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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding   

 
De huidige samenleving kan niet zonder de inzet van mantelzorgers. Samen helpen zij hun 
naaste, ongeacht hun beperking, om zoveel mogelijk mee te blijven doen aan onze 
samenleving en om zelfredzaam te zijn. Vanuit hun oprechte betrokkenheid hebben zij veel 
voor de ander over. Juist door hun inzet kunnen zorgvragers langer thuis in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Mantelzorgers vormen een onmisbare schakel binnen de keten van 
zorg. Zij zijn van onschatbare waarde. De ondersteuning, erkenning en waardering van 
mantelzorgers is dan ook gepositioneerd in ons beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van 
Krimpen” 2015- 2019. 
 
De gemeente heeft in samenwerking met ContourdeTwern (externe partner) eind 2016 een 
proces opgestart om meer zicht te krijgen op het thema mantelzorg in Krimpen aan den IJssel.  
Om ‘de mantelzorger in beeld’ te krijgen zijn drie persona’s geformuleerd, aan de hand waarvan 
mantelzorgers zelf en organisaties die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers in 
gesprek gingen over wat zij nodig hebben. De werkwijze en de uitkomsten, voorzien van 
adviezen zijn opgetekend in de rapportage ‘Mantelzorger in beeld’. 
 
Vanuit deze rapportage is gewerkt aan dit actieprogramma.  
 
De tekeningen in dit actieprogramma zijn gemaakt door de deelnemers van de bijeenkomst van 
13 maart 2018.  
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2. Wettelijk en lokaal kader  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Wettekst Wmo 2015, artikel 1.1.1: Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ omvat: 

 bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 
bestrijden van huiselijk geweld, 

 ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in 
de eigen leefomgeving, 

 bieden van beschermd wonen en opvang. 

Voor de uitvoering van de Wmo heeft de gemeente een aantal taken en verantwoordelijkheden: 

 Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen 

 Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen 

 Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te 
nemen aan de samenleving 

 Maatschappelijke opvang aanbieden 

 Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen 

 Informatie, advies en cliëntondersteuning geven 

 Verslavingsbeleid bevorderen 

 Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen 
 
Beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van Krimpen” 2015-2019  
In hoofdstuk 6 Preventie van het beleidsplan Kracht van Krimpen staat op pagina 36 
beschreven:  
 
“Mantelzorgers verdienen een compliment! We hebben oog en oor voor onze mantelzorgers. 
Ook voor deze groep is er ondersteuning, gericht op hun behoefte. We zetten nieuwe 
mogelijkheden in om mantelzorgers te ontlasten zoals respijtzorg (waaronder kortdurend 
verblijf). Liefst sluiten we aan bij de ervaringen en behoeften van mantelzorgers. Mantelzorg is 
meestal geen bewuste keuze. Men rolt erin en heeft vooraf geen idee hoe lang de zorg nodig 
zal zijn en wat de impact is. Ook als dit vele jaren is, de meeste mantelzorgers houden het vol 
tot de situatie onhoudbaar is en opname in een instelling onontkoombaar. Vrijwilligers die 
dienstverlening en zorg (tijdelijk) kunnen overnemen van de mantelzorger zijn in dit verband van 
grote betekenis. Mantelzorg en deze vorm van vrijwillige inzet noemen we ‘informele zorg’, 
zoals Nederlandse Patiënten Vereniging. Het gaat om onbetaalde en niet beroepshalve 
gegeven zorg. Met de extra inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en het brede palet aan 
huidige voorzieningen, lijkt op dit moment een deel van de cliënten in hun behoefte aan 
begeleiding te kunnen voorzien. Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en 
passende inzet van vrijwilligers vormen hierbij belangrijke aandachtspunten.  
 
Het Steunpunt Mantelzorg binnen Krimpen aan den IJssel heeft de volgende doelen:  
-  Bijdragen aan participatie van de mantelzorger in de samenleving, zoals kunnen blijven 

deelnemen aan sociaal leven, arbeid, scholing en vrijwilligerswerk.  
-  Voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.  
-  Uitstel of voorkomen van het beroep op zwaardere zorgvormen door de 

zorgbehoevende, ter ontlasting van de professionele zorg.  
-  Het verkleinen van de kans op (langdurig) conflict als gevolg van spanningen tussen 

mantelzorger en de zorgvrager/behoevende.  
-  Invulling geven aan betekenisvolle inzet van mantelzorgondersteuning”.  
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Hierin ligt onze basis voor de verdere uitwerking van dit actieprogramma.  
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3. Begrippen  

Voordat we ingaan op het belang van mantelzorg, volgt eerst een begripsbeschrijving.  

 
3.1. Vrijwilligerswerk en mantelzorg 

De begrippen vrijwilligerswerk en mantelzorg worden door elkaar gehaald, vandaar dat wij 
hieronder een verduidelijking geven. 
 
- Vrijwilligerswerk  
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt 
verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat degene die het verricht 
daar voor zijn/haar levensonderhoud van afhankelijk is. Vrijwillige hulp betreft de activiteiten van 
vrijwilligers die er op gericht zijn om de hulpvrager zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. De vrijwilligers bieden vooral tijd en persoonlijke aandacht. Dit 
zijn de zogenaamde zorgvrijwilligers. Een zorgvrijwilliger biedt hulp, ondersteuning of 
gezelschap aan iemand die dit nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een ziek of ouder persoon zijn, 
maar ook iemand met een beperking of een kind. De doelgroep is heel divers, evenals de 
activiteiten van de zorgvrijwilligers. Je kunt hierbij denken aan het spelen met zieke kinderen of 
mensen met een beperking en het begeleiden van ouderen tijdens vakanties en uitjes, naar de 
huisarts of het ziekenhuis, maar ook aan het bezoeken en gezelschap houden van mensen die 
eenzaam zijn of van mensen met een ziekte of de vrijwilligers die werkzaam zijn in de 
zorginstellingen. Activiteiten die passen bij de vraag van de zorgvrager maar ook vaak de 
mantelzorger ontlasten (vervangende zorg/respijtzorg).  
 
- Mantelzorg  
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, 
partner, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke 
band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van 
de zorgbehoevende. In beleid wordt de term mantelzorg gebruikt voor vormen van zorg die 
meer dan drie maanden duren en meer dan 8 uur per week in beslag nemen. Mantelzorg is een 
dankbare, maar soms zware taak. Dit blijkt uit het feit dat van de 2,4 miljoen mantelzorgers 
(boven de 18 jaar) die ons land telt, zo’n 8% overbelast is. Bovendien zijn veel mensen zich er 
niet bewust van dat ze mantelzorger zijn.  

 
3.2. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk  

Mantelzorg 
 

Vrijwilligerswerk 

Mantelzorg vloeit rechtstreeks voort uit de 
relatie en is ongeorganiseerd. 
 

Vrijwilligers verrichten werkzaamheden in enig 
georganiseerd verband, onverplicht en 
onbetaald ten behoeve van anderen. 

Mantelzorg overkomt je, je rolt erin. Voor vrijwilligerswerk kies je bewust. 

Mantelzorg houdt nooit op, je loopt soms 24 uur 
per dag te zorgen. 

Als vrijwilliger kun je zelf bepalen hoeveel tijd 
je erin wilt steken, een vrijwilliger kan afhaken 
als de zorgbehoevende ‘lastig’ wordt. 

Een mantelzorger moet alles doen, ook dat wat 
hem of haar niet ligt. 

Een vrijwilliger kan zelf de aard van het werk 
bepalen. 

Mantelzorg betreft iemand uit de familiekring, 
partner, buren of intieme vrienden. 

Vrijwillige zorg betreft iemand buiten de 
familierelaties. 

Door mantelzorg loop je gevaar voor psychische 
en/of lichamelijke overbelasting. 

Vrijwilligerswerk wordt als ontspanning 
ervaren. 

Mantelzorgen beperkt je in het onderhouden 
van contacten. 

Door vrijwilligerswerk breid je je contacten uit; 

Mantelzorgers voelen zich vaak Vrijwilligers kunnen zich vaak gewaardeerd 
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ondergewaardeerd. voelen. 

Mantelzorg wordt vanzelfsprekend gevonden; Vrijwilligerswerk wordt ‘mooi’ gevonden; 

Mantelzorgers krijgen geen feedback Vrijwilligers krijgen vaak een training en 
hebben onderling contact. 

 
3.3. Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige hulpverleners, maar geven zorg omdat zij een 
persoonlijke band en sociale relatie hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet 
de alledaagse zorg voor een naaste, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind of tijdelijk 
ziek kind. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp omvatten, denk aan huishoudelijke hulp, 
praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht. 
Mantelzorgers onderscheiden zich van professionele werkers en vrijwilligers door hun 
emotionele (of persoonlijke) verbondenheid met de zorgvrager. Door hun persoonlijke relatie 
met de zorgvrager dragen zij veel ervaringskennis. Het is van belang dat mantelzorgers nauw 
worden betrokken bij de zorg door professionals. Niet om de zorg over te dragen maar om 
daarin samen te werken. De mantelzorger kent de zorgvrager als geen ander in vooral de 
dagelijkse gang van zaken. Door de inbreng van mantelzorgers kan de zorg verbeterd worden. 

Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt iemand, 
terwijl vrijwilligerswerk een bewuste keuze is. Met mantelzorg kun je niet zo maar stoppen. 
Vrijwilligerswerk kun je op eigen initiatief plannen en stoppen. Het feit dat de hulp van 
mantelzorgers voortvloeit uit de bestaande sociale relatie onderscheidt mantelzorg van 
vrijwilligerswerk. 

 

3.4. Wie zijn onze mantelzorgers? 

Mantelzorgers zijn bescheiden en zetten zichzelf niet snel in de schijnwerpers. Ze vinden het 
gewoon om hun naaste te helpen. Uit gesprekken met mantelzorgers blijkt dat ook niet iedere 
mantelzorger zichzelf herkent als mantelzorger. Met name bij jonge mantelzorgers is dat het 
geval. Mantelzorgers zorgen goed voor een ander maar niet altijd goed voor zichzelf. Ze vragen 
niet snel om hulp als de zorg te zwaar wordt. Dat kan stap voor stap gaan: ongemerkt neemt de 
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belasting toe omdat ze steeds meer taken op zich nemen en degene voor wie ze zorgen 
verslechtert of meer hulp nodig hebben vanwege een beperking of chronische aandoening. 

De belasting van de mantelzorger kan in het uiterste geval tot ontspoorde mantelzorg leiden. 
Met ontspoorde mantelzorg wordt goede zorg bedoeld die sluipenderwijs omslaat in 
verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Ontspoorde mantelzorg kan in alle 
leeftijdscategorieën voorkomen (hier is geen sprake van opzet maar eerder van onmacht). 

De groep mantelzorgers is zeer divers en er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag 
waar zij het meest effectief door ondersteund worden. De aard van de aandoening van de 
persoon aan wie mantelzorg verleend wordt, de aard van de relatie met deze persoon en de 
context van de mantelzorger zelf bepaalt de unieke situatie. De situatie en dus ook de behoefte 
aan ondersteuning is bij iedere mantelzorger specifiek en vraagt maatwerk (en kan gedurende 
het proces veranderen). 

3.5. Mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel   

Volgens Mezzo zijn er in 2017 in Krimpen aan den IJssel ruim 7.000 mantelzorgers ouder dan 
15 jaar (zie onderstaand schema). 
 

 Gemeente Inwoners 
aantal 

Inwoners 15 
jaar of 
ouder 

Mantelzorg-
ers 15 jaar 
of ouder 

Mantelzorg-
ers die 
langdurig 
zorgen 

Mantelzorgers 
langdurig en 
intensief  

Mantelzorgers 
zwaarbelast 

Krimpen 
aan den 
IJssel 

29.123 22.168 7.094 6.207 1.219 610 

 

Op 1 januari 2017 heeft het Steunpunt Mantelzorg 868 geregistreerde mantelzorgers.  

 

1
 Uit dossier wat helpt bij mantelzorg van Movisie  
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4. Aanleiding herijken mantelzorgbeleid 

De samenleving is de afgelopen jaren veranderd. Verzorgingshuisplaatsen zijn nagenoeg 
afgebouwd. Inwoners moeten en/of willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen waarbij de 
zorg en ondersteuning vanuit de thuissituatie georganiseerd wordt. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de ondersteuning, erkenning en waardering van mantelzorgers. Deze 
taak heeft zijn grondslag gekregen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 
2015). Door mantelzorgers op de juiste wijze te ondersteunen kunnen zij hun taak als 
mantelzorger vol houden en kunnen zij deze combineren met werk en andere activiteiten. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft door de vergrijzing te maken met een toenemend 
aantal oudere inwoners. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er steeds meer mensen zijn die 
hulp behoeven en dat deze zorg door steeds minder mensen gedragen kan worden. Dit legt 
een toenemende druk op onze mantelzorgers. 1 op de 3 volwassen Nederlanders gaven in 
2014 mantelzorg (ruim 4 miljoen). Hiervan geeft ongeveer 15% zowel langdurig als intensief 
hulp. 

Er is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en mensen worden 
steeds ouder. Dit betekent dat kinderen ook ouder zijn op het moment dat ouders behoefte 
hebben aan ondersteuning. Daarnaast moeten mensen langer doorwerken. Dit kan betekenen 
dat er eerder sprake kan zijn van overbelasting van de mantelzorger. 

Doordat kinderen zich steeds vaker vanwege studie, werk of om andere redenen buiten onze 
gemeente vestigen, wordt de afstand tot hun ouderlijk huis groter. Dit maakt de mantelzorgtaak 
zwaarder of soms ook niet mogelijk. 

De toenemende druk op mantelzorgers door de hervormingen in de zorg van de afgelopen 
jaren en de demografische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om ons huidige 
mantelzorgbeleid te herijken. 

4.1. Proces 

Om te komen tot dit actieprogramma hebben wij de navolgende stappen gezet: 
Stap 1: Aanleiding en vraagstelling 
Stap 2: Persona-onderzoek  
Stap 3: Werkconferentie De mantelzorger in beeld op 31 januari 2017  
Stap 4: Ontwikkeling 3-lijnen mantelzorg 
Stap 5: Vervolg werkconferentie De mantelzorger in beeld op 13 maart 2018 
Stap 6: Gesprek met mantelzorgers op maandag 14 mei 2018  
Stap 7: Gesprek met ambassadeurs op maandag 18 juni 2018  
Stap 8: Actieprogramma naar college en raad 
 
De opgenomen acties (in hoofdstuk 8) zijn het resultaat van de uitkomsten van het gehele 
proces rondom mantelzorgondersteuning.  
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4.2. Bijeenkomst 13 maart 2018 met professionals  

Op 13 maart 2018 heeft een vervolgwerkconferentie ‘De Mantelzorger in Beeld’ plaats 
gevonden. Deze werkconferentie is bezocht door vele professionals, vertegenwoordigers van 
vrijwilligersorganisaties, kerken, politieke partijen en netwerkpartners.  
 
De volgende uitkomsten geven een samenvatting weer van wat er uit deze avond is 
voortgekomen.  
 
Over het algemeen wil men de term ‘mantelzorger’ behouden. Een alternatief kan tot verwarring 
leiden. Wel zijn een aantal mooie begrippen genoemd die als synoniem gebruikt kunnen 
worden, te denken aan: 

 Familiezorg; 

 Rots in de branding; 

 Nabuur;  

 Een warme mantel om de zorgvrager heen slaan.  
 
De belangrijkste doelstellingen van het Steunpunt Mantelzorg zijn besproken. De vijf 
belangrijkste doelstellingen geven we hieronder weer.  

 Levert bijdrage aan het voorkomen van overbelasting;  

 Biedt een luisterend oor aan mantelzorgers; 

 Organiseert waardering voor mantelzorgers;  

 Zorgt voor een goede informatievoorziening voor mantelzorgers; 

 Werkt aan netwerkversterking voor mantelzorgers.  
 
Als belangrijkste aanbod om tot deze doelstellingen te komen, worden genoemd:  

 Vervangende zorg/Respijtzorg (met stip op nummer 1); 

 Lotgenotencontact; 

 Ontspanning en ontlasting van de mantelzorger;  

 Voorlichting, informatie en ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van een 
Respijtzorgfolder;  

 Luisterend oor bieden; 

 Inzet door vrijwilligers;  

 Themabijeenkomsten. 
 
Waardering bieden aan mantelzorgers staat in Krimpen hoog in het vaandel. Gezamenlijk is 
nagedacht over de manier waarop waardering geboden kan worden. Gratis workshops ter 
ontspanning en de organisatie van de Dag van de Mantelzorger worden ervaren als belangrijke 
vormen van waardering. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ideeën die opgepakt zouden 
kunnen worden in de toekomst, zoals: 
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 Kortingsregelingen en waardebonnen voor mantelzorgers; 

 Een dagje uit voor mantelzorgers; 

 Cursus aanbod voor mantelzorgers; 

 Een complimentenkaart (ansichtkaart) voor alle mantelzorgers;  
 
Gedurende de avond is gesproken om toe te werken naar een mantelzorgvriendelijke 
gemeente. Krimpen is volgens de deelnemers van de werkconferentie een 
mantelzorgvriendelijke gemeente als: 

 De meeste mantelzorgers de voorzieningen weten te vinden; 

 De meeste mantelzorgers zich gehoord voelen; 

 De gemeente open staat voor feedback van en samenwerking met mantelzorgers.  

 Er voldoende respijtzorgmogelijkheden binnen de gemeente zijn.  

 Er oog is voor de mantelzorgers die zich niet zelf aanmelden.  

 Het Steunpunt Mantelzorg zichtbaar en bekend is. 

 De inwoners weten wat de term mantelzorger inhoudt, ook wanneer hij / zij nog geen 
mantelzorger is.  

 
De belangrijkste partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 
mantelzorgvriendelijke gemeente zijn: 

 KrimpenWijzer / Steunpunt Mantelzorg 
(met stip op 1) 

 Wijkverpleegkundigen/casemanager 
dementie 

 Praktijkondersteuners van de 
huisartsen 

 Familie 

 Dagbesteding 

 Vrienden en buren 

 Vrijwilligers 

 Werkgevers 

 (Sport)clubs  

 Jongerenwerk (jonge mantelzorgers) 

 Complexbeheerders en 
woonconsulenten van de 
woningbouwcorporatie 

 Onderwijs   
 
Goede en duidelijke communicatie en PR 
rondom mantelzorg wordt gezien als een 
belangrijke voorwaarde om tot een 
mantelzorgvriendelijke gemeente te komen. 
Aanwezigheid van het Steunpunt Mantelzorg 
op belangrijke vindplaatsen, zoals kerken en 
ontmoetingsruimtes, wordt als belangrijk ervaren. Evenals artikelen in de Klinker, lokale media 
en aandacht voor mantelzorg op social media. Voor jonge mantelzorgers wordt communicatie 
via scholen, jongerenwerk, internet en app geadviseerd.  
 
Voorwaarden om tot een goed ondersteuningsaanbod te komen zijn: 

 Voldoende budget om alle ideeën te concretiseren;  

 Mogelijkheden om goede PR te voeren;  

 Veel vrijwilligers;  

 Kennis;  
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 Wegwijzer binnen de gemeente waarin mantelzorgvoorzieningen en belangrijke 
telefoonnummers te vinden zijn.  

 
Uit de avond komt naar voren dat men tevreden is met het huidige aanbod van het Steunpunt 
Mantelzorg en dat de huidige inzet gecontinueerd moet worden. Men is onder andere tevreden 
over de betrokkenheid, het luisterend oor dat geboden wordt en de informatieverstrekking. Het 
huidig aanbod kan nog versterkt worden door:  

 Inzet op vervangende zorg, laagdrempeliger maken;  

 Inzet op meer bekendheid en zichtbaarheid;  

 Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt.  
 

4.3. Bijeenkomst 14 mei 2018 met mantelzorgers  

Op 14 mei heeft in de Raadszaal een mantelzorgbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van 
deze avond was om input van de mantelzorger zelf te krijgen met betrekking tot het 
actieprogramma dat momenteel in ontwikkeling is. Opvallend was niet alleen de grote opkomst, 
maar ook de geleverde input van alle aanwezigen. Zo bleken de mantelzorgers over bepaalde 
onderwerpen heel anders te denken dan de professionals. Een voorbeeld hiervan is de 
mantelzorgkrant die enorm in trek is onder de mantelzorgers zelf, maar nauwelijks op bijval kon 
rekenen van de professionals (een stukje erkenning door de gemeente?).  
Naast deze tegenstrijdigheden bleken er ook hele kleine (logische) punten van toepassing: 
Waarom vindt veel van ons mantelzorgaanbod bijvoorbeeld in de ochtenden en middagen 
plaats in plaats van in de avonduren? Iets waar men niet snel bij stil staat, maar toch voor grote 
verschillen in opkomst kan zorgen. En dit zijn maar twee van de vele punten die werden 
aangestipt. Al met al was het een erg fijne, gezellige en goede avond waarbij de inwoners de 
kans kregen om hun verhaal te doen met als gezamenlijke conclusie: Krimpen is goed op weg 
om een mantelzorgvriendelijke gemeente te zijn en met de acties die straks voortvloeien uit het 
actieprogramma wordt dit alleen maar beter! 
 
4.4. Bijeenkomst met de ambassadeurs 18 juni 2018  

Met zes ambassadeurs voor mantelzorg is het actieprogramma doorgenomen en de rol van de 

ambassadeurs besproken. Verbeterpunten voor het actieprogramma zijn beschrijving van hulp 

bij het huishouden, betere omschrijving van de wettelijke basis, goede voorbeelden 

communiceren, samenwerking met de huisartsen verbeteren en professionals moeten sneller 

signaleren en doorverwijzen. Deze punten worden in bijgaand programma verwerkt.  

 

De ambassadeurs zien als hun rol:  

 dat de taken van mantelzorgers meer onder de aandacht worden gebracht bij de 
huisartsen zodat zij misschien (eerder) klachten van de mantelzorgen kunnen 
voorkomen of beter begrijpen; 

 dat het begrip “mantelzorg” meer op de kaart gezet wordt. Uit te leggen wat mantelzorg 
betekent en wat het voor invloed kan hebben op het dagelijks leven; 

 dat er voldoende voorlichting en ondersteuning wordt gegeven aan andere (beginnende) 
mantelzorgers. 
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5. Samenwerkingspartners  

 
Uitkomst bijeenkomst professionals 13-3-2018 

 
5.1. KrimpenWijzer – Steunpunt Mantelzorg  

KrimpenWijzer is er voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel en hun 
mantelzorgers. Inwoners kunnen bij KrimpenWijzer terecht voor vragen en ondersteuning op 
het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De medewerkers van KrimpenWijzer 
geven informatie, bieden een luisterend oor, denken mee en leiden toe naar zorg. Het 
Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van KrimpenWijzer. 
 
5.2. Wijkverpleegkundigen (Thuiszorg) 

In deze tijd, waarin op de zelfredzaamheid van mensen een groter beroep wordt gedaan en 
mensen – ook tot op hoge leeftijd – langer zelfstandig thuis blijven wonen, neemt de 
wijkverpleegkundige een centrale positie in. De wijkverpleegkundige is de spin in het web en 
goed op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente. Zij is ook de 
verbindende schakel tussen huisarts, KrimpenWijzer, thuiszorg  en ziekenhuiszorg. 
De wijkverpleegkundige informeert en adviseert u over alles wat met uw gezondheid en welzijn 
te maken heeft, zoals aanpassingen in huis en hulpmiddelen, voeding, mantelzorg, zorg aan 
huis, maaltijdservice, persoonsalarmering, doorverwijzing (naar bijvoorbeeld het 
maatjesproject), etc. De wijkverpleegkundige onderzoekt wat de vraag is, stelt vast wat er nodig 
is en regelt de zorg. Zij verwijst door als dat nodig is en helpt bij het aanvragen van 
voorzieningen. De wijkverpleegkundige opereert vanuit een zorgteam en levert zelf ook 
daadwerkelijk (een deel van) de benodigde zorg.  
 
5.3. Praktijkondersteuners huisartsen (POH) 

Een praktijkondersteuner is in Nederland een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de 
ondersteuner van de (huisartsen)praktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg). Er zijn drie specialisaties: somatiek, ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. POH-ers kunnen inwoners doorverwijzen naar KrimpenWijzer (het Steunpunt 
Mantelzorg).  
 
5.4. Vrijwilligers  

Binnen KrimpenWijzer zijn diverse vrijwilligersprojecten. Zo zijn er vrijwilligers die als maatje 

worden ingezet en vrijwilligers die inwoners van Krimpen van en naar het ziekenhuis brengen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisarts
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Somatiek&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
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Het vrijwilligersloket in het gezondheidscentrum is hiervoor het centrale aanmeldpunt. Ook kan 

hier worden verwezen naar diverse vrijwilligersorganisaties zoals de Nederlandse 

Patiëntenvereniging. Deze vrijwilligersorganisatie bieden ieder op hun eigen manier 

ondersteuning aan kwetsbare inwoners door de inzet van vrijwilligers. Verder kan een beroep 

worden gedaan op de vrijwilligerscoördinator om mee te denken in een specifieke (zorg)situatie.  

 
5.5. Huisartsen  

Huisartsen hebben een belangrijke rol bij het signaleren van overbelasting van mantelzorgers. 
De huisartsen kunnen de patiënten doorverwijzen naar de KrimpenWijzer zodat zij tijdig 
ondersteuning krijgen.  

 
5.6. Casemanagers Dementie 

De casemanager dementie is een partner in de zorg voor de cliënt, zijn naasten en de reguliere 
zorg. Bij een complexe hulpvraag is voor een optimale ondersteuning van de cliënt en zijn 
naasten de specifieke deskundigheid van een casemanager. Door haar helikopterview is de 
casemanager dementie in staat over de verschillende domeinen van professionals heen te 
kijken en afstemming te zoeken tussen de verschillende betrokken organisaties. Het team van 
gespecialiseerde casemanagers dementie is een belangrijke schakel in de ketenzorg dementie. 
De casemanager dementie heeft een belangrijke rol in het informeren van cliënt en 
mantelzorger(s) over wat het betekent om dementie te hebben en de mogelijkheden die er zijn 
op het gebied van zorg en ondersteuning. De casemanager dementie monitort het functioneren 
van de cliënt op het gebied van lichamelijk, mentaal en sociaal functioneren, inventariseert 
welke hulpvragen de cliënt en zijn naasten hebben en schakelt indien nodig de betreffende zorg 
en ondersteuning in. 
 
5.7. Kerken  

Vanuit de kerken kunnen mantelzorgers ondersteund worden. Maar zij kunnen ook zorgdragen 
voor doorverwijzing naar het Steunpunt Mantelzorg van de KrimpenWijzer.  

 
5.8. Overige partners  

Onderstaand is opgesomd welke partners nog meer een belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van mantelzorgers.  

 
 Uitkomst bijeenkomst professionals 13-3-2018   
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6. Beleidsvormingsproces 

Om het huidige mantelzorgbeleid te herijken is onderzoek gedaan naar de 
ondersteuningsbehoefte van onze mantelzorgers.  

De uitkomsten van het onderzoek en de wettelijke taak van ons als gemeente om invulling te 
geven aan de ondersteuning, erkenning en waardering van mantelzorgers zijn in deze notitie 
verwerkt en vertaald naar aanbevelingen voor het mantelzorgbeleid binnen de gemeente 
Krimpen aan den IJssel voor de jaren 2018-2021. 

6.1. Inzet persona’s 

Een persona is een fictief persoon die zich blijft door ontwikkelen. Een persona is gebaseerd op 
feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van mantelzorgers uit 
de gemeente. Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken en woorden 
wordt omschreven, maar ook gaat leven! 
  
De mantelzorgers in de gemeente Krimpen aan den IJssel krijgen daarmee ook letterlijk een 
gezicht. Hiermee komen ook hun vragen, wensen, knelpunten en behoeften naar boven. Dat is 
een grote meerwaarde van een persona. Niet het aanbod staat centraal, maar de leefsituatie en 
de vragen van de mantelzorger in Krimpen aan den IJssel staan centraal.  
 
De persona’s Liesje Jansen, Karel Heuvelman en Kees zijn tot leven gekomen in samenspraak 
met 20 Mantelzorgers uit Krimpen aan den IJssel. 
De persona’s Liesje en Karel zijn voorgesteld aan de mantelzorgers in de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Alle mantelzorgers die bekend zijn in de gemeente bij het steunpunt mantelzorg 
hebben een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst op 23 november 2016. Het thema was 
de terugkoppeling van dit traject. Er waren 40 mantelzorgers aanwezig. De aanwezige 
mantelzorgers konden zich goed in Liesje en Karel herkennen. Liesje en Karel maakten indruk, 
of zoals een van de mantelzorgers verwoordde, “het leek alsof mijn eigen verhaal werd 
voorgelezen, mijn situatie is wel anders maar ik maak dezelfde dingen mee”.  De aanwezige 
mantelzorgers vinden Liesje en Karel representatief voor de mantelzorger in Krimpen aan den 
IJssel. Vervolgens zijn de mantelzorgers aan de slag gegaan met de ondersteuningsbehoefte 
van de mantelzorger in Krimpen aan den IJssel. Deze ondersteuningsbehoefte is op basis van 
het verhaal van de persona Liesje en Karel opgesteld. De persona Kees is gericht op jonge 
mantelzorgers en zal ingebracht worden in een apart traject gericht op jonge mantelzorgers. 

 
Deze uitkomsten zijn verwerkt de rapportage ‘Mantelzorger in beeld’. Dit rapport vormt het 
fundament van het nu te ontwikkelen actieprogramma “Doorontwikkeling 
mantelzorgondersteuning Krimpen aan den IJssel 2018-2021”. 
 

  



 

17 

 

7. Doelstelling Mantelzorgbeleid 

Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers over het algemeen baat hebben bij de ondersteuning 
die geboden wordt, maar er blijkt echter ook noodzaak om het huidige beleid en de daarbij 
behorende uitwerkingen aan te passen en uit te breiden.  
 
De doelstellingen met betrekking tot het mantelzorgbeleid zijn: 
 
Dit doen we door onze focus te leggen op preventie. 
1. De mantelzorger zo spoedig mogelijk in beeld 
2. Verbeteren van de toeleiding en toegang van mantelzorgers naar het ondersteuningsaanbod 
3. Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken 
4. Mogelijkheid om (betaald) werk en mantelzorg te combineren 
5. Aanspreekpunt en doorpakkracht voor jongeren op school ter ondersteuning van combinatie 
school en mantelzorg 
6. Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg  

 
7.1. Mantelzorgers in beeld  

Om in te kunnen zetten op preventie moeten we mantelzorgers in een vroegtijdig stadium in 
beeld hebben. De vindplaatsen van mantelzorgers zijn divers, zoals 1e lijnszorg, scholen, 
verenigingen, woningcoöperatie. De samenwerking met deze partijen is nodig om tijdig te 
kunnen interveniëren. Wij willen de aandacht verbreden van zorgtaken die voortkomen uit de 
behoefte van de zorgvrager naar de ondersteuningsbehoefte die de mantelzorger heeft om zijn 
taak vol te kunnen houden. Dit betekent dat mantelzorgers ook als klant worden gezien. 

Een voorwaarde om mantelzorgers te kunnen ondersteunen is dat zij in beeld zijn. 
Mantelzorgers melden zich niet gemakkelijk, in de meeste gevallen is de aandacht op de 
zorgvrager gericht. Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn meer mantelzorgers in 
beeld gekomen door de wervingsactie tijdens de Kracht van Krimpen Festival. De komende 
jaren zal nog meer ingezet worden op het in beeld krijgen en registreren van mantelzorgers 
door: 

• Tijdens het keukentafelgesprek alle mantelzorgers uit het gezin/netwerk van de zorgvrager in 
beeld te brengen en informatie te geven over mantelzorgondersteuning. Ook na het 
keukentafelgesprek zal indien gewenst contact gehouden worden met de mantelzorger(s). 

• Mantelzorgers erop wijzen dat er ook een gesprek met alleen de mantelzorger(s) plaats kan 
vinden. Mantelzorgers kunnen hierbij gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.
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• De Coördinator Steunpunt Mantelzorg van KrimpenWijzer gaat samen met lokale partners op 

zoek naar vindplaatsen van mantelzorgers. Hierbij kan gedacht worden aan ouderenbonden, 

scholen en huisartsen.  

 
7.2. Verbeteren van de toeleiding en toegang van mantelzorgers naar het 

ondersteuningsaanbod 

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan één aanspreekpunt en een heldere 
informatievoorziening. KrimpenWijzer vormt in Krimpen aan den IJssel de toegang tot informatie 
en ondersteuning. Zij zijn ook verantwoordelijk voor kortdurende en lichte ondersteuning. Als 
het nodig is verwijzen zij naar algemene voorzieningen of kennen zij geïndiceerde zorg toe. De 
mantelzorgondersteuning komt aan bod tijdens het keukentafelgesprek. Daar zal nog meer 
aandacht aan besteed worden door bij het keukentafelgesprek alle mantelzorgers uit het 
gezin/netwerk van de zorgvrager in beeld te brengen. Waar mogelijk zal contact opgenomen 
worden met de mantelzorger om zicht te krijgen en te houden of zij de zorg aankunnen.   

Het signaleren van overbelaste mantelzorgers is een punt van aandacht. KrimpenWijzer heeft 
contacten met de eerstelijns zorgverleners, waar de signalen vaak het eerst komen. Deze 
hulpverleners hebben ook de contacten met cliënten die zorg ontvangen via de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Door een goede 
doorverwijsfunctie van de eerstelijnszorg naar de KrimpenWijzer kunnen meer mantelzorgers 
opgespoord worden. De eerstelijns moet weten dat zij met signalen van overbelasting van de 
mantelzorger bij de KrimpenWijzer terecht kunnen. 

7.3. Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken 

Mantelzorgers zijn soms heel erg geholpen bij praktische ondersteuning voor de mantelzorger 
zelf of voor de zorgvrager zoals: hulp bij het huishouden, tuinonderhoud, vormen van domotica 
(automatisering van voorzieningen in huis zoals gordijnen open en dicht of lichten aan of uit). 
Voor jonge mantelzorgers kan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding heel wenselijk zijn. Indien 
nodig wordt praktische ondersteuning als maatwerk ingezet.  

 
7.4. Mogelijkheid om (betaald) werk en mantelzorg te combineren 

Veel mantelzorgers worden overbelast doordat zij werk en mantelzorg moeten combineren. Via 
diverse kanalen dient hiervoor aandacht gevraagd te worden.  

 
7.5. Aanspreekpunt en doorpakkracht voor jongeren op school ter ondersteuning van 

combinatie school en mantelzorg 

Het blijkt heel lastig om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen. Voor het onderzoek is via 
verschillende kanalen geprobeerd jonge mantelzorgers te betrekken. Uiteindelijk hebben 7  
jonge mantelzorgers mee gedaan aan het onderzoek en is de persona Kees ontwikkeld. 
 
Jonge mantelzorgers herkennen zich vaak niet als mantelzorger. In een gezinssituatie waar 
sprake is van een gezinslid met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking wordt in de 
meeste gevallen het volwassen gezinslid of leden als mantelzorger aangemerkt. De komende 
jaren zal meer aandacht besteed worden aan het vinden en ondersteunen van jonge 
mantelzorgers. De vindplaatsen van jonge mantelzorgers zullen hierbij gebruikt worden zoals: 
scholen, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, medische kinderdagverblijven en 
sportverenigingen. De KrimpenWijzer is hierbij een belangrijke schakel. 
Daarnaast zal bij de inzet van ondersteuning uit het gezin/netwerk, dat tijdens het 
keukentafelgesprek aan de orde komt, geen extra beroep gedaan worden op mantelzorgers 
onder de 18 jaar. We vinden het belangrijk dat jongeren voldoende ruimte krijgen om zich te 
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ontwikkelen. Dit doen ze onder meer door: huiswerk maken, deel nemen aan sportactiviteiten 
en contacten met vrienden onderhouden. 
 
7.6. Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg 

Uit het onderzoek blijkt dat met name zwaar belaste mantelzorgers behoefte hebben aan 
vervangende zorg. Dat wil zeggen dat de mantelzorger tijdelijk ontlast wordt van de zorgtaak. 
Deze vervangende zorg (respijtzorg) kan verschillende vormen hebben zoals: 
- Weekend of dag weg voor de mantelzorger 
- Dagbesteding voor de zorgvrager 
- Logeeropvang voor de zorgvrager (onder andere in verband met vakanties) 
- Het inzetten van een maatje (vrijwilliger) 

Waar nodig zal vervangende zorg worden ingezet. De gemeente is niet de enige financier van 
vervangende zorg. Zorgverzekeraars hebben in veel gevallen ook respijtzorg en of 
vervangende zorg in hun polis opgenomen. Vaak gaat het dan om een aanvullende 
verzekering. Bij de toekenning van respijtzorg of vervangende zorg is de financiering via de 
zorgverzekeraar voorliggend. In dit soort gevallen kan via een externe aanbieder een weekend 
toegekend worden, maar loopt de financiering via de zorgverzekeraar.  
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Naar een mantelzorgvriendelijk Krimpen  

Streefbeeld:  In 2021 is de gemeente Krimpen aan de IJssel een 

mantelzorgvriendelijke gemeente. 

Een mantelzorgvriendelijke gemeente: 

 Heeft mantelzorgers in beeld, kent hun situatie, erkent hun situatie en biedt 

ondersteuning 

 Zet in op meer zorgvreugde, minder zorgstress en minder overbelasting 

 Versterkt de samenwerking en afstemming tussen mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals 

 Geeft het goede voorbeeld en verwacht van aanbieders van diensten op het gebied 

van zorg en welzijn eveneens mantelzorgvriendelijk beleid. 

 
Het realiseren van mantelzorgvriendelijk Krimpen is een gezamenlijk verantwoordelijkheid  

van  alle Krimpense organisaties op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning.  

 

We beschouwen het persona-onderzoek dat is uitgevoerd, als 0-meting. In 2021 houden  

we een nieuwe meting, waarbij we bekijken waar de gemeente dan staat op het gebied 

van mantelzorgondersteuning. 

  

8. Wat gaan we de komende jaren doen? 

  

We vertalen de eerdergenoemde zes speerpunten in hoofdstuk 7 in drie programmalijnen: 
 
Lijn1: Een communicatie- en PR-campagne om het begrip mantelzorg en het 

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen bij 
mantelzorgers zelf, zorg- en welzijnsaanbieders en werkgevers in de gemeente 
Krimpen. Dit kan door middels van het communiceren van goede voorbeelden.  

 
Lijn 2: Een sluitende aanpak voor jonge mantelzorgers. Samen met onderwijs, 

schoolmaatschappelijk werk en het jeugd- en jongerenwerk wordt een 
ondersteuningsaanbod ontwikkeld. Dit wordt op een praktische manier 
ingestoken. De jongeren zelf hebben aangegeven dat daar de meeste behoefte 
aan bestaat. 

 
Lijn 3:  Versterken van het ondersteuningsaanbod. Bij de ontwikkeling van de persona’s 

en de conferentie waarbij de persona’s zijn voorgesteld en besproken zijn diverse 
suggesties gedaan voor de verbetering van het aanbod. Een aantal hiervan wordt 
op korte termijn concreet opgepakt en uitgewerkt. 

 
8.1. De programmalijnen 

Lijn 1 
De bedoeling: Er komt een communicatie en PR-campagne die vertelt waaraan je een 
mantelzorger herkent en hoe je de ander tot steun kunt zijn. De campagne richt zich zowel op 
inwoners van Krimpen en (‘nieuwe’) mantelzorgers, (zorg- en hulpverlenings-)organisaties en 
werkgevers. 

 
Lijn 1 richt zich op de speerpunten 1, 2 en 4: 
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1. De mantelzorger z.s.m. in beeld 
2. Verbeteren van de toeleiding en toegang van mantelzorgers naar het  
    ondersteuningsaanbod 
4. Mogelijkheid om (betaald) werk en mantelzorg te combineren 
 

 Er wordt een aanjaaggroep met koplopers in mantelzorgvriendelijk Krimpen gevormd. In het 
aanjaagteam zijn het Seniorenplatform en de Adviesraad Sociaal Domein 
vertegenwoordigd. Het aanjaagteam legt zichzelf c.q. de eigen organisatie langs de lat wat 
betreft mantelzorgvriendelijkheid:  
- (her)kennen wij mantelzorgers (onder de werknemers) binnen onze organisatie, doen wij 
voldoende om hen te ondersteunen(taak-combineren te faciliteren)? Wat kunnen we doen? 
- hebben wij voldoende oog voor de mantelzorgers van onze cliënten en hoe het hen 
vergaat? Wat kunnen we doen om hen te ontlasten? 
- We inspireren elkaar, delen goede voorbeelden en communiceren deze. 
 

 De gemeente neemt ‘mantelzorgvriendelijkheid’ op in de subsidievoorwaarden van 
organisaties die onder andere vanuit KrimpenWijzer werken. 

 

 Het thema mantelzorg wordt onder de aandacht gebracht bij zoals huisartsen, 
praktijkondersteuners en medewerkers van (organisaties van) KrimpenWijzer. Zij worden 
geïnformeerd over wat mantelzorg is, hoe zij een mantelzorger herkennen en de 
aandachtspunten die dat met zich meebrengt. Door de bekendheid van het thema  
‘mantelzorg’ te vergroten, kunnen professionals in zorg en hulpverlening bewuster 
handelen bij de uitvoering van hun taken. 
 

 Er wordt een klankborgroep met mantelzorgers gevormd die meedenkt over de wijze 
waarop we het thema mantelzorg in Krimpen breder op de kaart kunnen zetten. We 
onderzoeken of ervaringsdeskundige (ex-)mantelzorgers bereid zijn als ambassadeurs te 
fungeren om het thema bespreekbaar te maken. 

 

 Aandacht is er voor het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten ook in de avonduren 
omdat een groot deel van de mantelzorgers niet overdag beschikbaar is.  

 

 Vanwege het groot aantal betrokken organisaties en de doorzettingsmacht van de 
gemeente, zal de gemeente als kartrekker van deze lijn fungeren. 
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Uitkomst bijeenkomst professionals 13-3-2018 
 
Uit de bijeenkomst met professionals kwam naar voren dat aanwezig zijn op vindplaatsen er 
voor kan zorgen dat meer mantelzorgers bereikt worden. Aangezien dit de enige manier is 
waarop nog niet gecommuniceerd wordt, zal dit per 2019 gaan plaatsvinden.  
 
Globaal ziet het tijdpad voor de uitvoering van de verschillende acties er als volgt uit:  
 

Actie 2018 2019 2020 2021 
Aanwezig zijn op vindplaatsen (zie ook lijn 3). 

Minimaal op jaarbasis 12 keer aanwezig zijn op een vindplaats.         
Contact via de app. 

In 2020 is er een app voor mantelzorgers. Hiervan maken minimaal 20 

mantelzorgers gebruik.    
 

    
Gebruik sociaal media. 

Er wordt gebruik gemaakt van Facebookpagina KrimpenWijzer. Per jaar 

minimaal 4 posts.           
Verbetering website KrimpenWijzer  

In 2020 is op de website alle beschikbare informatie over mantelzorg te 

vinden/opgenomen.    
 

    

Complimentenkaarten met gegevens over de KrimpenWijzer worden 

beschikbaar gesteld aan inwoners. Deze kaarten kunnen gratis opgehaald 

worden bij het Steunpunt Mantelzorg.  

Minimaal 20 mantelzorgers krijgen een complimentenkaart.          

In lokale kranten of media worden goede voorbeelden beschreven om aan 

mantelzorg bekendheid te geven en herkenbaar te maken.      
Campagne om het ondersteuningsaabod onder de aandacht te brengen bij 

mantelzorgers.       
Ambassadeurs worden ingezet om bij bijeenkomsten en bij de fittest voor 

senioren voorlichting te geven.      

 
 
Lijn 2 
Bedoeling: Er is meer bekendheid met het thema mantelzorg onder jongeren, jonge 
mantelzorgers herkennen zichzelf en worden door anderen herkend als mantelzorger. Er is een 
sluitende aanpak voor de ondersteuning van deze jonge mantelzorgers, waarbij met name de 
combinatie school en mantelzorg expliciet aandacht krijgt. 
Lijn 2 richt zicht op het vijfde speerpunt: 
5. Aanspreekpunt en doorpakkracht voor jongeren op school ter ondersteuning van combinatie 
school en mantelzorg. 
 

 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, onderwijs/schoolmaatschappelijk werk en 
ContourdeTwern/KrimpenWijzer inventariseren samen met jongeren zelf hoe we de 
ondersteuning aan jonge mantelzorgers kunnen verbeteren. De uitkomsten verwerken we in 
een concreet (project)plan. 

 

 KrimpenWijzer (ContourdeTwern) is trekker. KrimpenWijzer (ContourdeTwern) werkt hierin 
samen met het Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Jeugd en Jongerenwerk vervult een 
ondersteunende rol in dit proces.  

 
Globaal ziet het tijdpad voor de uitvoering van de verschillende acties er als volgt uit:  
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Actie 2018 2019 2020 2021 
Professional inzetten als kartrekker die affiniteit heeft met de doelgroep. 

         

Netwerkbijeenkomsten voor professionals 

Vanaf 2020 is er per jaar minimaal een netwerkbijeenkomst over mantelzorg, 

hierin nemen ongeveer 10 professionals deel.    
 

    
Lotgenotencontact organiseren in samenwerking met o.a. Jongerenwerk 

Vanaf 2019 is er lotgenotencontact, waaraan minimaal 6 inwoners 

deelnemen.          
Fundag handhaven 

Elk jaar wordt er een fundag georganiseerd voor jonge mantelzorgers. 

Hieraan nemen minimaal 10 jonge mantelzorgers deel.    
 

    
Communicatie door middel van chat, app, internet etc.  

Over mantelzorg wordt op minimaal drie platforms gecommuniceerd.          

Ambassadeurs geven voorlichting op de basisscholen en voortgezet 

onderwijs scholen in de gemeente.      
 
 
Lijn 3 
Bedoeling: Het aanbod ter ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers is versterkt. 
Werkprocessen zijn verbeterd en diensten/ activiteiten zijn afgestemd op de behoefte (op basis 
van persona onderzoek 2017).  
 
Lijn 3 richt zicht op speerpunten 3 en 6: 
3. Ontzorgen van mantelzorgers op het gebied van regelzaken 
6. Optimaal samenspel tussen mantelzorg en formele zorg  
 

 We brengen de werkprocessen van KrimpenWijzer in kaart, toetsen of betrokkenheid van de 
mantelzorger onderdeel is van het werkproces. We voeren eventuele verbeteringen door om 
communicatie en werkproces tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals te 
verbeteren. 
 

 We bieden de huisartsen en POH aan om de werkprocessen voor verwijzing en warme 
overdracht van cliënten onder de loep te nemen en te beoordelen op de rol van de 
mantelzorger hierbij. 

 

 KrimpenWijzer (ContourdeTwern) organiseert de volgende taken ter versterking van het 
huidige aanbod: 

- Training ‘Wehelpen’ voor mantelzorgers: hoe kan WeHelpen ondersteunen om 
overbelasting te voorkomen. Waarvoor kun je het systeem gebruiken. 

- Inzet vrijwillige netwerkcoaches (Er is inmiddels een aantal vrijwilligers opgeleid, maar 
de vraag naar ondersteuning is nog beperkt. We brengen dit expliciet onder de aandacht 
van mantelzorgers)  

- biedt (in samenwerking met KrimpenWijzer team consulenten) vervangende zorg, zowel 
door vrijwilligers als via professionele ondersteuning. 

- organiseert lotgenotencontact. Er zijn al veel thema bijeenkomsten en inloopmomenten. 
We vragen de mantelzorgers die aan het onderzoek hebben deelgenomen (ongeveer 
40) of het aanbod voldoende is of dat ze nog specifieke wensen hebben. 

- leidt vrijwillige regelmaatjes op die we in kunnen zetten bij mantelzorgers. Hiervoor 
leggen we verbinding met de (vrijwilligers van de) formulierenhulp. 

- biedt ruimte voor innovatie en kleinschalige initiatieven. Zo wordt binnenkort door de 
Inloop van de Zellingen, de Bibliotheek en ContourdeTwern een leesclub opgestart voor 
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mantelzorgers. Daarnaast wordt ook gesproken over de ontwikkeling van een app voor 
mantelzorgers. 

 

 KrimpenWijzer (ContourdeTwern) zal als trekker van deze derde lijn fungeren.  
 

 
Uitkomst inwonersbijeenkomst 14-5-2018 
 
Mantelzorgers gaven tijdens de inwonersbijeenkomst aan dat het belangrijkste doel van het 
Steunpunt Mantelzorg moet zijn “het voorkomen van overbelasting”. Dit houdt in dat inzet van 
voorzieningen op het terrein van vervangende zorg (Respijtzorg) erg belangrijk is. Daarom zal 
een folder over vervangende zorg worden uitgegeven en zijn hiervoor ook acties opgenomen. 
Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat het woord Respijtzorg niet herkend werd, vandaar 
dat voor de term vervangende zorg wordt gekozen. De mantelzorgers gaven aan zich niet te 
kunnen identificeren met de (voor hen) negatieve term ‘Respijtzorg’ omdat dit de nadruk legt op 
het woord ‘spijt’.  
 
Globaal ziet het tijdpad voor de uitvoering van de verschillende acties er als volgt uit:  

 

Actie 2018 2019 2020 2021 

Informatie bieden over vervangende zorg (respijtzorg). 

Per 2018 is er een folder over vervangende zorg ontwikkeld. Deze folder is 

beschikbaar op diverse locaties in de gemeente.          

Om waardering te tonen zal bij inschrijving bij het Steunpunt Mantelzorg aan 

de mantelzorgers een tasje met een cadeaubon van 10 euro worden 

uitgereikt.      
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Wegwijzer/gids voor mantelzorgers ontwikkelen (die ook online geplaatst kan 

worden). 

Op website KrimpenWijzer is er per 2019 voldoende informatie hierover 

beschikbaar.    

 

    

Vragenuur op locatie (zie ook lijn 1).  

Per 2019 zijn er op diverse locaties een vragenuurtje. Dit vindt 1 keer per 

maand en iedere keer op een andere locatie plaats.           

Waardering is ook PR: hierbij kan gedacht worden aan inzet op 

ontspanningsdagen voor mantelzorgers en cursusaanbod. Onderzoeken of 

halfjaarlijks programma zoals de vrijwilligersacademie een idee is. Daarom 

wordt in 2019 gestart met het geven van een ontspanningsworkshop (2x per 

jaar). In 2020 is het onderzoek en de evaluatie naar waardering voor 

mantelzorgers afgerond.    

 

    

De dag van de mantelzorg rond 10 november en de fundag voor jonge 

mantelzorgers worden jaarlijks gecontinueerd.      

Inzet vrijwilligers: duidelijke kaders zowel binnen de maatjesprojecten als 

daarbuiten.  

In 2018 zijn de kaders geformuleerd en gecommuniceerd.      

Regelmaatjes. 

Per 2019 zijn er regelmaatjes die 10 keer zijn ingezet bij mantelzorgers.      

Inzet (netwerk)maatjes (Maatje Meer)  

Per 2018 wordt het maatje minimaal 6 keer ingezet.      

De mantelzorgkrant wordt gecontinueerd en jaarlijks minimaal twee keer 

uitgegeven.      

Onderzoeken of een spreekuur bij de huisartsen mogelijk is. Mocht dit niet 

mogelijk zijn, worden er naar alternatieven gezocht.      

Preventief werken: inzetten op informatievoorziening over mantelzorg 

voordat mensen mantelzorger zijn.  

Vanaf 2020 is er op verschillende platforms en locaties informatie 

beschikbaar over mantelzorg.      

Onderzoeken of dementerende inwoners ook zonder indicatie maar wel bij 

mogelijke diagnose al gebruik kunnen maken van het ontmoetingscentrum 

Dementie.     

Onderzoeken of Parkinson dansen en/of muziektherapie in een 

ondersteuningsbehoefte voorziet binnen Krimpen aan den IJssel.      

Beleid aanpassen voor hulp bij het huishouden zodat mantelzorgers hierop 

aanspraak kunnen maken bij overbelasting.       

 
8.2. Organisatie 

De gemeente voert de procesregie over de drie programmalijnen. ContourdeTwern zal actief 
meedenken over en inhoudelijk bijdragen aan alle programmalijnen.  
Er wordt een regiegroep ingesteld vanuit de gemeente Krimpen aan den IJssel en 
ContourdeTwern. Deze regiegroep heeft de taak: 

 Monitoren voortgang 

 Afstemming activiteiten vanuit de 3 lijnen 

 Afspraken bewaken en eventueel aanpassen 
 
De gemeente is trekker van lijn 1 en ContourdeTwern is trekker van lijn 2 en 3.  
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8.3. Terugkoppeling 

Mantelzorgers worden actief betrokken om met ons mee te denken in de wijze waarop we de 
speerpunten uit het onderzoek hebben gerealiseerd. Daartoe vormen we een klankbordgroep 
bestaande uit de ambassadeurs van het Steunpunt Mantelzorg. 
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9. Wat blijft bestaan in 2018 en verder? 

Uit de bijeenkomsten komt naar voren dat men tevreden is met het huidige aanbod van het 
Steunpunt Mantelzorg en dat de huidige inzet gecontinueerd moet worden. Men is onder 
andere tevreden over de betrokkenheid, het luisterend oor dat geboden wordt en de 
informatieverstrekking. Het huidig aanbod kan nog versterkt worden door:  

 Inzet op vervangende zorg, laagdrempeliger maken;  

 Inzet op meer bekendheid en zichtbaarheid;  

 Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt.  
 

 
Uitkomst Inwonersbijeenkomst 14-5-2018 

 
Geconcludeerd kan worden dat van het aanbod van het Steunpunt Mantelzorg goed gebruikt 
wordt gemaakt. Daarom wordt dit aanbod ook voortgezet. Hieronder vindt er een omschrijving 
van het aanbod plaats.  

 
9.1. De positie van mantelzorg binnen KrimpenWijzer 

De KrimpenWijzer ondersteunt inwoners van Krimpen aan den IJssel die kwetsbaar zijn, zodat 
ze meer in hun eigen kracht komen te staan. Deels worden er vanuit KrimpenWijzer 
voorzieningen ingezet, maar ook worden inwoners van Krimpen aan den IJssel ondersteund 
vanuit het ‘voorliggend veld’. Het voorliggend veld is de inzet van vrijwilligers en/of 
mantelzorgers. Onbetaalde hulp dus, maar daardoor niet minder waardevol! De inzet vanuit het 
voorliggend veld heeft meer en meer een belangrijke positie binnen KrimpenWijzer. Daarom 
ondersteunt de gemeente Krimpen aan den IJssel het Steunpunt Mantelzorg en heeft het 
Steunpunt Mantelzorg op haar beurt middelen om mantelzorgers te ondersteunen. 

 
9.2. Het Steunpunt Mantelzorg  

Het Steunpunt Mantelzorg van KrimpenWijzer geeft voorlichting en biedt ondersteuning en 
begeleiding aan mantelzorgers. Naast het bieden van informatie en advies is er aandacht voor 
mantelzorgers zelf om de zorg zo lang mogelijk vol te houden. De praktische ondersteuning 
hiervan wordt in samenwerking met vrijwilligersorganisaties gedaan. Er wordt gelegenheid 
geboden om deel te nemen aan themamiddagen en bijeenkomsten. Er worden specifieke 
thema’s voor mantelzorgers behandeld en er is ruimte om elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers 
kunnen in moeilijke tijden ook terecht bij de coördinator van het steunpunt mantelzorg voor een 
luisterend oor. Een zeer belangrijk onderdeel van het ondersteuningsaanbod. Mantelzorgers 
willen graag hun verhaal kwijt en soms is er geen oplossing nodig, maar is alleen het kunnen 
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vertellen al voldoende. Vrijwilligers bellen mantelzorgers om te vragen hoe het met hen gaat, 
wat door hen zeer gewaardeerd wordt. De coördinator werkt samen met verschillende zorg- en 
welzijnsinstellingen en richt zich op voorlichting en belangenbehartiging. Door het organiseren 
van een activiteit op de Dag van de Mantelzorg wordt uiting gegeven aan de waardering van 
mantelzorgers. 

 
 9.3. Informatievoorziening  

Het is belangrijk dat mantelzorgers goed geïnformeerd worden over de onderwerpen waaraan 
zij behoefte hebben. Op de volgende manier zorgt het Mantelzorgsteunpunt voor informatie 
binnen Krimpen aan den IJssel:  

 Op de website van de KrimpenWijzer is informatie beschikbaar voor mantelzorgers.  

 Twee keer per jaar wordt er een Mantelzorgkrant uitgegeven. Deze wordt naar alle 
geregistreerde mantelzorgers verstuurd. Daarnaast is deze krant te vinden op plekken 
waar mantelzorgers komen, zoals huisartsen, bibliotheek, ontmoetingsruimtes, 
verpleeghuizen, Tuyter, Gezondheidscentrum, etc.  

 Er worden maandelijks (thema)bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd. Deze 
hebben een specifiek thema, zoals  het Alzheimer- en Parkinsoncafé. Bij beide 
bijeenkomsten staat steeds een thema centraal. De ene keer is er een gastspreker en 
de andere keer een film, maar er is altijd tijd en aandacht voor elkaar. 

 

  Bijeenkomst Alzheimercafé juni 2017 met de Vlisterzangers    

 
Parkinsoncafé oktober 2017 over stem en ademhaling 

 
9.4. Lotgenotencontact 

Om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen is er elke maand een koffie-inloop in 
wijkgebouw Bloemrijk, Met elkaar wordt gesproken over allerlei onderwerpen, vaak gaat het niet 
eens over mantelzorg, maar is het ter ontspanning. 
                                                    
Ook een maandelijkse activiteit is de gespreksgroep, speciaal voor mantelzorgers, die zorgen 
voor iemand met dementie. Deze groep mantelzorgers heeft het zwaar, de meeste hebben een 
partner die dementie heeft en zij zorgen 24 uur per dag voor hun man/vrouw. Met elkaar de 
zorgen delen en horen hoe het bij een ander gaat (soms beter, soms merk je dat je het zelf wel 
goed doet) is voor de deelnemers erg fijn. Dat er een medewerker van het ontmoetingscentrum  
bij is, wordt erg gewaardeerd omdat zij de partners ook kent vanuit het ontmoetingscentrum of 
de dagopvang Crimpenersteijn. 
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9.5. Waardering mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel   

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers. Daarom wordt er jaarlijks een Dag van de 
Mantelzorg georganiseerd. Deze dag wordt op of rond de landelijke Dag van de Mantelzorg 
georganiseerd. De landelijke dag is 10 november. Ook voor de jonge mantelzorgers wordt er 
jaarlijks rond deze datum een zogenaamde fundag georganiseerd. Het Steunpunt Mantelzorg 
coördineert de organisatie van deze activiteiten. Een mooie dag voor mantelzorgers waarin 
ontspanning en waardering centraal staan is het doel van deze dagen.  
         

9.6. Cursussen en trainingen  

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert cursussen en trainingen die mantelzorgers (kunnen) 
helpen bij hun zorgtaak zoals:  

 Themabijeenkomst over Netwerkversterking gericht op de mantelzorger zelf, maar ook 
op degene waarvoor ze zorgen;  

 Training over omgaan met digitale hulpmiddelen, zoals de website WeHelpen;  

 Cursus voor mantelzorgers ‘Je leven op zijn kop" voor partners om te leren omgaan met 
de veranderende situatie als je partner chronisch ziek is of moet leven met toenemende 
beperkingen. 

 Themabijeenkomsten over bepaalde ziektebeelden zoals Parkinson of Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH).  

 
9.7. Vervangende zorg (Respijtzorg)  

Vervangende zorg is een adempauze voor de (overbelaste) mantelzorger waarbij alle zorg 
tijdelijk overgedragen wordt aan iemand anders. De mantelzorger  krijgt de gelegenheid om op 
adem te komen. Iets wat zij niet vanzelfsprekend doen. Door even afstand te nemen van de 
mantelzorgsituatie kan de mantelzorger even ‘bijtanken’. Het biedt tegelijkertijd de kans om de 
zorgsituatie te bezien vanaf een afstand. Dit kan nieuwe inzichten geven die belangrijk kunnen 
zijn voor de manier waarop u uw mantelzorgsituatie vervult / verder wil vervullen. 
Het overdragen van die zorg aan anderen is vaak het meest lastige wat de mantelzorger ‘los’ 
kan laten.  
  
Vormen van vervangende zorg (respijtzorg) 
Er bestaan verschillende vormen van vervangende zorg. Een eerste onderscheid vindt plaats in 
locatie. Zo kan de opvang zowel buitenshuis als in het eigen huis worden verzorgd. Vormen van 
vervangende zorg buitenshuis zijn dagopvang of dagbesteding en het bieden van 
logeeropvang. Vervangende zorg in het eigen huis kan middels varianten van begeleiding of 
persoonlijke zorg worden vormgegeven.  
 
De vervangende zorg kan door vrijwilligers of professionals worden verleend. Bij vrijwillige 
vervangende zorg kan gedacht worden aan de inzet van het eigen netwerk 
(ouders/partner/familie/vrienden etc., maar ook aan hulp door een vrijwilligersorganisatie 
aangesloten bij de KrimpenWijzer. Professionele respijtzorg is ingekocht bij meerdere 
zorginstellingen door de gemeente.  
 
9.8. Hulp bij het huishouden  

Mantelzorgers geven aan dat door hulp bij het huishouden zij de zorg langer kunnen volhouden. 
Maar ook dat dit overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt. Het belang van hulp bij 
het huishouden is daarom erg belangrijk en eigenlijk een minimale vorm aan ondersteuning.  
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9.9. Speerpunten voor 2018 e.v. 

De speerpunten die centraal staan voor de verdere ontwikkeling van het steunpunt mantelzorg 
in 2018 e.v. zijn:  

 Informatie geven over de mogelijkheden om vervangende zorg in te zetten ter ontlasting 
van mantelzorgers. 

 De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg uitgebreid vieren en hiervoor de samenwerking 
zoeken met andere organisaties. 

 Het bezoekersaantal van het maandelijks Alzheimercafé  verbeteren, hierin werken we 
samen met verschillende organisaties uit Krimpen en Capelle. 

 Meer contactmomenten met de groep jonge mantelzorgers, die er waren op Fundag 
2017 en deze vooral met elkaar in contact brengen. 

 Vervolg op de partnercursus voor mantelzorgers "Je leven op zijn kop" van 2017 (ook 
voor "nieuwe" mantelzorgers). 

 Mantelzorg onder de aandacht (blijven) brengen van alle consulenten KrimpenWijzer en 
Krimpens Sociaal Team.  
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10. Evaluatie  

 
In najaar 2019 vindt er een evaluatie van dit actieprogramma plaats met alle betrokken 
partners, waarna beleid eventueel bijgesteld kan worden.  
 
Hierbij monitoren we op onderstaande indicatoren. 
  

- Aantal geregistreerde mantelzorgers, specifiek ook aantal jonge mantelzorgers (jonger 
dan 21 jaar)  

- Bekijken of de acties vanuit het tijdpad behaald zijn;  

- Klanttevredenheidstoets onder minimaal 40 mantelzorgers;  

- Klanttevredenheidstoets onder minimaal 10 netwerkpartners;  

- Aantal georganiseerde bijeenkomsten per jaar, zie hiervoor inhoudelijke jaarrapportage 
ContourdeTwern. 

 

 
 

https://www.paletgroep.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-2016

