
 

 
Bijlage 1: overzicht aanbod respijtzorg 
 

Respijtzorg 

Respijtzorg is een breed begrip en wordt bekostigd uit verschillende vormen van financiering (zie 

bijlage 1). Vanuit de Wmo wordt binnen de gemeente Roosendaal vanaf 2017 het volgende geboden 

op het gebied van respijtzorg: 

 

Logeeropvang 

Vanuit de Wmo wordt ‘Logeeropvang’ als maatwerkvoorziening  (op indicatie) aangeboden. Bij 

logeeropvang wordt het permanent toezicht op de cliënt overgenomen ter ontlasting van de 

mantelzorger(s) en/of gezinsleden. De logeeropvang heeft als primair doel het voorkomen of 

verminderen van de overbelasting van mantelzorger(s). 

 

Dagopvang 

Vanuit de Wmo wordt ‘begeleiding groep (plus)’ als maatwerkvoorziening (op indicatie) aangeboden.  

Naast dat ‘begeleiding groep (plus)’  gericht is op het bieden van een zinvolle daginvulling voor 

cliënten, heeft het ook de functie als respijtvoorziening ter ontlasting van de mantelzorger. 

 

Aanwezigheidszorg 

Inzet van een respijtvrijwilliger(s). 

In Roosendaal is er een aanbod van vrijwilligers om mantelzorgers in de thuissituatie tijdelijk te 

ontlasten.  Zorgen dat er binnen de gemeente een poule met een voldoende potentieel en diversiteit 

aan zorgvrijwilligers is om mantelzorgers in de thuissituatie tijdelijk te ontlasten, is een 

resultaatafspraak binnen het subsidiecontract met het mantelzorgsteunpunt Roosendaal.  Het 

mantelzorgsteunpunt werkt in deze samen met WijZijnTraverse. 

 

Respijtzorg light 

Een vorm van respijtzorg ‘light’ is het aanbieden van activiteiten waar de mantelzorger samen met 

zijn/haar zorgvrager gebruik van kan maken. Vrijwilligers zijn hierbij aanwezig om de zorg van de 

mantelzorger uit handen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het mantelzorgcafé, Dag van de 

Mantelzorger,  Zorgelooshuys. 

 

Een andere vorm van respijtzorg ‘light’ zijn de mantelzorgweekenden die minimaal twee keer per 

jaar vanuit het mantelzorgsteunpunt worden georganiseerd. Deze weekenden zijn bedoeld voor de 

mantelzorgers zelf. Tijdens de weekend wordt vervangende mantelzorg geregeld door familie of de 

thuiszorg of de organisatie “Handen in huis”. 

 

 

  



 

 
  



 

Conclusie 

Hoewel er geen concrete signalen zijn dat het huidige respijtaanbod niet zou voldoen, is wel 

geconstateerd dat de drempel voor gebruikmaking van met name het geïndiceerde respijtaanbod 

hoog is door de bestaande bureaucratie (rondom het indicatiestellingtraject). Hiermee wordt de 

constatering vanuit de Raad onderschreven dat het aanvragen van respijtzorg op indicatie veel vraagt 

van de Mantelzorgers.  

 

Een uitgangspunt van het gemeentelijk Wmo-beleid is het leveren van maatwerk. Dus ook 

Mantelzorg op maat. Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben respijtzorg te organiseren zoals 

dat voor hen nodig is en op het moment dat het voor hen nodig is. Mantelzorgers die voor hun 

partner of kind zorgen, doen de mantelzorg in belangrijke mate alleen. Als zij uitvallen, kan 

onmiddellijke opvang van de zorgvrager nodig zijn. Een geconstateerd ‘hiaat’ binnen het huidig 

respijtzorgaanbod is  acute respijtzorg. Het is belangrijk dat respijtzorg geboden kan worden in acute 

situaties.  Er moeten dus flexibele mogelijkheden zijn, zo min mogelijk gehinderd door regels of 

schotten. En ook toegesneden op planbare tijdelijk gebruik (vakantie van de mantelzorger) of 

onmiddellijke inzet bij acute vraag (bij bijvoorbeeld ziekte of ziekenhuisopname).  Aangezien er geen 

signalen zijn dat het respijtaanbod onvoldoende of niet dekkend zou zijn voor het planbare tijdelijke 

gebruik, wordt voorgesteld de extra middelen in te zetten voor het organiseren en regelen van 

respijtzorg bij acute vraag waarbij procedures zijn vereenvoudigd en geflexibiliseerd. 

 

 

 

 

 


