk niet bij iedere werkgever of in elke functie mogelijk. “Toch is het goed als
werkgevers hierover nadenken en waar mogelijk ruimte
creëren” aldus Birgit Op De Laak.

In november 2018 verhuisde vader Litjens naar het
verzorgingshuis in Tienray. De zorg thuis was niet meer
verantwoord. Dat ging vrij onverwacht, maar de overstap
naar het verzorgingshuis verliep voorspoedig. Beter nog
dan verwacht, want vader gaf altijd aan dat hij graag in de
eigen vertrouwde omgeving wilde blijven wonen. Gelukkig werd al heel snel duidelijk dat vader zich in het tehuis
wel op zijn gemak voelde. “Dan valt er heel wat van je af”
zegt Gerben. “We zijn nog steeds mantelzorger maar nu
op een heel andere manier.”

Daarnaast gaat de gemeente een open gesprek aan met
de werknemer (ook preventief) over privé - werk balans
en zaken die hiermee gerelateerd zijn. Op individueel
niveau wordt gekeken wat een passende maatregel is
om als werkgever bij mantelzorg situaties aan te sluiten.
Dit kan zijn door tijdelijk of structureel minder te werken,
maar ook bijvoorbeeld door het flexibel inplannen van
werkdagen en -uren of tijdelijk zorg- of onbetaald verlof.
De gemeente probeert andere werkgevers hier ook toe
te bewegen en elkaar te ‘besmetten’ met het idee van
anders omgaan met werktijd. Een tour met een campagne
bus heeft hiertoe bijgedragen. Zo werken steeds meer
bedrijven met bloktijden, waarbij je kunt kiezen wanneer
je op je werk begint en wanneer je eindigt.
Als werk en zorg niet te combineren zijn lijkt ziekmelding
de enige uitweg. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Immers,
het bovenstaande verhaal laat zien dat het ook op een
andere manier kan.

Gerben vindt overleg met de
professionele zorgverleners erg
belangrijk: hierdoor kunnen een
hoop zorgvragen uit handen worden
genomen.
Die combinatie werkt goed. Als opvang en zorg goed
geregeld zijn kun je zelf andere taken oppakken. Je hoeft
niet alles alleen te doen.

Brede kijk op mantelzorg

Ook Birgit op de Laak is mantelzorger geweest voor
haar beide ouders. Van de vijf kinderen die het gezin telt
woonden er twee in deze gemeente. Ook voor hen was
het heel vanzelfsprekend om te zorgen voor hun ouders.

De gemeente Horst aan de Maas speelt op een brede
manier in op het thema mantelzorg en kijkt vooral waar
behoefte aan is: welke ondersteuning heeft de mantelzor-
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ger nodig? De medewerker van het gebiedsteam zoekt
via een vraaggericht gesprek met de mantelzorger naar
het antwoord. En dat antwoord is voor iedereen anders.
Zo kan het nodig zijn dat de mantelzorger zelf hulp krijgt
in het huishouden, zodat hij of zij meer kwaliteitstijd heeft
met de zorgvrager. Of wordt respijtzorg ingezet, om de
mantelzorger op adem te laten komen. Of wellicht kan het
Steunpunt Mantelzorg een rol spelen.

voor een vergunning wil aanvragen, gaat de gemeente
in gesprek met de inwoner. Dat gesprek gaat niet alleen
over de bouwplannen, maar ook over de ‘zorgkant’ van
het verhaal. Wat speelt er allemaal en welke oplossing
past daar precies bij?
Wat gebeurt er om mantelzorg op de agenda te krijgen bij
de Provincie of scholen?
Lotte: “Dit jaar zijn gastlessen gegeven over jonge mantelzorg op een middelbare school in Horst. Hier zijn positieve reacties op teruggegeven. Verder gaat Horst aan de
Maas in een tweejarig project meelopen waarbij samengewerkt wordt met verschillende partners. Het project
heet: In voor Mantelzorg-Thuis”.

Omdat veel mantelzorgers zichzelf niet zien als mantelzorger (en dus ook niet weten waar ze aan kunnen kloppen
voor hulp), is een campagne bedacht om bewustwording
onder mantelzorgers te vergroten. Ook Gerben speelde
een hoofdrol in de campagne.

Waar zijn jullie het meest trots op?
“Op alle mantelzorgers! Op het realisme van de mensen”,
aldus wethouder Op De Laak. “Je komt hier veel mensen

Biedt Horst aan de Maas respijtzorg
aan?
“Ja, in allerlei vormen”. Van
Wellness tot logeeropvang
zoals het logeerhuis de
Kapstok. Er zijn in het verleden weekenden georganiseerd waarvan de mantelzorger alleen gebruik
mocht maken, maar ook
samen met de zorgvrager.
Zo is er eens een arrangement geweest met een
hotel in Horst, de thuiszorg
werd gegeven op het hoteladres. Dat is een creatieve oplossing voor beiden. Maar de bottleneck blijft: “hoe krijgen
we mensen zo ver dat ze hun vragen komen stellen?”

“Het zou goed zijn als werkgevers
willen nadenken over
flexibele werktijden en een eigen
agenda voor mantelzorgers”

Hoe denkt de gemeente over
mantelzorg in de toekomst?
In Horst aan de Maas is veel aandacht voor het thema
wonen. Er is een slag te slaan in het levensloopbestendig maken van woningen. Woningeigenaren moeten zich
afvragen of hun woning wel geschikt is om in te blijven
wonen als ze ouder worden. Er is héél veel mogelijk. Met
kleine aanpassingen kun je je huis toekomstbestendig
maken.
Lotte Katemans: “In Panningen (gemeente Peel en Maas)
staat het ‘Huis voor morgen’, een modelwoning waar mensen kunnen zien wat er allemaal nodig is om langer thuis
te kunnen blijven wonen. Kleine aanpassingen kunnen
daarbij al heel helpend zijn. Dat zit hem niet altijd in grote
verbouwingen.”
Vermijden van bureaucratie en snel reageren is ook
belangrijk. Je hoeft niet door een heel intake molen om
beugeltjes in de douche te krijgen. Hier wordt telefonisch
advies gegeven: “Ga eens bij een bouwmarkt langs. Er
is al heel veel aan hulpmiddelen beschikbaar. Vooral dus
pragmatisch blijven!”
Als iemand een mantelzorgwoning wil bouwen en daar-

In 2016 was Horst aan de
Maas de meest
mantelzorgvriendelijke
gemeente van Limburg
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tegen die schetsen wat ze zelf allemaal kunnen doen en
dan pas een vraag stellen. We zien weinig mensen die
verwachten dat de overheid alles maar oplost.”

Hebben jullie tips voor andere
gemeenten om met mantelzorg aan de
slag te gaan?

Over de toekomst:
“Praktisch blijven en gewoon doen. Niet blijven praten
maar beginnen, en kijk van daaruit verder. Aanpakken,
samen met partners, vrijwilligers en mantelzorgers.”

“Ik hoop dat we met elkaar het besef krijgen dat het combineren van je dagelijkse bezigheden met mantelzorgen
haalbaar en vanzelfsprekend wordt.
Als je dat doet is er geen reden tot pessimisme voor de
toekomst.”

IN MEMORIAM: Wim van Loon
* 12-10-1957 + 10-02-2018
Een boomkweker met passie en inspiratie
Wim van Loon hebben wij leren kennen in 2012.
Wij waren destijds op zoek naar een boomkweker met Lindebomen in de buurt
van Nederweert. Eenmaal aangekomen bij Wim werden we warm onthaald
en waren we blij verrast met de lindebomen van Wim. Wim had verschillende
soorten lindebomen en hij noemde ze ook nog allemaal bij naam. Hij sprak met
zoveel liefde over de lindeboom. Ons geluk kon niet meer op, wij hadden de man
gevonden voor onze Mantelzorgboom.
De Mantelzorgboom is een stimuleringsprijs die sinds 2012, jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. Op 9 November 2017 heeft Wim zijn laatste Mantelzorgboom geplant in Brunssum. Ondanks
dat hij ernstig ziek was, wilde hij toch de lindeboom planten bij het vijverpark te
Brunssum. Ook dit laat weer zien hoe Wim met passie heeft gewerkt, hij regelde
het allemaal zelf, alles voor de boom. De plek waar een boom geplant moet worden kan niet zomaar uitgekozen worden, het moet wel een vruchtbare locatie
zijn voor de boom.
Wij danken je voor de prettige samenwerking. Een goede vriend en een bijzonder
fijn mens is van ons heen gegaan.
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foto v.l.n.r.: Karin van Diesen, Tineke Verstappen en Henk Cuijpers

Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2012

NEDERWEERT

De Gemeente Nederweert investeert al lang - reeds vóór de invoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - in de ondersteuning van
mantelzorgers. In 2004 bestond er al een steunpunt, waar mantelzorgers
terecht konden met hun vragen. Dat steunpunt werd aanvankelijk gerund
door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers. Later is er een professionele
organisatie aan verbonden om het mantelzorgbeleid verder uit te breiden.
In 2007 wonnen de Gemeenten Nederweert en Weert samen de Nationale
Mantelzorgprijs. Toen al was men in Nederweert vooruitstrevend bezig om
de ondersteuning van mantelzorg op de kaart te zetten. Dit proces is en
wordt voortgezet. Als een van de kleinere gemeenten van Limburg slaagt
de Gemeente Nederweert (16.000 inwoners) erin om volwaardig, doelgericht en laagdrempelig mantelzorgbeleid te voeren. De Gemeente Nederweert heeft aandacht voor jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers
en mantelzorgers van 75 jaar en ouder. In 2011 lag de nadruk op de werkende mantelzorger en in 2012 is een pilot gestart om bedrijven te stimuleren
om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. De praktische uitvoering van het mantelzorgbeleid vindt plaats via het Steunpunt Mantelzorg,
onderdeel van Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligerszorg.
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Interview bij de Gemeente Nederweert d.d. 3 april 2019
Vroeg in de ochtend arriveren we in Nederweert voor het eerste interview voor
deze Glossy. Het toeval wil dat Nederweert ook de eerste gemeente was die de mantelzorgboom mocht ontvangen.
Karin van Diesen is beleidsmedewerkster Samenleving.
Zij heeft mantelzorg al 10 jaar in haar takenpakket. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met andere beleidsterreinen zoals cultuur, senioren en kwetsbare doelgroepen. Zij
was erbij toen de eerste mantelzorgboom werd geplant.

Hoe vond je het dat gemeente
Nederweert de mantelzorgboom won?
Tineke: “Dat is een beetje langs me heen gegaan. Als
mantelzorger heb je het zó druk. Dan sta je daar niet lang
bij stil. Daarnaast probeer je ook nog te genieten van
ieder ‘klein moment’ dat je nog samen kunt delen”.

Tineke Verstappen is jarenlang mantelzorger geweest van
haar man. Op het laatst zelfs 24 uur per dag.
De derde persoon die we interviewen is Henk Cuijpers,
wethouder Sociaal Domein sinds juli 2018. Hij is politiek verantwoordelijk voor het thema mantelzorg. In het
privéleven verricht hij mantelzorgtaken voor zijn 93-jarige
moeder. Ook in het verenigingsleven heeft hij mantelzorg
onder de aandacht gebracht.

Staat de boom hier in Nederweert
goed?
“Ja, die staat hier prima. Het werd als heel bijzonder
ervaren toen de boom bij ons werd geplant, weet Tineke.
Hij is heel mooi, het is een mooi symbool. Ook het bordje
met de aangebrachte tekst is heel sprekend. Nederweert
is er heel trots op de eerste gemeente te zijn die de boom
won”.

Hoe heeft Tineke mantelzorg ervaren?
“Het was zwaar, heel zwaar. Zeker de laatste jaren”, aldus
Tineke. “Je probeert alles alleen te doen maar dat lukt
niet, ook al kwam ik beroepsmatig uit de zorg. Daar heb
je echt hulp bij nodig”. Tineke heeft haar echtgenoot thuis
verzorgd. Stilaan heeft zij meer hulp moeten inzetten,
omdat de zorg voor haar alleen te zwaar werd. Op het
laatst kreeg ze drie keer per dag hulp. Respijtzorg heeft
zij nooit gehad. Wel naar geïnformeerd bij het steunpunt,
maar nooit gebruik van gemaakt. Wel heeft zij vrijwilligers
gevraagd als ze de deur uit moest. Dat gaf haar meer
speelruimte. In haar eigen sociale omgeving werd zij
geholpen door familie. In het begin moest ze dat meestal
vragen. Op een gegeven moment werd het haar aangeboden. “In het begin is het heel moeilijk om zaken uit
handen te geven”, zegt Tineke. “Maar als je inziet dat het
echt niet anders meer gaat en je geen keuze meer hebt,
dan doe je dat”.

Heeft de gemeente een
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid?
“Ja, als mensen mantelzorg nodig hebben of moeten
verlenen wordt gekeken naar hoe dat het beste opgelost
kan worden”, zegt de wethouder. “We streven daarbij
naar maatwerk. ‘Kan niet’ is onmogelijk in de gemeente
Nederweert. De personeelsleden ervaren dat er serieus
rekening met hen wordt gehouden. Dat krijg je dan ook
weer in positieve zin terug.”
Karin: “In de koffiecorner hangt de mantelzorgerkenning
duidelijk in beeld. Vorig jaar is daar aan alle medewerkers
het boekje ‘Geluk voor de Mantelzorger’ aangeboden”.
Wethouder Cuijpers: “Bij bedrijven zal het vaak minder gemakkelijk gaan. Sommige houden er rekening mee, andere niet. Hier liggen verschillen. Kleinere bedrijven kunnen
het ook niet altijd financieel opbrengen. De gemeente
kan dit uiteraard niet sturen. Wel stimuleren. Zo gaat de
consulent mantelzorg op bezoek bij bedrijven en brengt
dit onderwerp ter sprake.”

Hoe zie je mantelzorg in de toekomst?
“Dat wordt moeilijk. Mensen worden allemaal ouder.
Samen met je partner word je ouder. Iedereen krijgt
mankementen. Kinderen hebben vaak geen tijd. Ze leiden
hun eigen drukke leven. Ze helpen wel, maar kunnen niet
alles doen. Ze moeten werken en kampen vaak zelf met
tijdgebrek”, zo stelt Tineke.
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tenties in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Denk
aan cadeaubonnen, presentjes aan huis en een gezellige
middag/avond met muziek en iets lekkers te eten”.

Hoe ondersteunen jullie vanuit de
gemeente de mantelzorgers?
“De gemeente probeert te achterhalen welke voorzieningen voor mantelzorgers helpend kunnen zijn”, aldus Karin.
De wethouder heeft zelf ook diverse wijken bezocht: “Samen is gekeken naar huizen waar niet alleen de mantelzorger, maar ook ouderen goed kunnen wonen. Vaak gaat
het daarbij om kleine dingen. Bijvoorbeeld ondersteuning
bij het verzorgen van tuintjes. Dat sluiten we kort met de
woningcorporatie. Wanneer de vrijwilligers het tuinwerk
uit handen wordt genomen, hebben zij meer tijd over die
ze gericht aan de zorgvrager en de mantelzorger kunnen
besteden”.

Hebben jullie tips voor andere
gemeenten om mantelzorgers te
betrekken bij het maken van beleid?
“Zoals eerder aangehaald: een gemixte groep formeren.
Dat is uit ervaring ontstaan. Problemen oppakken door
de combinatie van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in te zetten, werkt goed. De mantelzorger komt
dan zelf met ideeën, gebaseerd op ervaringen thuis. De
wisselwerking is nodig en vruchtbaar”, aldus Karin.

Karin: “Verder heeft de gemeente een werkgroep Mantelzorg waar Tineke ook aan deelneemt. Onze consulent
mantelzorg, vrijwilligers en verschillende zorgorganisaties
zijn hierbij betrokken, evenals de culturele organisatie
RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie). De
werkgroep denkt mee over het beleid voor de mantelzorgers. Op cultureel vlak wordt ook bekeken hoe de
mantelzorger ondersteund kan worden. RICK zorgt met
activiteiten of voorstellingen voor ontspanning van de

Hanteren jullie nog andere manieren
om de stem van de mantelzorger beter
in beeld te krijgen?
Wethouder Cuijpers: “Wij hebben ‘de Mantelzorger van de
maand’. Deze overhandigen we persoonlijk een bloemetje

“Als gemeente proberen we maatwerk voor
onze mantelzorgende medewerkers
te leveren. Dat proberen we ook bij
bedrijven te doen door hun aandacht
voor dit onderwerp te vragen.”
mantelzorger. En de gemeente heeft bijvoorbeeld het toneelstuk ‘Dag Mama’ naar Nederweert gehaald: psychologen die een toneelvoorstelling neerzetten met daarna een
workshop over de omgang met een persoon met dementie. Aangedragen kennis hierover is ondersteunend, ook
voor professionals. Het bleek een groot succes. Binnen
de kortste keren waren beide voorstellingen uitverkocht.
Uniek voor een kleine gemeente”.

en als de persoon ermee instemt, wordt dit gepubliceerd.
Ook kunnen inwoners in het kader van de Dag van de
Mantelzorg een mantelzorger opgeven voor een presentje. Op die manier komen er ook weer nieuwe mantelzorgers voor het voetlicht. Verder zijn er (mocht je dat willen)
belrondes waarin gevraagd wordt hoe het met de mantelzorgers gaat”.

Karin vervolgt: “Naast de sociale activiteiten wil men een
steun voor elkaar zijn. Er worden gezamenlijk thema’s opgepakt en het is mooi om als mantelzorger mee te mogen
denken. In het begin bestond de groep alleen uit mantelzorgers. Daarna is de gecombineerde werkgroep opgestart, bestaande uit zowel mantelzorgers als professionals.
Het voormalige mantelzorgpanel was meer een soort
lotgenoten-contact. De focus lag op de problemen, terwijl
de werkgroep met de professionals erbij ook echt bezig is
om het beleid te verbeteren voor de mantelzorgers.
De werkgroep verzorgt ook gezamenlijk activiteiten / at-

En wat gebeurt er nog meer voor
ouderen en mantelzorgers in
Nederweert?
“We hebben een uitgebreid netwerk”, aldus Karin. “In het
kader van de ‘Week tegen Eenzaamheid’ worden jeugd
en ouderen bij elkaar gebracht om te kijken wat de jeugd
voor ouderen kan betekenen en andersom. Wat kunnen ouderen jongeren leren? Verder wordt voorlichting
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gegeven op scholen en via het steunpunt mantelzorg
worden vrijwilligers gekoppeld aan een zorgvrager of
mantelzorger. Verenigingen worden gestimuleerd om senioren leden te werven. Ze krijgen een bedrag als ze een
65-plusser in hun vereniging opnemen. Daar zitten ook
mantelzorgers bij”.
“Er is ook een nieuw beleid vastgesteld voor mantelzorgwoningen. Het landelijk beleid schrijft voor dat mensen onder bepaalde voorwaarden een woning kunnen
bijbouwen om te mantelzorgen. Wij lopen hierop vooruit,
waardoor onder bepaalde voorwaarden mantelzorgwoningen kunnen worden gebouwd, vooruitlopend op een
zorgbehoefte. Kinderen kunnen bijbouwen en met een
apart huisnummer bij hun ouders gaan wonen die ze in
de toekomst gaan verzorgen, of andersom. Er zijn slechts
een paar plaatsen in Nederland die dat hebben”, zegt de
wethouder.

Wat is nodig om mantelzorg hoger op
de agenda te krijgen?
Wethouder Cuijpers: “Bestuurlijk overtuigen van de Provincie door het belang van dit thema aan te geven. Dat
kan er voor zorgen dat er meer budget wordt vrijgemaakt.
Het Platform Mantelzorg Limburg zou hier samen met
gemeentelijke bestuurders een rol in kunnen spelen”.

Hebben jullie tips voor andere
gemeenten?
De wethouder antwoordt: “Spiegel jezelf. Kijk om je heen
wat anderen doen en doe hier vooral je voordeel mee. De
QuickScan is een mooie manier om jezelf te monitoren.
Blijf stimuleren, bevorder het informele samenzijn en laat
vrijwilligers ook vertellen bij bijeenkomsten die een formeler karakter hebben. Persoonlijke verhalen zorgen voor
beleving en spreken tot de verbeelding. Het programma
komt hierdoor beter tot zijn recht waardoor mensen niet
afhaken”.

Waar zijn jullie als winnaars van de
boom het meest trots op?
De wethouder en Karin: “Op onze grote groep vrijwilligers. Zonder hen kun je niks. De gemeente stimuleert,
maar zij doen het. Belangeloos. Daar zijn we maar wát
trots op!”

Als eerste gemeente in Limburg
won Nederweert in 2012
de mantelzorgboom
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foto v.l.n.r.: Sanne Kuepers, Ria Hermans-Ploegman, Paul Sterk en Marjo Janssen

Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2018

WEERT

De gemeente Weert is winnaar omdat zij een goed basisbeleid hebben
en aandacht hebben op alle gevraagde domeinen voor mantelzorgers,
vervangende zorg/ respijtzorg, werk en mantelzorg en jonge mantelzorgers.
De ambitie is om de samenwerking van het steunpunt mantelzorg met de
zorgaanbieders vast te leggen in een mantelzorgakkoord, waarbij de werkwijze is om duurzaam in te zetten op de zelfredzaamheid van de mantelzorger en daarbij aansluiten op wat nodig is. Er is een factsheet gemaakt over
respijtzorg. Er is een placemat ontwikkeld met een ‘Werk- en Mantelzorgmenu’ en er is met ongeveer 25 werkgevers over gesproken dit jaar. Er zijn
gastlessen op alle basisscholen in de gemeente Weert bij de groepen 7/8.
En er is onderzoek gedaan naar wat jonge mantelzorgers tussen de 16-18
jaar nodig hebben en daaruit volgde een signalenkaart. Deze signalenkaart
wordt met docenten besproken zodat signalen herkend en opgepakt kunnen worden. Ze zijn niet alleen zelf bezig met ontwikkelen en bedenken hoe
mantelzorgers te ondersteunen, ze proberen hun kennis en expertise ook
door te geven door anderen handvatten te bieden om bewust te worden en
ermee aan de slag te gaan.
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Interview gemeente Weert d.d. 12 juni 2019
De gemeente Weert heeft in 2018 de mantelzorgboom gewonnen.
Paul Sterk (wethouder), Marjo Janssen (beleidsmedewerker Zorg en Welzijn)
Sanne Kuepers (mantelzorgondersteuner van Punt Welzijn) en Ria Hermans-Ploegman (mantelzorger) zijn aanwezig voor het Glossy interview.
Ria Hermans-Ploegman (67 jaar) is
sinds 2012 mantelzorger voor haar
man. Beiden zijn afkomstig uit de
gezondheidszorg.

Hoe gaat het in je dagelijkse leven als
mantelzorger? Hoe ziet een dag eruit?
Ria antwoordt: “Geen dag is hetzelfde. Sinds er hulp over
de vloer komt zit er wel een bepaald ritme in. Voorheen
was de zorg 24 uur. ’s Nachts kunnen zich bijvoorbeeld
zaken voordoen waar je voorheen nooit bij stil hebt
gestaan. Een flinke onweersbui komt toch anders binnen
wanneer je deze alleen hóórt.

Vanuit haar werk was Ria bekend met mantelzorgondersteuning, maar privé was dat niet het geval. Tot Ludo
Hermans problemen met zijn ogen kreeg. Nu ziet hij
nagenoeg niets meer. Het blind worden is hem van de
ene dag op de andere dag overkomen. Dat doet iets met
je, en dat geldt ook voor de mantelzorger. “Het overvalt
je. Je zit dan ook niet meteen in een mantelzorg-rol. Dat
is een heel proces” aldus Ria. “Werk gerelateerd heb je
normaliter een afstand tot de patiënt op het empathische
vlak. Dat is bij je echtgenoot niet het geval. Dan moet je
een professionele houding wat meer loslaten, omdat het
veel dichter bij je staat.
Als partner wil je vooral gelijkwaardig blijven. Helaas leent
de situatie zich daar niet altijd voor.”
Op een dag kwam er thuis een folder in de bus over mantelzorg. Na enige aarzeling hebben Ria en Ludo samen
voorzichtig wat eerste informatie ingewonnen.
Zo kwam het balletje aan het rollen.
Ria: “het duurt echter nog een hele tijd om voor jezelf
te erkennen en te accepteren dat je ook daadwerkelijk
mantelzorger bent”. Het echtpaar Ploegman is heel goed
ontvangen en begeleid door de mantelzorgondersteuners
van Punt Welzijn.
De respectvolle bejegening en de menselijke manier
waarop ze zijn benaderd en begeleid waarderen ze zeer.
Ze zien het steunpunt als een gids, die informeert; soms
stuurt, maar wél alle vrijheid en ruimte laat voor keuzes.

Overdag gaan activiteiten zo zelfstandig mogelijk, bijvoorbeeld ontbijten, maar het opruimen erna moet worden
overgenomen.
Zo zijn er meer praktische zaken bijvoorbeeld artsenbezoek, autorijden. Je hebt geen andere keuze, dus het
moet maar ook blijven oppassen dat je jezelf niet voorbij
rent.
Nu er reguliere hulp is ontstaat er meer ruimte, en krijg
je ook je normale balans weer een beetje terug Je gaat
je partner weer meer als partner zien, en niet alleen als
zorgvrager.”

Hoe zie je de toekomst als
mantelzorger?
Op persoonlijk vlak wil Ria niet te ver in de toekomst
kijken, maar leven bij de dag. Haar man heeft naast zijn
oogprobleem ook hart- en longproblemen. Maar met zijn
verstand is niets mis. Ze ondernemen nog veel.
Samen met hem filtert Ria de mooie, realiseerbare activiteiten eruit en pakken ze op wat mogelijk is. Door het
goede contact met Punt Welzijn vertrouwt het echtpaar
Ploegman er dan ook op dat ze ook in de toekomst op
een goede manier verder worden geholpen.

Is het nodig om te erkennen dat je
mantelzorger bent?
“Ja, het kwartje moet vallen om te beseffen dat je mantelzorger bent. Van daaruit kun je pas verder kijken naar wat
mogelijk is. Zolang je dat ontkent lukt het niet. Dan kom je
ook niet echt verder. Er moet een bewustzijn komen om in
die ‘andere’ wereld terecht te komen. Er is een wereld van
mogelijkheden waarvoor je hulp kunt krijgen en er zijn
vormen van begeleiding waar je geen weet van hebt.”
Zo waren we niet bekend met de ‘mantelzorgmakelaar’ en
de diverse cursussen voor mantelzorgers.

Ze heeft weinig zicht op hoe de gemeente mantelzorg
beleidsmatig (nog) beter kan neerzetten. De mantelzorgmakelaar wil ze echter van harte aanbevelen. Hiermee
hebben ze goede ervaringen. “Misschien is het ook een
tip voor andere mantelzorgers. Het is fijn als je een adviseur naast je hebt die je zaken uit handen neemt, en weet
waar je recht op hebt. Dat scheelt een hoop”, aldus Ria.
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op de ‘diagnose’ en de ziekte maar ook stil te staan bij het
netwerk van de zorgvrager.
De vraag aan de mantelzorger: “…en hoe gaat het nu met
ú?”, is daarom een heel belangrijke.

Wat vind je ervan dat de gemeente
Weert de mantelzorgboom heeft
gewonnen?
“De gemeente heeft de boom dubbel en dwars verdiend!
Ze doen het echt voortreffelijk. Alles gaat in overleg. Beter
kun je niet wensen. Als mantelzorger word je in Weert niet
gezien als cliënt, maar als mens. De gemeente biedt samen met de ondersteunende organisaties een palet aan
mogelijkheden waaruit je zelf kunt kiezen en waar niets
dwingend is. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan helpen ze
je graag verder vanaf de zijlijn”.

Hoe ziet de gemeente de toekomst voor
Weert?
Paul Sterk: “er moet een nieuw beleidsplan voor het Sociaal Domein komen voor het einde van dit jaar.
Dat wordt een meerjarenplan 2020 – 2023 waarin richting wordt gegeven aan hoe het Sociaal Domein in Weert
georganiseerd gaat worden.
Enkele speerpunten zijn o.a.: mantelzorg gekoppeld aan
respijtzorg, dementie, preventie.
We gaan ons langdurig focussen op cliëntenstromen
uit een breed preventief oogpunt om overbelasting van
vrijwilligers en mantelzorgers, met het risico op uitval te
voorkomen. Daar moet nu al op worden ingezet om in
de toekomst ondersteuning goed uit te voeren. Immers,
niet alleen zorgvragers, maar ook mantelzorgers worden
ouder.
De gemeente probeert een netwerk van voorzieningen te
creëren dat hierop kan aansluiten. Het oplossen van de
totale mantelzorgproblematiek is een illusie, maar tref wél
maatregelen om het zo makkelijk en toegankelijk mogelijk

Hoe pakken jullie als gemeente de
mantelzorgondersteuning aan? Bestaat
er een speciaal netwerk?
Volgens Marjo Janssen worden de zorg- en welzijnspartners in Weert zoveel mogelijk bij de mantelzorgondersteuning betrokken. Ze zijn ketenpartners van elkaar.
Professionals worden erop gewezen dat er meer kansen
bestaan door een meer observerende werkwijze. Maak
een praatje, of laat een folder achter.
Sanne vervolgt: “probeer ondanks de werkzaamheden

“De vraag aan de mantelzorger:
‘…en hoe gaat het nu met ú?’
is een heel belangrijke vraag”
aandacht te hebben voor de persoon, en wijs op mogelijkheden. Mantelzorgen is niet alleen ‘zwaar’. Het betreft ook
niet alleen ouderen. Dat is het stigma dat vaak bestaat.
Het kan ook veel moois brengen. Mantelzorgers zijn in
eerste plaats zoon, dochter of partner.
Dat gevoel moet zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Bij jonge mantelzorgers doen we hetzelfde. We proberen
ze bewuster te maken door zowel met scholen als de jonge mantelzorgers op school in gesprek te gaan.” Gemerkt
wordt dat de betrokkenheid in de gemeente Weert groeit.
Dat is alleen al te zien aan de hoeveelheid thema avonden over mantelzorg die worden georganiseerd.
Mantelzorg staat steeds meer op de kaart.
Ook het ziekenhuis heeft aandacht voor de mantelzorger
én het mantel-zorgend personeel.
Eén keer per maand is in het ziekenhuis een ‘inloopspreekuur’ in de centrale hal. Daar ben je ‘zichtbaar’.
Steeds meer zorgprofessionals raken zich ervan bewust
dat het belangrijk is om je niet alleen te richten

te maken. Kijk wat er al aan welke voorzieningen is en wat
de Wmo hierin kan betekenen.
Bijvoorbeeld bij respijtzorg. Het is van groot belang dat de
vraag en de respijtzorgvoorzieningen in verhouding staan.
Wat vraagt de mantelzorger? Dagopvang, een zorgboerderij? Het aanbod moet meer gedifferentieerd worden
naar doelgroepen en maatwerk.
Daarnaast is het streven om nog meer naar buiten te
treden en middels een campagne meer bekendheid te
geven aan mantelzorg. Als mensen weten wat het inhoudt
om een respijtmaatje of dementiemaatje te zijn kan dat de
totale inzet vergroten.
De gemeente zoekt ook verbindingen op het sociaal
maatschappelijk vlak door bijvoorbeeld op een netwerkof ondernemersborrel het thema mantelzorgvriendelijk
werkgeversbeleid aan te halen. Gewoon doen, ergens
beginnen en niet bang zijn voor mislukkingen. En al zóu
dat gebeuren: niet bij de pakken neer gaan zitten, maar
gewoon opnieuw beginnen”, aldus de wethouder.
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Hebben jullie tips voor andere
gemeente om met mantelzorg aan de
slag te gaan?

In 2007 werd ook al de
Nationale Mantelzorgprijs
gewonnen

“Begin er vooral mee om bekendheid te geven aan wat er
al in de gemeente is aan mantelzorg. Zet het op de kaart.
Investeer in mantelzorgondersteuning, met geld, maar
ook in uren. Sluit aan bij wat de mantelzorger nodig heeft.
Probeer vooral náást de mantelzorger te staan. Kleine
stappen, maar doe wél iets wat ergens toe leidt.
Laat gemeenten ervaringen met elkaar uitwisselen, al dan
niet digitaal.
Neem deel aan het op te zetten ‘Kennisnetwerk’ en deel
de successen!”

De gemeente Weert was
winnaar van
de mantelzorgboom
in 2018
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foto v.l.n.r.: Paul Cox, Helene Knippenbergh, Anja Damhuis,
Claudia Swinkels en Nelly Peulen

Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2014

VENLO

De Gemeente Venlo participeert in het sociale model, oftewel ‘in de leefwereld van de burger’. Venlo ziet ook dat de eigen organisatie een voorbeeldfunctie heeft en dat wil de Gemeente ook uitstralen. In concreto zet Venlo
zorgvrijwilligers in in hun eigen wijk, waarbij alles draait om maatwerk. De
Venlose aanpak sluit aan bij wensen en behoefte van mantelzorgers en betrekt hen actief bij beleidsontwikkeling. Dat is ook gebeurd bij het invullen
van de quick-scan; deze is ingevuld door alle actoren gezamenlijk, die te
maken hebben met mantelzorg, de Gemeente, de Wmo-raad en het Steunpunt Mantelzorg. En, ondanks het gegeven dat Venlo een ‘grote’ stad is met
meer dan 100.000 inwoners, blijft zij zoeken naar mogelijkheden op microniveau. Wat de aanpak bijzonder maakt is dat zij ambitie uitstraal; in Venlo
worden nadrukkelijk gezamenlijk de schouders eronder gezet. De focus ligt
op het vergroten van de draagkracht van mantelzorgers. Venlo gaat uit van
het zelf organiserend vermogen van de mensen in wijken en buurten en
doet z’n best om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners te
organiseren.
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Interview gemeente Venlo d.d. 28 augustus 2019
In Venlo worden we hartelijk ontvangen door Paul Cox van de gemeente. Vanuit het
Steunpunt Mantelzorg Venlo zijn Claudia Swinkels en Anja Damhuis uitgenodigd.
Nelly Peulen en Helene Knippenbergh zijn de mantelzorgers en vertellen hun
eigen verhaal.
Paul Cox is beleidsondersteunend medewerker en richt
zich op het gebied van mantelzorg op het onderhouden
van contacten bijvoorbeeld met het Steunpunt Mantelzorg
Venlo en geeft uitvoering/werkt aan het mantelzorgbeleid.
Privé heeft hij van nabij mantelzorgen mogen meemaken
en heeft hij van dichtbij ervaren wat het betekent om mantelzorger te zijn en wat het met je doet. Ook om die reden
vindt hij het verhaal van de mantelzorger zo belangrijk.

kantie gaan en ze zich van tevoren al zorgen maakt over
praktische zaken waar ze tegen aanloopt. Bijvoorbeeld:
het meenemen van de juiste hoeveelheid bagage voor de
zorgvrager. Is de geplande accommodatie wel voldoende afgestemd op hun specifieke zorgvraag? De energie
die ze telkens weer moet opbrengen om iemand aan te
moedigen om bijvoorbeeld te lopen of fietsen. Dat lukt
uiteindelijk wel, maar gaat zeker niet vanzelf.
Alle goede bedoelingen ten spijt loopt Nelly af en toe behoorlijk op haar tenen en verliest ze - naar eigen zeggen
- af en toe weleens haar geduld. Maar wie kan haar dat
kwalijk nemen?

Mantelzorgers zorgen niet alleen belangeloos voor de
zorgvrager maar doen dit ook vaak langdurig en intensief.
Dat mag gewaardeerd worden. Daar moet je op de juiste
manier mee omgaan. Het interview van vandaag staat
dan ook in de eerste plaats in hún teken en de relatie met
de ondersteuners. De gemeente Venlo heeft in 2014 de
Mantelzorgboom
gewonnen.

Ze vertelt over dit soort momenten. Samen met haar man
hebben ze een aangepaste fiets waarmee ze op pad
gaan. Buiten hun
toedoen om raakt
de fiets beschadigd
en hebben ze dringend een nieuwe
accu nodig. Het
is voor Nelly een
hele toer om dit op
te lossen, met als
extra tijdsdruk de
geboekte vakantie
waarvoor ze hun
fiets nodig hebben. Pas achteraf denkt Nelly er aan om
dit te bespreken met de mantelzorgondersteuning of met
haar contactpersoon van het Sociaal Wijkteam, die dit
mogelijk eenvoudiger en sneller voor hen hadden kunnen
oplossen.

Als een mantelzorger zich
meldt, is de nood meestal hoog,
en is deze niet gebaat bij een
ondoorzichtig traag traject.

Nelly is afkomstig
uit Tegelen en is
al 17 jaar mantelzorger voor haar
man Huub, die
hartpatiënt is en
door verschillende herseninfarcten linkszijdig
verlamd is geraakt. Het echtpaar heeft twee kinderen
maar het liefst regelt Nelly alle zorg zelf. Dat doet ze
graag, maar dat heeft ook een keerzijde. Ze neemt geregeld te veel hooi op haar vork en dat heeft zijn impact op
haar lichamelijke gesteldheid. Twee keer per maand krijgt
ze ondersteuning van twee vrijwilligers en ze heeft al een
keer de zorg uit handen gegeven om een weekend met
haar vriendin te gaan fietsen. Haar week is goed gevuld
en haar dagen beginnen vroeg.

Een ander moeizaam voorval dat ze aanhaalt is het verkrijgen van steunkousen. Ze had hulp gevraagd omdat
ze eerder gekochte steunkousen bij Huub niet aankreeg.
Achteraf blijkt dat deze kousen aangemeten moeten worden. Dan doet ze haar uiterste best, maar zit ze toch nog
op het verkeerde spoor.

Nelly werkt twee ochtenden in de week. Dat wil ze graag
blijven doen, want het is een goede afleiding van haar
zorgtaken. Huub gaat door de week naar Activiteitencentrum SGL. Daar is hij graag. Zelf probeert ze zo goed
mogelijk in ‘balans’ te blijven door de maandagen voor
zichzelf te reserveren veel te wandelen en te fietsen. Dat
maakt haar hoofd leeg.

Claudia Swinkels licht toe: ‘dat overkomt mantelzorgers
vaak. Goed bedoeld pakken ze zaken zelf op om een probleem zelf op te lossen, maar soms werkt dit averechts.
Daarom vindt ze de contactgroepen van mantelzorgers
ook zo belangrijk. Mantelzorgers geven elkaar vaak hele
nuttige en praktische adviezen. Ze putten uit eigen ervaringen en dat werpt zijn vruchten af.’

Waar ze tegenaan loopt zijn de ‘onverwachte’ dingen. Als
ze zelf of haar partner ziek wordt. Als ze samen op va-
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Nelly is uiteindelijk bij het steunpunt mantelzorg terecht
gekomen waar ze handvatten kreeg aangereikt. Zo
heeft ze de cursus ‘Mantelzorg in Balans’ gevolgd en de
dialooggesprekken van ‘Zorg Verandert’. Dat helpt, maar
het lost niet alle problemen op. Claudia wijst haar op de
mogelijkheden, maar respecteert dat Nelly soms bewust
andere keuzes maakt.

Claudia Swinkels is ook mantelzorgondersteuner in Venlo.
Samen met de andere mantelzorgondersteuners hebben
ze ieder een eigen aandachtsgebied. Voor Claudia is dat
Tegelen, Steyl en Belfeld. Overkoepelende taken worden
gezamenlijk opgepakt.
Over het algemeen wordt er vanuit het Steunpunt Mantelzorg veel informatie ‘verzonden’ maar of het daadwerkelijk ‘binnenkomt’ bij een mantelzorger is een totaal ander
verhaal. De mantelzorger probeert zich in eerste instantie
staande te houden en heeft daar de handen vol aan. Op
papier staat duidelijk hoe alle procedures geregeld zijn,
maar de praktijk is weerbarstig. Communicatie met diverse organisaties kan problematisch zijn. Iets kan tien keer
verteld worden, maar het moet op het goede moment
binnenkomen voordat het beklijft.

Hoe ziet Nelly haar toekomst als mantelzorger?
Daarover wil ze niet teveel nadenken Ze leeft van dag tot
dag en is heel blij dat de Kapstok bestaat. Mocht haar iets
overkomen dan wordt haar man daar heel goed opgevangen.
Helene is sinds vijf jaar mantelzorger voor haar partner
Jan die een hersenbloeding heeft gehad, links verlamd is
en rolstoelgebonden. Twee jaar heeft ze hem thuis verzorgd. Onlangs kreeg hij te horen dat hij longkanker heeft.
Dat hakt er in. Daarbij kwam nog dat een verwijzing naar
een longarts de nodige voeten in de aarde had.
Ondanks alles proberen ze er samen het beste van te
maken en zetten ze hun schouders eronder.

Nelly haalt nog een praktijkvoorbeeld
aan:
Met een vriendin wilde ze op fietsvakantie. ‘De Kapstok’
biedt respijtzorg aan. Douchehulp voor haar man moest
ze echter zelf organiseren. Dat heeft te maken met de
indicatie voor thuiszorg, en dat bleek niet gemakkelijk.
Iedereen die ze hierover belde verkocht nee.
Uiteindelijk is het goed gekomen, maar het heeft de nodige energie gekost. Nu zit ze in het systeem en dan is het
geen probleem meer. Als je contact opneemt met het sociale wijkteam en vraagt hoe het moet, is het zó geregeld,
maar dat moet je dan net weer weten. Niet iedere mantelzorger is mondig genoeg of kan dingen snel regelen.
Mantelzorgers zitten nog te vaak in de modus van ‘zelf
regelen’. Dat zijn ze gewend, soms zit het ook in het karakter.

Doordeweeks woont Jan in een verzorgingstehuis maar
in het weekend is hij thuis. Op donderdag gaat hij naar
de dagopvang in Maasbree (de Fabriek). Dat werd eerst
betaald door de Wmo, maar nu moet hij het zelf betalen.
(zelfs de reiskosten - Helene brengt en haalt hem). Helene
heeft een hartinfarct gehad en heeft rugklachten. Elke
doordeweekse dag gaat ze naar Jan en samen eten ze de
broodmaaltijd. Ook helpt ze hem bij de toiletgang als dat
nodig is. ’s Avonds is ze meestal pas rond 21.00 uur thuis.
Geestelijk, maar ook fysiek valt mantelzorgen lang niet altijd mee. Dat is de conclusie van beide dames. Mantelzorg
wordt zwaarder, zeker naarmate je het langer doet en zelf
óók te maken krijgt met lichamelijke klachten.

Helene: Vanuit het ziekenhuisbed heeft ze nog thuiszorg
voor Jan proberen te regelen terwijl ze zelf onder het
mes moest. Gelukkig vond ze bij ‘de Kapstok’ iemand die
dat voor haar heeft gedaan. Een loden last viel van haar
schouders.

Regels, procedures én foute bejegening, dat is waar beide dames als mantelzorgers het meeste last van hebben.
Dat kan soms gekmakend zijn.

Voor mantelzorgers is het belangrijk dat ze op de hoogte
worden gebracht over de mogelijkheden die de mantelzorgondersteuner kan bieden. Informatie is essentieel.
Maar ook ondersteuning bij ‘regeltaken’. Voor mij was het
van groot belang dat ik kon overleggen met mantelzorgondersteuners. Mijn grenzen bewaken, dat is heel moeilijk. Ook is het voor mantelzorgers goed om te weten hoe
‘de hazen lopen”. Voordat ze hun weg hebben gevonden
zijn ze vaak een jaar verder. Als het eenmaal geregeld is
dan werkt het wel. Maar het slurpt wél energie.

Hoe ziet Helene de toekomst als
mantelzorger?
Daar wil Helene niet teveel bij stil staan. Je hebt niet zelf
alles in de hand, en je kunt alleen maar zo goed mogelijk
je best doen. Het ligt er bovendien ook aan wie je tegenkomt.
Anja Damhuis is werkzaam bij het Steunpunt Mantelzorg.
Grotendeels voor Horst aan de Maas, maar ook in Venlo.
Ze kent Helene als vrijwilliger van de beleidsadviesraad
waar mantelzorg aandachtspunt was. Nu is ze ook hulpverlener voor Helene. Dat maakt het contact voor Helene
makkelijker omdat deze het moeilijk vindt om hulp te
vragen.

Kan dat niet beter worden
ondervangen?
De informatie- en adviespunten, waaronder ook het maatschappelijk werk en het buurtteam hangt met contacten
naar het sociaal wijkteam, doen hiervoor hun uiterste best.
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Toch loop je als mantelzorger weleens de verkeerde kant
van het doolhof in, aldus Claudia. Als mantelzorger moet
je je door een bewustwordingsproces heen worstelen.
Informatie is breed voorhanden en toegankelijk, maar het
zicht op het grote geheel ontbreekt.

zorg. De samenwerking met scholen ligt er. Ook zijn flinke
stappen gezet rondom mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Daarmee zeggen we feitelijk ‘het is niet het alleen
het probleem van de mantelzorger en de overheid, maar
het is ieders belang’.

Helene: “Als mantelzorg je overkomt, zou er een soort
poortwachter moeten zijn die je kan helpen of doorverwijzen. De vele – en vaak verschillende - loketten zijn vaak
een struikelblok”.

Wat kan de gemeente doen om
mantelzorg hoger op de agenda te
krijgen?

Hoe ondersteunt de gemeente de mantelzorgers?
In Venlo zijn er professionals die zo dicht mogelijk bij de
mantelzorger proberen te staan. Dit zijn de mantelzorgconsulenten van Proteion en Synthese, die samenwerken binnen het Steunpunt Mantelzorg Venlo. Vanuit de
gemeente heeft het Steunpunt een opdracht gekregen
waarin ze speelruimte hebben om de mantelzorger zo
goed mogelijk te ondersteunen. De mantelzorgconsulenten moeten daarbij afwegen waarín ze ondersteunen,
en een sociale basis creëren die passend is. Dat doen
ze door inschakeling van diverse organisaties, contactgroepen en wijkteams. De consulenten zijn de ogen, oren
en handen van de gemeente Venlo en de lijntjes tussen
Steunpunt en gemeente zijn zeer kort.

Paul: “mantelzorg is sowieso hoger op de landelijke agenda gekomen. Dat draagt al bij aan een betere positionering van de mantelzorger. Geef zelf het goede voorbeeld
als werkgever; de gemeente heeft zelf ook mantelzorgvriendelijk beleid. Teamleiders hebben gesprekken met
hun medewerkers waarin bijvoorbeeld mantelzorg als
onderwerp aan de orde komt. Dat werkt twee kanten uit
en kan positieve invloed hebben op het ziekteverzuim.
Het is zaak om als gemeente de discussie over mantelzorg te blijven voeren. Daarbij kan het gaan over allerlei
verschillende aspecten en onderwerpen, zoals de mantelzorgvriendelijke werkgever, maar ook bv. de jonge mantelzorger, respijtzorg, maatschappelijke betrokkenheid
van ondernemers en waardering voor de mantelzorger.
Afstemming met de verschillende organisaties is daarbij
van belang”.
Het voornaamste is echter: contact blijven houden met
de mantelzorger, zodat de gemeente een duidelijk beeld
houdt op wat er zoal speelt.

Het tegenstrijdige is dat er eigenlijk al heel veel geregeld
is in Nederland. Maar juist door die vele verschillende
regelingen en verschillende geldstromen wordt onduidelijkheid in de hand gewerkt of wordt juist het tegengestelde effect bereikt bij de mantelzorger (die geen zicht meer
heeft op hoe en wat). Een mantelzorger loopt hier tegenaan en het Steunpunt of andere professionals kunnen een
helpende hand bieden. Want áls een mantelzorger zich
meldt, is de nood meestal hoog, en is deze niet gebaat bij
een ondoorzichtig traag traject.

Hebben jullie tips voor andere
gemeenten?

Helene vult aan: “het sociaal wijkteam bestaat uit verschillende mensen. Tref je iemand die van de hoed en de
rand weet dan is dat een hele geruststelling. Maar het kan
ook andersom uitpakken. Communicatie en afstemming
spelen ook een rol.”

Zet in op de onderlinge contacten tussen mantelzorgers. Dat werkt goed. Zorg dat verschillende disciplines,
samengestelde buurtteams beter op het netvlies komen.
Dat zorgt voor snellere communicatie, ook vanuit de wijk.
Luister naar het unieke van de situatie, stem af op iedere
mantelzorger individueel en verleen - waar nodig - maatwerk.

Venlo heeft de boom in 2014 gewonnen.
Wat doet de gemeente goed?
Ze hebben ervoor gezorgd dat het steunpunt mantelzorg,
de buurtteams en de sociale wijkteams goed hun werk
kunnen doen. Het feit dat je daarop terug kunt vallen
ervaren beide mantelzorgers als een waar vangnet. Positieve feedback. De lijntjes zijn korter geworden en dat is
pure winst.

De gemeente Venlo
was winnaar van de
mantelzorgboom in 2014.

Juist doordat de gemeente mantelzorgconsulenten de
ruimte geven om te doen wat nodig is voor de mantelzorger, is er ruimte om bijvoorbeeld gastlessen te verzorgen
op scholen over de jonge mantelzorger in het kader van
de waarderingsactiviteiten rond de dag van de mantel-
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foto: links Loes Nellen en rechts Désiré Ledoux

Uittreksel uit het jury-rapport bij het winnen
van de Mantelzorgboom in het jaar 2013

PEEL
EN MAAS

De gemeente Peel en Maas weet, volgens het Wmo-beleid, de gehele gemeenschap te betrekken bij het mantelzorgbeleid. Deze gemeente bereikt
veel (verschillende groepen) mantelzorgers en heeft de inspraak van mantelzorgers goed geregeld. Wat de aanpak van de gemeente Peel en Maas
bijzonder maakt is de integrale benadering en de brede maatschappelijke
betrokkenheid bij de totstandkoming en toetsing van mantelzorgbeleid. Het
is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van mantelzorgers, ondernemers, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties. In de gemeente
Peel en Maas worden, bijvoorbeeld, bedrijven gestimuleerd om werkende
mantelzorgers te ondersteunen en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Burgers worden gestimuleerd om oog en oor te hebben voor
elkaar en om elkaar te helpen. Dat werkt, zo is gebleken. Dit allemaal naast
de niet nalatende aandacht voor mantelzorgers (inloopmogelijkheden, mantelzorgcafé, Alzheimercafé, muzieksalon, bloemetjesactie, etcetera).
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Interview gemeente Peel en Maas d.d. 20 juni 2019
Het is voor de gemeente Peel en Maas alweer een hele tijd geleden dat ze de mantelzorgboom hebben gewonnen. Dat was namelijk in 2013. Wat is er in de tussentijd
gebeurd? Is er nog iets gebeurd of ging het al goed in de gemeente en gaan ze verder op de ingeslagen weg, waarmee ze eigenlijk heel tevreden lijken.
Feit is dat het bij Peel en Maas ‘anders’ gaat.
Peel en Maas bestaat uit diverse dorpen te weten: Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Egchel, Beringe,
Grashoek, Koningslust, Panningen, Meijel en Maasbree.
Loes Nellen (beleidsadviseur) houdt zich bezig met mantelzorg in de breedste zin van het woord (dementie en
eenzaamheid).
Zij is bovendien aanspreekpunt voor de dorpsontmoetingen en initiatieven m.b.t. wonen en zorg, samen met
Désiré Ledoux (mantelzorger) vertelt ze er meer over.

Dat ze (nóg) meer zelf moeten uitzoeken en dat de zorg
moeilijker en zwaarder wordt. Regelgeving speelt daarbij
een rol, want die is vaak zó ingewikkeld dat je door de
bomen het bos niet meer kunt zien. Zelfs wanneer je de
weg weet is het ingewikkeld. Er wordt toch een bepaald
‘jargon’ gehanteerd. Mijn beroep is daarin helpend.
Daarnaast heb ik goede contacten die me op weg kunnen
helpen”.
In mijn persoonlijke situatie is het duidelijk en is zorg
prima geregeld.
Désiré heeft goede contacten met de gemeente maar
zoekt grotendeels haar eigen weg.

Désiré is al meer dan 20 jaar mantelzorger voor drie personen in haar directe omgeving waarvan er één inmiddels
is overleden. Ze doet graag mee aan dit interview en wil
haar ervaringen delen. Om de privacy van haar zorgvragers te waarborgen geeft ze diens namen niet prijs
en gaat ze ook niet in op hun persoonlijke situaties. Wel
vertelt ze graag wat het voor haar betekent om mantelzorger te zijn.

Wat vonden jullie ervan dat
de gemeente Peel en Maas de
mantelzorgboom destijds heeft
ontvangen?

Ben je bekend met het Steunpunt
Mantelzorg?

“Dat is helemaal aan me voorbijgegaan omdat ik destijds
in een heftige mantelzorgperiode zat. Op dat moment
krijg je niets van de buitenwereld mee. Ben je alleen bezig te overleven”, aldus Désiré.

“Ik weet dat het Steunpunt Mantelzorg bestaat, maar ik
heb er zelf nooit gebruik van gemaakt. Beroepsmatig ben
ik in de zorg werkzaam, en vanuit die hoedanigheid heb
ik wel enige kennis van zaken. Door mijn mantelzorgtaken ben ik minder gaan werken omdat het anders niet te
combineren is”.

Loes Nellen: “Het is mooi wanneer je als gemeente deze
erkenning krijgt maar de mantelzorgondersteuning gaat
voor ons niet over een schildje aan de deur.
Of je wél of geen officiële erkenning krijgt, doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom hoe de mantelzorger zelf de
erkenning ervaart.
Het is belangrijker dat mensen in de gemeenschap elkaar
opmerken. Zien dat iemand zorg draagt voor een ander,
elkaar ondersteunt en helpt. Wat de gemeente daarvan
vindt is van ondergeschikt belang.
In die zin is de gemeente Peel en Maas ‘eigenwijs’ en
heeft ze de laatste jaren de Quickscans niet meer ingevuld. De kern van onze werkwijze zit hem veel meer in het
feit dat mensen naar elkaar omzien. Dat je ziet dat iemand
hulp nodig heeft en die ook biedt. Als men er op eigen
kracht niet uitkomt is er een vangnet in de vorm van de
stichting Vorkmeer, of bijvoorbeeld een ouderenadviseur.
Maar liever nog de directe buurvrouw, die los van instanties ziet, dat er zorg nodig is. In de gemeente en de
dorpsoverleggen of Kernteams wordt nagedacht over

Hoe ziet je dag als mantelzorger eruit?
“Elke dag is anders. Mijn dagelijkse bezigheden plan ik
om het mantelzorgen heen. Soms ben ik er een hele dag
mee bezig. Een andere keer is dat veel minder. Maar het
blijft wel een kwestie van goed plannen.”

Hoe zie je de toekomst als het gaat om
mantelzorg?
“Ik denk dat er in de toekomst nog meer van mantelzorgers gevraagd wordt.
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hoe je kunt stimuleren dat mensen elkaar zien. Het gaat
verder dan het onderwerp mantelzorg.
Het gaat erom dat mensen in haar algemeenheid oog
hebben voor elkaar”.

Loes Nellen is zelf ook mantelzorger en weet uit ervaring
hoe intensief mantelzorg is en hoeveel energie dit kost. 1
op de 8 mensen is mantelzorger. De vraag is dan ook niet
of je mantelzorger bént maar hoe je gaat organiseren als
je mantelzorger wórdt.

Désiré: “Peel en Maas heeft mooie burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld een ouderinitiatief voor kinderen met een
beperking. Dit wordt volledig ondersteund door Vorkmeer.
Ook dát is een vorm van mantelzorgondersteuning. De
gemeente faciliteert en ondersteunt de initiatieven van
onderop. Dorpsontmoetingen gaan uit van de dorpen zelf.
De gemeente is daarbij een gesprekspartner, kijkt waar
ondersteuning kan worden geboden, en hoe voorzieningen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt.
Het is belangrijk dat je blik breder is dan alleen degene
die je voor je ziet. Speelt er nog meer? Welke vraag stelt
hij misschien niet?
De gemeente Peel en Maas beschikt over een Steunpunt
Mantelzorg en een Mantelzorgforum. Van dat laatstgenoemde is Désiré lid.
Het Mantelzorgforum is een groep mantelzorgers die de
gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over
mantelzorg. Het forum (7 man) denkt na hoe mantelzorgers (nog) beter gezien en gehoord kunnen worden.

Is mantelzorg voor jou te
combineren met het werk of met
andere woorden hebben jullie als
gemeente mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid?
“Ja, dat is gelukkig wel het geval, aldus Loes. Werktijd
mag flexibel ingezet worden.
De gemeente heeft er ook in geïnvesteerd om dit te delen
met andere werkgevers. Zo hebben ze een tijd geleden
meegedaan aan de Buzztour van de landelijke mantelzorgondersteuner Mezzo (tegenwoordig Mantelzorg.nl
genaamd) om aandacht te vragen voor mantelzorgvriendelijk werkgeversbeleid.

Is er enig zicht op de aantallen mensen
die mantelzorg moeten combineren
met werk?

Het lijkt een tendens dat gemeenten
van de mantelzorgers zelf willen horen
hoe mantelzorg wordt opgepakt. Hoe
staan jullie daar tegenover?

Exacte cijfers heeft Loes niet maar het raakt heel veel
mensen, meer dan je waarschijnlijk zou vermoeden.

Désiré: ‘Het heeft voor- en nadelen. Er worden initiatieven
opgepakt waar behoefte aan is (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een website voor ouders van kinderen met een
beperking). Aan de andere kant wordt dat dan wel weer
opgepakt door mantelzorgers die het toch al druk hebben”. “Dat is inderdaad een spanningsveld” beaamt Loes
Nellen.
De gemeente stimuleert het gesprek met de verschillende mantelzorgers die allemaal hun eigen verhaal, vragen
en behoefte aan ondersteuning hebben. Hoeveel tijd
vraag je dan van mensen om mee te denken over mantelzorgbeleid, als je weet dat diezelfde mensen het al druk
genoeg hebben met het verlenen van mantelzorg. Dat is
lastig.

Scheelt het wanneer je weet dat je
collega mantelzorger is?
Absoluut. Directe collega’s weten het meestal van elkaar.
Dat helpt. Uiteindelijk is iedereen mens en krijgen we er
allemaal mee te maken. Uitwisseling, tips of alleen al de
eenvoudige vraag: “hoe gaat het nu met je?” betekenen
dan veel. Bij de gemeente Peel en Maas is daar zeker
ruimte voor”.
Désiré: “Het is cruciaal wanneer je medewerking en be-

“Luister naar de individuele mantelzorger
en leg vooral niet teveel regels op!”
Daar mag je best kritisch naar kijken en dat moet ook
onderwerp van gesprek zijn.
Waar wil/kan de mantelzorger zich nog voor inzetten?
Waar haalt de mantelzorger voor zichzelf voldoening uit
als lid van het mantelzorgforum? Als gemeente moet je op
diverse plekken je oor te luister leggen.

grip van je werkgever krijgt. Het is goed dat ze weten wat
er speelt ook voor je eigen gemoedsrust. Anders trek je
het niet. Soms moet je onmiddellijk handelen. Moet je met
werkdagen ruilen. Dan is het fijn als je baas weet wat er
speelt en je van tevoren de afspraak hebt gemaakt dat je
de onverwacht opgepakte tijd ook weer inhaalt.
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Loes vult aan: “Bij gemeenten en zorginstellingen is het
meestal goed geregeld (mits de functie het toestaat). Bij
bedrijven of in bepaalde beroepsgroepen is dat moelijker
te realiseren.
In Peel en Maas zijn er diverse bedrijven die de erkenning
mantelzorgvriendelijke werkgever hebben. Als gemeente
ben je toch extern en is het niet makkelijk om daar zomaar
aandacht voor te vragen.
Het is mooi als je dan de verschillende netwerken kunt
gebruiken om mensen hierop te attenderen en ze hun
ervaringen onderling kunnen uitwisselen.
Uiteindelijk levert het de werkgever ook iets op. Wanneer
iemand uitvalt omdat hij het niet meer kan bolwerken
heeft de werkgever ook een probleem. Het is beter wanneer een bedrijf dit zelf preventief oppakt. Bewustwording
speelt daarbij een rol. Het helpt als mensen gevoel hebben bij mantelzorgen. Het delen van verhalen
helpt daarbij.”

Hebben jullie tips voor andere
gemeenten?
“Luister naar de individuele mantelzorger en leg vooral
niet teveel regels op!”
Stimuleer initiatieven dan ben je al een stuk op de goede
weg!”

Biedt de gemeente respijtzorg aan?
We hebben het Plattelands Hoes. Ook een burgerinitiatief.
Dit is een hospice maar er vindt ook overbruggingszorg
plaats en respijtzorg. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Het wordt gerund door een stichting van vrijwilligers. Proteion is hier voor de zorg ingehuurd.

Het lijkt of jullie geen gebrek hebben
aan vrijwilligers klopt dat?
Dat is een beetje de crux. Zijn het vrijwilligers? Mantelzorgers of ‘gewoon’ mensen die naar elkaar omzien? Ergens
is er al vroeg een zaadje geplant. Het gebeurt, ontstaat.
Dat is ook een beetje het credo van Peel en Maas: het
goede leven doe je niet alleen maar met elkaar. Het is
onderwerp van gesprek waar mensen al snel in meegenomen worden. Dat is echt ‘Peel en Maas’. Het is een
combinatie van factoren, deels de mentaliteit van burgers
maar ook van hoe de gemeente zich daarin profileert.
Er wordt over meegedacht.

Wat is er nodig om mantelzorg hoger
op de agenda te krijgen?
Mantelzorg komt hier grotendeels ‘van onderop’ maar het
blijft evengoed zoeken. Neem bijvoorbeeld bij de jonge
mantelzorgers. Krijg je deze groep goed in beeld? Actief
wordt nog niets op scholen gedaan.
Mentoren hebben wel oog voor deze situaties. Er is een
‘zorgplein’.
Kinderen moeten het wel (willen) aangeven. Dat gebeurt
niet altijd. De gemeente heeft een rol om het thema bij
scholen op de agenda te krijgen maar de school beslist
hoe ze dit oppakken.

De mantelzorgboom werd
door Peel en Maas
in 2013 gewonnen
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Deze uitgave kwam tot stand dankzij een initiatief van

en werd mede mogelijk gemaakt door het winnen van
de Jan Seelen prijs 2018 (uitgereikt door Zuyd Hogeschool).
Het bedrag dat met deze prijs gemoeid was,
is voor de realisatie van deze glossy ingezet.
Met dank aan: Marja Veenstra, Edmée Janssen-Vallas en Marjo Knibbeler-Roos
voor hun hulp bij het interviewen van de diverse gemeenten en mantelzorgers.
Onze dank gaat ook uit naar alle medewerkende gemeenten, mantelzorgers
en mantelzorgondersteuners
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