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Het Actieplan Mantelzorgondersteuning 

Inleiding: 

In het Beleidsplan Sociaal Domein Oudewater 2017-2019 is opgenomen dat er een tweejarig actieplan 
mantelzorgondersteuning wordt opgesteld, met als belangrijkste doel: toename van het aantal 
mantelzorgers dat zich ondersteund voelt. 
Als bijlage vindt u dit actieplan, waarin kort wordt ingegaan op de nu beschikbare ondersteuning aan 
mantelzorgers in Oudewater, de behoeften van mantelzorgers en de acties die de komende twee jaar 
wenselijk en mogelijk zijn. 

Kernboodschap: 

Inwoners van Oudewater vinden vaak oplossingen binnen het eigen sociaal netwerk voor de problemen 
waar zij tegenaan lopen. Mantelzorg is hier een belangrijk onderdeel van. Mantelzorg wordt door veel 
mantelzorgers als vanzelfsprekend ervaren, maar dat neemt niet weg dat mantelzorg zeer intensief en 
zwaar kan zijn. Het risico van overbelasting ligt op de loer. De doelstelling van het actieplan 
mantelzorgondersteuning luidt dan ook: 



Zorgen dat mantelzorgers hun waardevolle zorg kunnen volhouden, door ze tijdig toe te leiden naar de 
juiste ondersteuning 

Op deze wijze trachten we overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen en willen we dat 
mantelzorgers zich gesteund en gewaardeerd voelen. 

Hiervoor zijn acties op drie verschillende thema's nodig, aansluitend op de thema's die in voorgaande 
paragraaf zijn benoemd: 
1. Verbeteren informatievoorziening over waar men terecht kan en welk aanbod er is ter 

ondersteuning van de mantelzorgen 
2. Uitbreiden van het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, zowel formele als informele 

ondersteuning; 
3. Ervoor zorgen dat wet- en regelgeving zo min mogelijk belemmerend werkt in ondersteuning van 

mantelzorgers. 

Het actieplan bevat enkele acties vanuit bovengenoemde drie thema's. 

Financiën 

Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 is voor twee onderdelen rondom mantelzorg budget 
opgenomen: voor de 'reguliere' mantelzorgwaardering en voor ondersteuning van het informele netwerk in 
Oudewater. Voor aanvullende ambities zijn momenteel geen aanvullende middelen beschikbaar. 

Vervolg: 

Na twee jaar wordt dit plan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld op basis van actuele informatie en 
ontwikkelingen. 

Bijlagen: 

« Actieplan Mantelzorgondersteuning 2018-2020, corsanummer: 18İ.02717 
» Reactie participatieraad d.d. 5 juni 2018, corsanummer: 18.011292 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris, 

ir. W.J. Tempel mr. drsÍP. Verhoeve 
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Voorwoord 

Wanneer je als wethouder aantreedt in de late herfst van een 
collegeperiode, bestaat een flink deel van je werk uit het klaarzetten van 

bouwstenen voor je opvolger. Het actieplan mantelzorg is zo'n 
bouwsteen. In combinatie met de overige analyses en doorlichtingen van 

het sociale domein kan een nieuw college direct meters maken. De 
mantelzorgers verdienen dat! 

Hartelijke groet, 

Walther Kok, wethouder 
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1. Aanleiding 

Mantelzorgers zijn van groot belang voor de Oudewaterse samenleving. Naastenzorg en 
ondersteuning van mensen binnen het sociale netwerk die dit nodig hebben, wordt door veel 
Oudewaternaren ontvangen en geboden. Dat is een groot goed, waar Oudewater trots op mag zijn. 
Mantelzorg wordt door veel mantelzorgers als vanzelfsprekend ervaren, maar dat neemt niet weg dat 
mantelzorg zeer intensief en zwaar kan zijn. Het is belangrijk om mantelzorgers de nodige 
ondersteuning te geven, door het bieden van advies, door een hart onder de riem te steken, door 
respijtzorg of andere soorten ondersteuning te bieden. 

Vanaf 2015 is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 vastgelegd dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dat betekent dat er algemene 
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen beschikbaar moeten zijn die mantelzorgers bij hun 
mantelzorgtaken ondersteunen. De gemeente Oudewater geeft uitvoering aan deze wettelijke taken, 
maar wil de aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers graag intensiveren. In het Beleidsplan 
Sociaal Domein Oudewater 2017-2019 is dan ook opgenomen dat er een tweejarig actieplan 
mantelzorgondersteuning wordt opgesteld, met als belangrijkste doel: toename van het aantal 
mantelzorgers dat zich ondersteund voelt. 

Dit actieplan staat achtereenvolgens stil bij de definitie van mantelzorg, cijfers van mantelzorg in 
Oudewater, wat we weten van de behoeften van mantelzorgers, welke ondersteuning er nu is en 
waaruit het actieplan mantelzorg voor Oudewater bestaat. 

2. Wat is mantelzorg? 
Mantelzorg is hulp aan iemand uit de directe sociale omgeving, die verder gaat dan 'gebruikelijke 
zorg'. Het gaat om onbetaalde en vrijwillige hulp, waarbij goed is om te beseffen dat mensen er niet 
voor kiezen om mantelzorger te worden, het komt op je pad omdat iemand uit de omgeving deze hulp 
nodig heeft. 
Volgens de Wmo 2015 wordt iemand als mantelzorger aangemerkt als men meer dan drie maanden 
aaneengesloten en intensief (minstens acht uur per week) informele zorg verleent. 

3. Hoeveel mantelzorgers zijn er in Oudewater? 
Volgens landelijke cijfers (uit SCP) is ongeveer één op de drie 16-plussers. Op basis van Mezzo's 
indicatie van aantallen mantelzorgers per gemeente 1 zijn er in Oudewater 2.534 mantelzorgers. Een 
deel van de mantelzorgers is langdurig (langer dan 3 maanden) mantelzorger, een deel geeft 
langdurig en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg en een deel van de mantelzorgers voelt 
zich zwaar belast. In de tabel hieronder staat weergegeven hoe de landelijke cijfers in Oudewater 
uitpakken. 

Aantal Landelijk 00, volgens Mezzo 

Aantal mantelzorgers 2.534 ca. 1 op 3 16-plussers 

Langdurig zorgen 2.218 2807o 

Langdurig en intensief 436 5,50Zo 

Zwaar belast 218 8,600 

geregistreerd bij Stadsteam 130 (bron: Stadsteam) 50/0 (Bron: Stadsteam) 

1 Mezzo indicatie aantallen mantelzorgers per gemeente 
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Cijfers%20mantelzorgers%20per%20gemeente%202017.pd 
f 
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Momenteel staan er 130 mantelzorgers geregistreerd bij het Stadsteam, dat is 5Vo van het aantal 
mantelzorgers in Oudewater volgens de cijfers van Mezzo. Er is dus een groot aantal mantelzorgers 
bij de gemeente/het Stadsteam niet in beeld. Niet elke mantelzorger zal ondersteuning van het 
Stadsteam nodig hebben, maar het is belangrijk dat mantelzorgers het Stadsteam weten te vinden als 
ze hulp nodig hebben. 

5. Welke ondersteuning is nu beschikbaar voor mantelzorgers in Oudewater? 
Er is al veel ondersteuning beschikbaar voor mantelzorgers, deels vanuit de gemeente (waar het 
Wmo, Jeugdwet en/of doorverwijzing naar informele zorg betreft), deels via andere instanties en 
regelingen. 

Financiële ondersteuning 
» Extra kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
» Vergoeding reiskosten en openbaar vervoer via Stadsteam 
» Vergoedingen zorgverzekeraars via eigen (aanvullende) zorgverzekering 
» Tegemoetkoming extra zorgkosten via Stadsteam 

Respijtzorg (zie voor meer informatie en een overzicht bijlage 1 en 2). 
» Professionele thuiszorg via Zorgverzekering, Stadsteam of zorgkantoor (WLZ) 
» Aanwezigheid zorg via Stadsteam en/of zorgverzekering 
» Dagopvang via Stadsteam of zorgkantoor (WLZ) 
» Respijtzorg light (activiteiten voor zorgbehoevende en mantelzorger) via Stadsteam 
» Logeeropvang via Stadsteam of zorgkantoor (WLZ) 

Mantelzorgwaardering 
» Jaarlijkse mantelzorgwaardering via Stadsteam 

Materiële hulp via Stadsteam 
» Wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te worden/is door de zorg voor de 

zorgbehoevende, kan tijdelijk huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening worden ingezet. 
» Rolstoelvoorziening: als een mantelzorger niet in staat is de rolstoel in alle omstandigheden te 

duwen dan kan er een ondersteunende motorvoorziening verschaft worden. 

Praktische hulp en advies via Stadsteam 
» invullen van formulieren door Formulierenhulp Oudewater. 

4. Wat weten we over de behoeften van mantelzorgers? 
In 2017 hebben studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek 2 gedaan naar de ervaringen en 
behoeften van mantelzorgers in Oudewater. Uit het onderzoek komt een aantal thema's naar voren 
die aandacht behoeven: 

» Overbelasting en vraagverlegenheid: 
Mantelzorg heeft grote weerslag op het hele leven van de mantelzorger. Zeker in gevallen waarbij 
sprake is van langdurige en/of intensieve mantelzorg. Door gebrek aan vrije tijd, conflicten met 
overige activiteiten, zoals werk, studie of zorg voor (de rest van) het gezin. Daarnaast lopen 
mantelzorgers risico op isolement, ook na het eventuele overlijden van de zorgbehoevende. 
Voor veel mantelzorgers is het moeilijk om hulp te vragen, omdat ze het normaal vinden om 
mantelzorg te verlenen, omdat ze het moeilijk vinden om de zorg over te dragen, of om andere 

2 Zorgen achter de voordeur 2017 
https://gemeenteraad.oudewater.nl/stukken/raadsinformatiebrieven/2017-11 -07-rib-onderzoek-
mantelzorg-merged.pdf 
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redenen. Als deze vraagverlegenheid leidt tot overbelasting, dan ontstaan problematische 
situaties. 

» Informatievoorziening 
Mantelzorgers blijken onvoldoende op de hoogte van het ondersteuningsaanbod en regelingen. 
Ook is het de vraag of zorgverleners in gevallen waar mantelzorgondersteuning passend zou 
(kunnen) zijn, voldoende doorverwijzen naar het Stadsteam. 

» Ondersteuningsaanbod 
Wat betreft respijtzorg lijken vraag en aanbod elkaar onvoldoende te vinden. Ook wordt door 
sommige mantelzorgers ervaren dat er geringe nazorg is wanneer een zorgbehoevende overlijdt. 

» Wet en regelgeving: bureaucratie en wet- en regelgeving is ingewikkeld voor veel mantelzorgers. 
Ondersteuning wordt vanuit verschillende stromen gefinancierd (gemeente, zorgverzekeraar, 
WLZ) en ook de aanvraagprocedures en voorwaarden zijn verschillend. Het is goed om hiaten, 
overlappen en obstakels hierin aan te kunnen pakken en op te lossen. 

6. Wat is er verder nodig en welke acties gaan we ondernemen? 
Inwoners van Oudewater vinden vaak oplossingen binnen het eigen sociaal netwerk voor de 
problemen waar zij tegenaan lopen. Mantelzorg is hier een belangrijk onderdeel van. 
Hulpbehoevenden krijgen zo de zorg van een vertrouwde naaste en het voorkomt aanspraak op 
formele zorg, of vermindert deze / stelt dit uit. Overbelasting van mantelzorgers is een risico, wat de 
gemeente door inzet van dit actieplan, kan verkleinen. De doelstelling van het actieplan 
mantelzorgondersteuning luidt dan ook: 

Zorgen dat mantelzorgers hun waardevolle zorg kunnen volhouden, door ze tijdig toe te leiden naar de 
juiste ondersteuning 

Op deze wijze trachten we overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen en willen 
we dat mantelzorgers zich gesteund en gewaardeerd voelen. 

Hiervoor zijn acties op drie verschillende thema's nodig, aansluitend op de thema's die in voorgaande 
paragraaf zijn benoemd: 
1. Verbeteren informatievoorziening over waar men terecht kan en welk aanbod er is ter 

ondersteuning van de mantelzorger 
2. Uitbreiden van het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, zowel formele als informele 

ondersteuning 
3. Ervoor zorgen dat wet- en regelgeving zo min mogelijk belemmerend werkt in ondersteuning van 

mantelzorgers 

Als dat verder wordt uitgesplitst, komen we tot onderstaand actieplan voor 2018: 

Onderwerp Wat Hoe Wanneer 

1. Informatievoorziening 

Meer bekendheid bij 
inwoners over 
ondersteunings
mogelijkheden 

-Sociale kaart up to date 
- Flyer met 
ondersteuningsmogelijkheden voor 
mantelzorgers 
- Bekendheid bij Stadsteam en 
partners over aanbod 

Q3 en Q4 2018 

Uitgebreider informeren 
over ondersteunings
mogelijkheden 

Binnen casemanagement in het 
Stadsteam meer focus op 
mantelzorgers, ook in nazorg. 

Vanaf Q1 2018 
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2. Aanbod aan 
ondersteuning 

Uitbreiden 
vrijwilligersondersteuning 
en informele hulp 

Verkennen mogelijkheden voor 
vrijwilligerscoördinator bij de 
Wulverhorst om ook breder dan in de 
Wulverhorst te ondersteunen 
Mogelijkheden verkennen voor een 
vrijwilligerscoördinator om het Netwerk 
Informele Ondersteuning (NIO) door te 
ontwikkelen 

Q3 en Q4 2018 

Behouden en versterken 
bestaande (in)formele 
netwerken rond 
mantelzorg 

Ontwikkelen en stimuleren lokale 
initiatieven, zoals indicatievrije 
dagbesteding 

Q3 en Q4 2018 

3. Kijken naar wet- en 
regelgeving 

Verkennen waar de 
schoen knelt t.a.v. wet- en 
regelgeving 

Periodiek gesprek tussen gemeente 
en Stadsteam over ontwikkelingen en 
obstakels 

Doorlopend 

Dit gaan we merken door: 
» een toename van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers dat betrokken is bij hulp- en 

ondersteuningsvragen 
» een stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Stadsteam 
» een toename van het aantal mantelzorgers dat zich ondersteund voelt in hun situatie. 

7. Financiën 
Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 is voor twee onderdelen rondom mantelzorg 
budget opgenomen: 
» Voor mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering: C 10.000,- per jaar 3. Dit wordt door het 

Stadsteam ingezet voor de jaarlijkse waardering en ondersteuning van mantelzorgers. 
» Voor het versterken van informele inzet en algemene voorzieningen: C 20.000,- per jaar. Dit is 

deels ingezet ten behoeve van andere informele inzet en subsidies aan organisaties die zich met 
informele ondersteuning bezighouden, zoals Handje Helpen. 

Uit bovenstaande blijkt dat dit actieplan geen grote ambities kan realiseren, er zijn immers geen 
(extra) middelen beschikbaar. In het Lokale gezondheidsbeleid 2017-2021 is de ambitie uitgesproken 
om ouderenbeleid te ontwikkelen, wellicht dat aanvullende behoeften die gedurende de uitvoering van 
dit actieplan naar voren komen, daarin een plek kunnen krijgen. 

1. Informatievoorziening: 
» De sociale kaart wordt bijgewerkt. In combinatie met het (evt. aangescherpte) overzicht aan 

voorzieningen die in de bijlagen van dit actieplan worden genoemd, is het overzicht aan 
ondersteuningsmogelijkheden behoorlijk compleet. 

» Het Stadsteam beschikt over een beperkt budget voor hun algehele communicatie. 
Mantelzorg maakt daar onderdeel van uit. Met dit budget is het niet realistisch om een 
campagne rondom mantelzorg op te starten. Wel is te kijken naar hoe is mee te liften op 
landelijke campagnes, bijvoorbeeld rondom de dag van de mantelzorg. 

2. Aanbod aan ondersteuning 

3 Volgens landelijke richtlijnen zou Oudewater voor mantelzorgondersteuning (inclusief 
mantelzorgwaardering) bijna C 68.0000,- ontvangen in de Integratieuitkering Sociaal Domein in 2018 
(voor de berekening van Mezzo: https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-
%20gemeenteraadsverkiezing%20mantelzorgbudget%20per%20gemeente%20DEF.pdf ). Slechts 
een deel hiervan wordt nu ingezet ten behoeve van mantelzorgers. 
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» De Wulverhorst heeft een vrijwilligerscoördinator die wordt ingezet voor de vrijwilligers binnen 
de organisatie van de Wulverhorst. Het zou een kans kunnen zijn om te onderzoeken hoe 
deze coördinator breder is in te zetten voor ouderen in Oudewater. Hiervoor zijn echter geen 
middelen beschikbaar. Ook zou het goed zijn om een vrijwilligerscoördinator aan het NIO en 
het Stadsteam te verbinden, om de inzet van informele hulp en ondersteuning te versterken. 
Hoewel de vrijwilligerscoördinator wel in het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 wordt 
genoemd, zijn daar geen middelen voor beschikbaar. 

» In het beleidsplan Sociaal Domein Oudewater 2017-2019 staat het actiepunt opgenomen om 
actief de ontwikkeling van algemene voorzieningen te stimuleren, waarbij nadrukkelijk 
indicatievrije dagbesteding wordt genoemd. Omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn, 
moet dit vorm krijgen door medewerking van lokale (informele) organisaties in Oudewater 

3. Kijken naar wet- en regelgeving 
» Dit krijgt een plek binnen de reguliere besprekingen tussen het Stadsteam en de gemeente. 

8. Evaluatie 
Na twee jaar wordt dit plan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld op basis van actuele informatie en 
ontwikkelingen. Zo kunnen we het aantal geregistreerde mantelzorgers meten in het dashboard van 
het Sociaal Domein (twee keer per jaar) en de GGD monitor (eens in de vier jaar) en zien of dit aantal 
is toegenomen. Daarnaast houdt het Stadsteam bij hoe veel mantelzorgers bij hen zijn geregistreerd, 
ook dat wordt meegenomen in de evaluatie. 
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Bijlage 1: Wat is respijtzorg en onder welke regeling valt dit? 

Respĩj tzorg: ueruangende mantelzorg Regelingen 
Respijtzorg is een t i jdeli jke en volledige overname van zorg met als doel 

U/et maatsch. ondersteuning 
Voorbeelden de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo de 

Per persoon wordt bepaald wat de passende 
zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen 

uan respijtzorg respijtzorg is 
Voor w i e > Ontlasten van cliënt ėn mantelzorger 
Aanvragen bij s Gemeente DAGOPVANG Wmo, Wlz, Jeugdwet 

> Ontmoetingscentrum dementie 
J e u g d w e t > Zorgboerderij 
Logeeropvang voor kinderen die permanent toe 
zicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg) 
Voor wie > Ontlasten van cliënt ėn mantelzorger 
Aanvragen bij > Gemeente 

Wlz Wet langdurige zorg 
Logeeropvang voor mensen die permanent 

LOGEEROPVANG Wmo. Wlz 
(medisch) toezicht nodig hebben. 

> Logeerhuis leugdwet 
Voor wíe > Ciěnt: thuiswonend met ClZ-indicatie 

> Zorghotel 
Aanvragen bij > Zorginstelling 

> Gastgezin 
> Verpleeghuis 

Zorguerzekenngsuuet 
Basispakket 

Vervangende mantelzorg door wijkverpleeg 
kundige bij t i jdeli jk langdurig wegvallen 
Eer5telijn5verblijf: kortdurend verblijf op 
medische gronden 

Voor wie > Cliënten met zware medische zorg RESPIJTZORG LIGHT' PROFESSIONELE THUISZORG Zvvv AANU/EZIGHEIDSZORG Wmo. aanv 
Aanvragen bij > Huisarts > Een vrijwill iger aan huis verzekering > Activiteiten samen, met moge > Huisarts 

> Wijkverpleegkundige lijkheid om de zorg los te laten Aanvullende uerzekenng 
Voor vervangende mantelzorg Voor cliënt ėn Als mantelzorg uitvalt 

mantelzorger vaak door vrijwilligers 

Voor wie > Mantelzorgers 
Aanvragen bij 5- Verschilt per verzekeraar 

Mantelzorger kennis en aanpak van 
kan er even uit sociale vraagstukken 

movisiE 
gemeente.movisie.nl/respijtzorg Z017 Meer weten over respijtzorg? Kijk op 
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Bijlage 2: Aanbod Respijtzorg in en om Oudewater 

Type zorg 

Professionele thuiszorg: 
vanuit Zorgverzekering, 
wanneer mantelzorg 
uitvalt. 

Dagopvang 

Logeeropvang Wmo 

Naam organisatie 

Careyn 

De Wulverhorst 

Vierstroom 

Plicare 

De Wulverhorst 
(Oudewater) 

Het BoerenErf/ de 
Kloostertuin (Haastrecht) 

Aanbod, beschrijving 

Wijkverpleging en diensten 

Wijkverpleging en diensten 

Wijkverpleging en diensten 

Wijkverpleging en diensten 

Zomerhuis van de Wulverhorst en tuinzaal in de Wulverhorst 

Wij bieden dagactiviteiten voor met name dementerende ouderen 

website 

www.careyn.nl 

www.wulverhorst.nl 

www.vierstroom.nl 

www.plicare.nl 

www.wulverhorst.nl 

http://www.zorgboerderijenutrecht.nl/zorgboerderije 
n/zorgboerderij-de-kloostertuin.html 

Boogh (Harmelen) Bbegeleiding, training en behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. 

www.boogh.nl/locaties/boogh-harmelen 

Abrona Cultuurhuis 

Kinderenopstap 
(Haastrecht) 

Grazige weiden 
(Papekop) 

Zorgpension (Woerden) 

Dagbesteding op indicatie Wmo via het Stadsteam 

Kortdurend verblijf en dagopvang voor kinderen (4-14 jaar) met een psychische 
beperking 

Dagbesteding voor tieners met een beperking. 

Tijdelijke zorg als respijtzorg 

www.abrona.nl/locaties/oudewater/basishuis-
oudewater 

http://kinderenopstap.nl 

www.grazigeweiden.nl 

http://zorgpensionzoetermeer.nl/locaties/16-locatie-
woerden 

De Wulverhorst 
(Oudewater) 

De Wulverhorst biedt respijtzorg ter ontlasting van de thuissituatie, bijvoorbeeld bij 
tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger of wanneer de belasting te zwaar is. Samen 
met de mantelzorger kan gekeken worden naar de mogelijkheden. 

www.wulverhorst.nl/zorgaanbod-2/kortdurende-
opname/ 

Stichting De Parel van 
Oudewater Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking www.deparelvanoudewater.nl 

Reinaerde kortdurend verblijf vanuit WMO 
kortdurend verblijf, deeltijdverblijf, logeeropvang en respijtzorg voor Jeugd 

www.reinaerde.nl/locaties-en-
diensten/overzichtskaart/ 

IJsselhuis (Montfoort) Logeermogelijkheid voor mensen met aangeboren- en niet aangeboren hersenletsel. www.hetijsselhuis.nl/ 
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Logeeropvang Jeugdwet 

Aanwezigheidszorg: een 
vrijwilliger komt thuis om 
de mantelzorger te 
ontlasten. 

Informatie 

Youké 

de Rading 

Kinderen op Stap 
(Haastrecht) 

Wielewaal 

Weekendpleegzorg 

Weekendpleegzorg 

Kortdurend verblijf en dagopvang voor kinderen (4-14 jaar) met een psychische 
beperking 

https://www.youkepleegzorg.nl/pleegzorg-bij-youke/ 

http://www.rading.nl 

http://kinderenopstap.nl 

Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang (kinderthemaweken), 
logeerweekenden en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een https://www.wielewaal.nl/ 
beperking. 

Handjehelpen organiseert hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of een 
chronische ziekte en hun mantelzorgers. Ook kinderen die als gevolg van hun gedrag 

Handje Helpen extra aandacht vragen, kunnen bij Handjehelpen terecht. Handjehelpen streeft naar een www.handjehelpen.nl 
koppeling van vrijwilliger en hulpvrager voor een langere periode en er wordt rekening 
gehouden met de wensen van zowel de hulpvrager als de vrijwilliger. 

Saar aan Huis 
Saar aan Huis' is een kleinschalige, klantgerichte, particuliere organisatie die ouderen 
allerlei vormen van ondersteuning biedt om zo lang mogelijk onbezorgd thuis te kunnen 
blijven wonen. Financiering vanuit WLZ PGB. 

www.saaraanhuis.nl 

PlusZorg Begeleiding thuis, Palliatieve zorg, dementiezorg www.pluszorg.nl 

Handen in Huis 

Handen-in-huis vervangt de mantelzorger door een vrijwilliger tijdens diens vakantie en 
incidenteel wanneer die voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen moet worden. 
Zij doen dit minimaal twee nachten en drie dagen. Zij sluiten geen ziektebeeld uit, maar 
kennen wel een aantal contra-indicaties. De medewerkers van Handen-in-huis kunnen 
daar meer informatie over geven. Soms wordt door de zorgverzekeraar een vergoeding 
gegeven bij een aanvullende verzekering. 

www.handeninhuis.nl 

Mezzo Website met informatie, overzicht van organisaties voor logeerovang https://tijdvoorjezelf.mezzo.nl/deel-de-zorg/overzicht 
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Aan College van Burgemeester en Wethouder 
Van de gemeente Oudewater 
Postbus 100 
3420 DC OUDEWATER 

t.a.v. Mevr. I. Vlooswijk en Mevr. W. Tideman 

Betreft: advies mbt Actieplan mantelzorgondersteuning 2018-2020 (concept) 

Verzonden via mail! Oudewater, 6-06-2018 

Geachte mevrouw Vlooswijk en Mevr. Tideman, beste Ivonne en Wietske, 

Naar aanleiding van uw verzoek van 1juni 2018 betreffende een advies over het 
conceptrapport: 

* Actieplan mantelzorgondersteuning 2018-2020 

laten wij u het volgende weten: 

Tijdens de bijeenkomst van de Participatieraad ( hierna te noemen "de Raad") op 5-06-2018 is 
er over bovenstaand stuk gesproken. Afgesproken werd om u een schriftelijke reactie via de 

mail te doen. Aangezien de leestijd tussen het toezenden en de vergadering erg gering was, 
waren niet alle raadsleden in staat om het stuk te lezen, anderen hadden slechts de gelegenheid 
om dit kort te doen. Vandaar dat dit advies de diepgang mist die u van ons gewend bent. Dat 
betreuren wij. We willen u echter datgene meegeven wat wij tijdens ons overleg over dit stuk 
hebben besproken. Er is derhalve een kanttekening bij dit advies voor wat betreft 

zorgvuldigheid en gewicht, zeker gelet op de spoed die ook de reactie heeft. 

In de bijlage zijn onze verschillende overwegingen verwoord die betrekking hebben op het 
onderwerp. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes met de verdere 
uitwerking en besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. G.A. Hoogendoorn, 
Voorzitter 

Dhr. J.W. van Zijl, MSc 
Secretaris 



Bijlage: inhoudelijke advies bijlage 
I.v.m. elektronische verzending is dit stuk niet ondertekend. 

Participatieraad - Oudewater 
Twijnen 28 , 3421JN Oudewater | 0348 56 1638 | E-mail:participatieraad-oudewater@outlook.com 

INHOUDELIIKE ADVIES BIILAGE 

Zoals in het begeleidend schrijven werd toegelicht heeft de Raad zich op 5-06-18 gebogen over het 
concept Actieplan mantelzorgondersteuning 2018-2020. 

Het stuk is doorgenomen en de Raad heeft zich met name gericht op commentaar ten aanzien van de 
inhoud. Zoals bekent is de P-raad begaan met het wel en wee van vrijwilligers die betrokken worden in 
het Sociaal domein, de Mantelzorgers nemen daarin een zeer belangrijke rol in. Al eerder is er over dit 
onderwerp in de Raad gesproken wat leidde tot een waarschuwing tegen overvragen van deze bijzondere 
categorie vrijwilligers. 

Uiteraard doet het ons deugd dat de gemeente zich ook betrokken voelt bij deze doelgroep, mede op 
aangeven van de landelijke overheid. 

Het is derhalve erg jammer dat het stuk de diepgang mist die de lokale situatie recht doet. Het stuk is erg 
globaal en de aangedragen acties, hoe goed bedoelt, lijken de bekende druppel op de gloeiende plaat. 
Zeker daar waar het gaat om de geldelijke middelen is het jammer te constateren dat de mantelzorger 
niet worden voorzien van een extra mantel. Overigens wordt dit element keurig verwoord en samen met 
de schrijver betreuren wij deze gang van zaken. 

Naar ons idee zou het actieplan meer diepgang krijgen door een koppeling te maken met andere terreinen 
binnen het sociaal terrein. Ontschotting, integraliteit en samenwerking zijn daarbij kernbegrippen. 

Ten aanzien van de cijfers over het aantal mantelzorgers vragen wij ons af of die voor Oudewater reëel 
zijn. Het is aardig dat Mezzo (een belangenvertegenwoordiger voor mantelzorgers) aan de hand van een 
SCP-rapport uit 2017 deze aantallen voor Oudewater benoemt, wij sluiten liever aan bij het percentage 
wat het Stadsteam heeft genoemd. Ook de leeftijd van de mantelzorger (aan de hand waarvan de 
berekening is gemaakt) is wel erg laag, zeker wanneer er wordt gesteld dat 1 op 3 16-plussers 
mantelzorger is. Dat is echter aan het SCP om toe te lichten. 

Tenslotte is ook hier de oproep om regie te laten voeren op dit dossier en daar een functionaris voor te 
benoemen. Acties uit het verleden laten zien dat dit echt noodzakelijk is. Daarbij hoort uiteraard ook de 
hoognodige communicatie. 
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