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Kennisnemen van

Het gelopen en nog te doorlopen proces om te komen tot het actieplan mantelzorg.

lnleiding
Begin april heb ik u geTnformeerd over de aanpak om te komen tot een breed gedragen voorstel/actieplan

dat aansluit bij de daadwerkelijk behoefte vanuit de mantelzorger.

Zoals in dat schrijven reeds is aangegeven, heeft de Coronacrisis geleid tot enige vertraging in het proces'

Om ervoor te zorgen dat er voor het eind van dit jaar een gedragen actieplan ligt dat aansluit bij de

leefwereld en de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorgers, is er gekozen om het proces voor het

verkrijgen van de juiste input voor het actieplan aan te passen.

Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van en een inkijkje geven in de innovatieve en creatieve wijze

waarop het proces om te komen tot het actieplan wordt doorlopen.

I nformatie/kernboodscha P

Proces en aanpak'actieplan Mantelzorg'

Het doel van de aanpak is om samen met stakeholders en mantelzorgers te komen tot een gedragen

actieplan mantelzorg.

Er is gekozen voor met name een kwalítatieve aanpak waarbij op verschillende manieren in gesprek wordt

gegaan met partners en mantelzorgers om diverse issues op het gebied van mantelzorgondersteuning te

bediscussiëren en ervaringsverhalen op te halen'

Maart/april Digitale/telefonische kennismaking met partners (oriëntatie)'

Deze gesprekken hebben geleid tot het storyboard (bijlage 1-) dat als gespreksleidraad

is/wordt gebruikt om verdiepend in gesprek te gaan met mantelzorgers en

erva ri ngsdesku nd igen.

April/mei Digitale/telefonische lnterviews met mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers'

Ervaringen opgehaald vanuit de gesprekken zijn weergegeven in het Magazine M&M -
Mantelzorg (op) Maat (bijlage 2).

Wandelingen met partners waarbij diverse systeemvragen uit de wandelgids (bijlage 3)

worden besproken. Deze vragen zijn voortgevloeid uit de reeds gevoerde gesprekken met

pa rtners, ma ntelzorgers en erva ri ngsdesku nd igen.

Mei/juni



Tijdens de wandelingen werden oplossingen en ideeën op de vragen realtime via de app
doorgegeven. Bij één van de wandelingen is een 'filmer' meegelopen. Het filmpje, te
vinden op https://vimeo.com/429607134, geeft een impressie van de opbrengst van de
wandeling.

Parallel aan bovenstaand proces, loopt er een proces om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken om
verdiepend mee in gesprek te gaan. Zo is er een vragenlijst uitgezet om ook kwantitatieve informatie op te
halen met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en tevens om inzicht te krijgen in
de effecten van de Corona-maatregelen op mantelzorgers. Bijna 800 mantelzorgers hebben deze vragenlijst
ingevuld. Aan alle respondenten is de vraag gesteld of zij benaderd mogen worden voor een verdiepend
gesprek. Daarbij zijn ook alle partners gevraagd om vanuit hun netwerk mantelzorgers aan te dragen voor
deze gesprekken. Op dit moment zijn er 88 mantelzorgers die hebben aangegeven hun verhaal ten behoeve
van het actieplan te willen delen.

Juni De mantelzorgers die hebben aangegeven verdiepend in gesprek te willen, krijgen hiervoor
een uitnodiging.

Juni t/m aug Gesprekken met mantelzorgers worden op verschillende manieren vormgegeven.
Wandelingen, gesprekken aan de hand van het spelen van een spel (bijlage 4), webinar.

September Op basis van de verkregen input wordt er een expositie georganiseerd waarbij de
actiepunten die gedurende het proces zijn benoemd de kunstwerken vormen. De

kunstenaars (iedereen die input heeft gegeven voor het actieplan) bepalen gezamenlijk de
belangrijkste actiepunten waarop we de komende jaren gaan investeren.

Sept/okt Vastelling actieplan.

Consequenties
Op dit moment is nog niet inzichtelijk of er voor de implementatie van het actieplan extra middelen nodig
zijn.

Het college zegt toe om bij de vaststelling van het actieplan mantelzorg met een separaat raadsvoorstel te
komen wanneer er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van het act¡eplan die niet vanuit de
reguliere begroting gedekt kunnen worden.

Communicatie
Persbericht

Vervolg(procedure)
De raad zal middels een raadsmededeling geinformeerd worden over de inhoud van het actieplan

Bijlagen
Storyboard
Magazine M&M
Wandelgids'wandelen voor mantelzorg'
Gespreksspel.
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SCENE: ‘PRAKTISCHE HULP KRIJGEN’

Klusje in huis / Onderhoud van de tuin / Administratie regelen / 
Hulpaanbod kennen en begrijpen / Makkelijk bereikbare contact 
zoeken

SCENE: ‘ONDERWIJS’

Instructievideo (over tillen tot aan...) / Deskundigheid van 
hulpverleners / Bekendheid met mantelzorg bij ‘anderen’ / 
Praktische tips voor praktische vragen

SCENE: ‘EMOTIONELE STEUN’

Met iemand kunnen praten / Vragen beantwoord krijgen over 
‘lastige situaties’ / Uitleg krijgen over ziekte / Gehoor vinden 
voor verhaal of vraag

SCENE: ‘IK BEN EEN MANTELZORGER’

Hulp (durven) en willen vragen / Genieten van zorgmomenten 
(?!) / Erkenning en waardering krijgen / Vooruitkijken (‘maak 
een preventieplan’) / ‘Registreren’ als mantelzorger

SCENE: ‘MEE (BLIJVEN) DOEN’

Sporten / Een cursus volgen / Doorgaan met een hobby / 
Vrienden blijven zien / Gebruik van 'aanbod' in de buurt

SCENE: ‘OP HET WERK’

Zorgverlof / Thuiswerken en �exibel werken / 
Mantelzorgvriendelijke werksfeer? / 
Voorlichting over mantelzorg en ‘steun’

Mijn  Mantelzorg Verhaal
Het Storyboard
Kies ‘de scene’ die bij u past!

Productie: ..................

Datum: ......................

Regie: .......................



SCENE: ‘DOORWERKEN ALS ZZP-ER’

Genoeg tijd voor werk / Betaalbare verzekeringen / Hulp op 
maat

SCENE: ‘ONTSPANNEN’

Mogelijkheden voor dagbesteding / Incidenteel even niet hoeven 
te zorgen / Een vaste regeling voor vervangende zorg / Vakantie!

SCENE: ‘FAMILIE, KENNISSEN EN 
VRIJWILLIGERS’

Hulp van bekenden / Hulp van vrijwilligers / Begrip van de 
situatie (kennis van zaken)

SCENE: ‘VERVOER’

Op pad kunnen gaan voor boodschappen / Op bezoek bij 
vrienden / Vervoer naar werk of … / Kennis van regelingen

SCENE: ‘WONEN’

Aangepast wonen / ‘Slimme’ voorzieningen in huis / Kennis van 
regelingen

SCENE: ‘HULPVERLENERS EN INSTANTIES’

Contact in de eigen buurt? / Vindingrijke oplossingen (samen met 
hulpverleners) / Alert en op tijd reageren (door instanties) / De juiste 
instantie vinden / Genoeg tijd (van hulpverleners) / ‘Echt luisterend oor’

Mijn  Mantelzorg Verhaal
Het Storyboard
Kies ‘de scene’ die bij u past!

Productie: ..................

Datum: ......................

Regie: .......................



SCENE: SCENE: SCENE:

SCENE: INFORMATIE VOOR MANTELZORGERS

Duidelijke site of nieuwsbrief / Nuttige en aansprekende 
informatiebijeenkomsten / Online hulp (van Skype tot Whatsapp) 
/ Heldere instructievideo’s

SCENE: ‘GELDKWESTIES’

Betalen van thuiszorg / Betalen voor thuiszorg / Betalen voor 
ontspanning / Verzekerd zijn / Steun bij schulden en 
betalingsproblemen / Betalen voor vervoer

SCENE: ‘THUISZORG EN (WIJK)VERPLEGING’

Steun van de huisarts / Contact met de wijkverpleegkunde / 
Flexibele en doortastende thuiszorg

Mijn  Mantelzorg Verhaal
Het Storyboard
Kies ‘de scene’ die bij u past!

Productie: ..................

Datum: ......................

Regie: .......................



M&M

IN DIT NUMMER
NIEUWE OPZET MANTELZORG STEUN

IK BEN EEN MANTELZORGER
MANTELZORG EN `DE BUITENWERELD´

EMOTIONELE EN PRAKTISCHE STEUN
BUURT AAN ZET

SCHOLING OP MAAT

MET REBUS!

MANTELZORG
(op) MAAT

NUMMER 1 MEI 2020
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MANTELZORG

(op) MAAT



Foto Timo Reisiger



De gemeente Roosendaal werkt aan een actieplan 

mantelzorg. Dit actieplan maken we samen met 

mantelzorgers en partners uit het veld. Door vanaf 

de start samen op te trekken, hopen we tot een 

breed gedragen aanpak te komen. Een aanpak waar 

we de komende jaren samen op verder kunnen 

bouwen.

Klaar Koenraad

Wethouder Klaar Koenraad

Wethouder zorg en ondersteuning

Graag wil ik iedereen bedanken die tot nu toe een 

bijdrage heeft geleverd aan dit proces. We hebben 

enorm veel waardevolle informatie opgehaald, 

inzicht gekregen in ervaringen en behoeften van 

partners en mantelzorgers zelf. Hiermee kunnen we 

verder. Het is nog wel een wens om uit nóg meer 

hoeken (bijvoorbeeld huisartsen, onderwijs) 

partners te betrekken. En natuurlijk om nóg meer 

van de mantelzorgers zelf te horen!

Aanvankelijk was het de bedoeling om op creatieve 

wijze een aantal groepsgesprekken te voeren met 

partners en mantelzorgers. Daarvoor zijn we een 

samenwerking aangegaan met Eelco Koolhaas van 

het Ministerie van Verhalen. En toen kwam Corona. 

De crisis vroeg om een iets andere aanpak. Flexibel, 

maar nog steeds creatief. Met als doel om zoveel 

mogelijk mensen te spreken én input op te halen 

voor ons actieplan. Die handschoen heeft Eelco 

prima opgepakt! Een weergave van de tot nu toe 

gevoerde individuele gesprekken ligt nu voor u: het 

magazine “M&M, mantelzorg (op) maat”. Ik nodig u 

uit het te lezen.

Gemeente Roosendaal

De komende periode werken we verder aan het 

actieplan. Ik hoop het na de zomer aan onze 

gemeenteraad voor te kunnen leggen.



‘We doen van alles, van de administratie tot een wandelingetje'

Marion Lamboo, oud mantelzorger en ondernemer in de mantelzorg

'Ik had ooit heel wat mantelzorgers in mijn klas. Maar dat wist ik toen niet'

Rachida Azarkan, 'Voor Elkaar' vrijwilliger en oud mantelzorger

'Door mijn werk als vrijwilliger heb ik geleerd hoe je iets kunt bereiken bij instanties'

Jac Hoekstra, oud mantelzorger en oud leraar (maar jong van geest)

'Door stress gaan mensen rare dingen doen, en stapelen de rekeningen zich op'

Hans van  Dijk, Voor Elkaar vrijwilliger, gepensioneerd en zelfverklaard maatschappelijk werker

De steun voor mantelzorg in Roosendaal is sinds januari 2020 helemaal vernieuwd, met de zorg 

(MEE) en welzijn (WijZijn Traverse) als partners in een hoofdrol, samen met de gemeente. 

In ZOOM en
In deze eerste editie van M & M, Mantelzorgers op Maat, komen vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen aan het woord. Met persoonlijke verhalen en, welgemeende adviezen! In 

latere edities volgen ook de professionals. 

Eelco Koolhaas, Ministerie van Verhalen

Deze mantelzorgers en vrijwilligers waren bereid om voor M&M hun ervaringen te delen (veel 

dank!):

'De cursus Mindfulness op zaterdag bracht mij in contact met het Mantelzorgsteunpunt'

'Voor profvoetballers die studeren bestaat een steunprogramma, voor mantelzorgers niet'

Marja Mollerus, 'Voor Elkaar' vrijwilliger en actief in de vrouwenopvang 

'Dan mogen zij even bij mij thuis op de computer, en krijgen er ook nog koffie bij'

DE HOOFDROLSPELERS

Lidewij van de Loo, mantelzorger op afstand

Mathijs van der Noordt, voorzitter van de Mantelzorgadviesraad



NIEUWE OPZET 

MANTELZORG STEUN
De eerste ´geluiden´ over de vernieuwde aanpak sinds januari 2020

\

De mantelzorgadviesraad. 'Op dit moment zitten we als adviesraad in een overgangsfase. We 

hebben te horen gekregen dat de aanpak breder is geworden, we moeten nu ook adviseren over 

zaken als armoede bijvoorbeeld. Dat is even wennen, niet iedereen voelt zich daar nu klaar voor. 

Soms vertrekken actieve leden omdat ze geen mantelzorger meer zijn. Ze maken een nieuwe start, 

en het advieswerk herinnert hen te veel aan hun mantelzorg periode'.

Waardering voor de buurtaanpak. Wij hebben het gepeild en er bestaat zeker steun voor de nieuwe 

aanpak. Vooral het streven om de buurt er meer bij te betrekken spreekt aan. De brede benadering 

kan ons werk bovendien nog interessanter maken'.



IK BEN EEN 

MANTELZORGER

Over het herkennen en erkennen van mantelzorgers

Een artikel in de krant. Ik besefte pas dat ik een mantelzorger was, na een 

artikel in de krant. Daarin stond een voor mij heel herkenbaar persoonlijk 

verhaal'.

In mijn klas. 'Ik ben heel lang leraar geweest, op een basisschool. Met de 

kennis van nu weet ik dat ik heel wat mantelzorgers in mijn klas heb gehad. 

Ik had er toen geen idee van, dat is achteraf wel jammer'.

Het zetje van de hulpverlener. 'Ik had eerst geen flauw idee dat ik een 

mantelzorger was. Pas in gesprek met een hulpverlener werd me dat 

duidelijk gemaakt. Die zei, ´u bent beslist een mantelzorger. Wanneer u 

zich laat registreren, komt u ook in aanmerking voor financiële steun´. Dat 

heb ik toen gedaan, kreeg mijn zoon eindelijk eens dat extraatje'.

Tolken. In onze Marokkaanse gemeenschap is het echt normaal dat 

jongeren hun ouders helpen. Het is soms ook niet anders. Dan moeten zij 

naar een arts of instantie, en moeten de jonge familieleden mee om te 

tolken'.

Erkenning als mantelzorger. 'Eerst was het duidelijk, ik verzorgde mijn man. 

Toen hij naar het verpleeghuis moest, veranderde dat. Ik had het gevoel als 

mantelzorger op afstand te worden gehouden. Waarom de familieleden niet 

meer bij de zorg te betrekken, ik begrijp dat niet? Als mantelzorger neem je 

toch werk uit handen, denk maar aan iets eenvoudigs als het maken van 

een wandelingetje´.





MANTELZORG EN DE 

‘BUITENWERELD’

Mantelzorg en school. 'Het is geloof ik wel eens 

geprobeerd, op scholen de aandacht voor mantelzorg 

te versterken. Dat bleef toen geloof ik bij een 

informatieavond, het kwam niet echt van de grond'.

Meedoen valt soms niet mee

Toen gaf ik ze een boek. 'Familie en vrienden, ze 

snappen soms echt niet wat ik allemaal moet doen. 

Hoe het is om voor een kind met zwaar autisme te 

zorgen. Toen merkte ik weer die wrevel, omdat ik 

opnieuw niet op een feestje kwam. Op een gegeven 

moment heb ik ze een boek gegeven, over autisme. 

Toen veranderde er wel iets. 'Goh, dat is best wel 

zwaar', zeiden ze toen'.  

Half negen was te laat. 'Dan gingen mijn 

medestudenten al aan het einde van de middag wat 

met elkaar drinken. Ik kon niet mee, ik moest een 

maaltijd maken en mijn vader verzorgen. Ja, om half 

negen kon ik wel even weg, maar dan was het eigenlijk 

al te laat'.

Erken mijn verhaal. 'Wat mantelzorgers willen? Dat 

iemand naar ze luistert, aandacht geeft. Ik zeg altijd, 

wij als vrijwilliger zijn er vooral om verhalen te 

erkennen, dat is zo belangrijk.

Meer doen dan de verlofregeling. 'Ik heb ook wel enkele 

positieve ervaringen hoor. Maar heel vaak dacht ik, jij 

kunt als werkgever toch veel meer doen dan aandacht 

geven aan de verlofregeling. Die verantwoordelijkheid 

voor je mensen gaat toch verder?'





EMOTIONELE EN 

PRAKTISCHE STEUN
Observaties uit de praktijk, over het steunen van mantelzorgers

Gemist: een buddy. 'Wat ik als jongere mantelzorger gemist heb? Een buddy. Iemand om even 

stoom mee af te blazen. Of te bespreken hoe een moeilijke situatie thuis op te lossen. Zo'n maatje, 

die had ik niet. En ja, hoe vind je zo iemand?'

Geen computer. 'Ik blijf er op hameren, niet iedereen heeft een computer. Of genoeg geld voor een 

abonnement. Je moet ook met folders blijven werken. Of iemand je eigen computer even laten 

gebruiken, wel met toezicht hoor'.

Stress doet rare dingen. 'Door schulden raken mensen in de stress. Dan gaan ze rare dingen doen. 

Ik heb geleerd dat structuur enorm helpt om te voorkomen dat rekeningen zich opstapelen. Ik heb 

nu zelfs een bedrijfje voor mantelzorg opgezet, dat is echt mijn missie. En een manier voor mijzelf 

om dingen te verwerken'.

De lotgenotengroep. 'Die lotgenotengroep, dat was zo fijn. Ik deed mee aan een groep van mensen 

die hun partner hadden verloren. We kwamen niet zo heel lang bij elkaar, maar een aantal 

contacten heb ik nu nog, heel fijn. Ja, veel vrouwen, dat klopt. Mannen verwerken blijkbaar dingen 

anders. Die vluchten in nieuwe relaties!'

De periode na de mantelzorg. 'Wat mij nu opvalt is hoe zwaar de fase na de actieve mantelzorg 

eigenlijk is. Jarenlang cijfer je jezelf weg, voor een ander. En als dat wegvalt, wordt duidelijk dat de 

eigen verwerking pas begint. Hoe ontzettend moe je eigenlijk bent'.



S T O R Y B O A R D



Steun voor mantelzorgers vraagt om brede samenwerking

Vrijwilligers met professionals. 'Als vrijwilliger werken we best aardig 

samen. Met de bobo's, grapje hoor. Een ding zit me wel dwars. 

Wanneer we iets doorgeven en daarmee uit handen geven, horen we 

te weinig terug. 'Privacy', zeggen ze dan. Dat zal wel, maar als je je 

zo hebt ingespannen, wil je toch wel iets terug horen?'

'Wilsonbekwaam'. Wat echt een probleem is, is het contact met de 

belastingdienst en de verzekering. Ik wil soms iets regelen maar kan 

dat niet omdat mijn partner niet geregistreerd staat als 

wilsonbekwaam. 'Privacy mevrouw'. Uit wanhoop heb ik de 

belastingadviseur ingeschakeld. 'Mevrouw zit hier naast me, zal ik 

haar even aan de lijn geven'. Maar zelfs dat mocht niet. Wat moet je 

dan?

Informatie via de website.' Ik heb lange tijd nooit geweten wat er 

allemaal voor mantelzorgers werd geregeld. Die website voor 

mantelzorgers, was volslagen onbekend. Hoe dat kwam? Omdat ik 

helemaal niet wist dat ik een mantelzorger ben!'

Wie is hier in de lead? 'Ik vraag me als vrijwilliger wel eens af, met al 

die specialisten, wie is hier in de lead. Dat is me eerlijk gezegd niet 

altijd duidelijk'.

Briefje van de huisarts. 'Dan had ik examens, maar kon dat soms 

echt niet genoeg voorbereiden. Dan hielp alleen een briefje van de 

huisarts om problemen te voorkomen. Dat was een heel gedoe. Ik 

zag toen ook hoe voor topsporters een speciaal programma werd 

gemaakt, dat schuurde'.

Via de bibliotheek. 'Ik zag in de krant dat op zaterdag in de 

bibliotheek een cursus 'mindfulness' werd verzorgd. Toen ik hoorde 

dat het om een kleine groep ging, ben ik gegaan. De begeleider heeft 

me toen doorverwezen naar een psycholoog, waar ik achteraf heel 

blij mee was'.

SAMENWERKING



Een boodschap op maat. Los het even op, wat staat hier?

M&M REBUS
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M&M REBUS
Een boodschap op maat. Los het even op, wat staat hier?
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Klussen in de tuin. 'Bij praktische hulp denken we altijd aan administratie en dat soort dingen. Weet 

je waar mantelzorgers ook vaak hulp bij nodig hebben? Bij de tuin, het gaat soms om hele gewone 

klusjes, die wel erg belangrijk zijn'.

BUURT AAN ZET
Eerste ervaringen met de buurtaanpak

Belastinghulp in het buurthuis. 'Heel vaak gaat het om problemen met de administratie en 

problemen met formulieren, van de belasting. Daarvoor kunnen we een heel netwerkje van 

vrijwilligers aanspreken. Zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers in het buurthuis die helpen met de 

belasting'.



SCHOLING OP MAAT
Het belang van scholing, voor mantelzorgers en vrijwilligers

Ik ging niet naar informatiebijeenkomsten, maar las wel alles wat los en vast zat'. 

Mes op de keel. 'Als vrijwilliger kun je vragen om een cursus of informatiebijeenkomst. Toen ik als 

vrijwilliger twee keer een mes op mijn keel kreeg, heb ik toch wel even gevraagd hoe ik mijn 

veiligheid kon verbeteren. Die cursus is toen gegeven en dat was prima'.

Herkent hij je nog? 'Daar kon ik dan zo verdrietig van worden, als mensen vroegen of je jouw 

dementerende man je nog herkende. Echt een slechte vraag. Het was wel zo dat je voortdurend 

wat aan het aftasten was, hoe het ging. Dan zei hij, 'maak je geen zorgen schat'. Toen wist ik weer 

even voldoende. Advies en meer kennis was zeer gewenst. 



M&M
MANTELZORG

(op) MAAT

EEN PROJECT VAN



WANDELEN
voor

MANTELZORG

ANTWOORDEN 'MANTELZORG IS MAATWERK'

Iedereen levert een bijdrage. Mantelzorg vraagt om de 

inzet van iedereen, buurtwerkers, het Mantelzorg Steunpunt, 

vrijwilligers, mantelzorgers, andere zorgspecialisten, 

ondernemers, scholen en vele anderen.   

WANDELEN VOOR MANTELZORG!

Mantelzorg is Maat werk!

Mantelzorg is Maat Werk. Samen verkennen we nieuwe 

wegen, met als beoogd eindpunt een gloednieuw Actieplan 

Mantelzorg. Kies een Maat en lever samen Maat Werk. 

Ontspannen en recht op het doel af.



Startvraag: Bedenk drie gerichte acties om 'mantelzorg in de buurt' te versterken. Van 

samenwerking tussen professionals, nieuwe projecten, effectief overleg tot aan…

Startvraag: waarom lukt het soms wel, en soms niet? Helpt een buurtaanpak? Bedenk een 

frisse aanpak voor 'lotgenoten en mantelzorg'.

Startvraag: Hoe kunnen we samen de registratiegraad sterk omhoog krijgen?

4 Eindpunt: LOTGENOTEN NIEUWE STIJL

Thuiszorg en mantelzorg, ze horen bij ook elkaar. Niemand ziet en spreekt zoveel 

mantelzorgers als de thuiszorg. De intensieve samenwerking tussen wijkverpleging en 

thuiszorg is nu al zeer waardevol. Regels, tijd, geld en andere obstakels zorgen dat we er 

Registratie zorgt dat we mantelzorgers veel bereiken. Over nieuwe activiteiten. Met 

praktische tips. De ervaring leert dat goed contact met geregistreerde mantelzorgers 

aantoonbaar de drempel verlaagt om voor hulp aan te kloppen. 

Niets steunt mantelzorgers zoals goed contact met lotgenoten. Niet iedereen begrijpt de 

positie waarin een mantelzorger zich bevindt, een lotgenoot wel. De ervaringen met 

lotgenoten groepen zijn wisselend. Soms lopen ze als een trein, soms lukt het maar 

nauwelijks ze van de grond te krijgen. De behoefte en vraag is, maar hoe pak je dat aan, 

werken met lotgenoten?

3 Eindpunt: EFFECTIEVE COMMUNICATIE

Startvraag: maak 'even' een communicatieplan mantelzorg, van Twitter, het briefje in de 

bus tot een magazine of veel en veel meer!

2 Eindpunt: MANTELZORG IS BUURTWERK

Het is zo kansrijk, de gloednieuwe samenwerking tussen M.E.E. en WijZijnTraverse. 

Jarenlange mantelzorgexpertise gecombineerd met de kracht van maatschappelijk werk, 

opbouwwerk, de inzet van vrijwilligers, het gebrek van buurthuizen. Mantelzorg in 

combinatie met Buurtwerk is in potentie een gouden combinatie

Mantelzorgers zijn een diverse groep. Van jong tot oud. En elke buurt is weer anders. De 

een zit op actief op sociale media, de ander spelt de krant. Wat kunnen we van elkaar 

leren om nog meer mantelzorgers te bereiken, goed te informeren en te laten weten, 

'jullie staan er niet alleen voor'. Hoe pakt het opbouwwerk het nu aan, hoe bereiken 

vrijwilligers mensen en wat is de ervaring van het mantelzorg steunpunt. 

5 Eindpunt: OPTIMALE SAMENWERKING THUISZORG

1 Eindpunt: REGISTRATIE VAN MANTELZORGERS

Mantelzorg is in de diverse 'culturele' gemeenschappen in Roosendaal de 

normaalste zaak van de wereld. Het is een familieplicht. Hulp vragen doe je niet, 

dat is de norm Dat is goed. Tegelijkertijd komt het beeld naar voren van 

overbelaste mantelzorgers. Van jongeren bijvoorbeeld die hun jeugd inleveren, 

omdat ze steeds moeten tolken. 

8 EINDPUNT: DIVERSE MANTELZORG 

Startvraag: Is het tijd voor een aanpak op nieuwe leest, met andere toon of 

ambassadeurs? 

Leraren en scholen die volledig ingesteld zijn jonge mantelzorgers. Werkgevers die 

mantelzorg niet als last zien, maar begripvol omarmen. Huisarts en andere 

zorgprofessionals die doelgericht mantelzorg in het vizier hebben. Mantelzorg 

smeekt bijna om nieuw partnerschap. 

Startvraag: het is natuurlijk al eerder geprobeerd. Maar waarom gewoon niet nog 

keer! Laten we even groot denken. Hoe sluiten we een pact met scholen, huisartsen, 

werkgevers en andere, nieuwe partners?

Startvraag: Droom even hardop, op welke manier kan de thuiszorg nog meer 

betekenen voor mantelzorg. Een aparte indicatie voor mantelzorgers? Boodschappen 

doen in plaats van afwassen? De thuiszorg loketten als extra steunpunt voor 

mantelzorg? Enzovoort. Beantwoordt daarna ook de vraag: Wat let ons?  

Startvraag: Welke specifieke kennis ontbreekt bij professionals en vrijwilligers om die 

emotionele zorg te kunnen leveren? Hoe kan de bijdrage van de geestelijke 

gezondheidszorg voor mantelzorgers worden versterkt? 

nu nog niet alles uithalen.

Veel aandacht gaat naar praktische steun voor mantelzorgers, via geld, respijtzorg, 

overleg met instanties en meer. Uit de interviews komt sterk de behoefte aan 

mentale steun. Mantelzorg gaat in essentie over volhouden, over een buddy 

hebben waar je allerlei vragen of dilemma's kunt voorleggen. Dit geldt in essentie 

voor mantelzorg van dementerende partners.

7 Eindpunt: EMOTIONELE STEUN

6 Eindpunt: NIEUW PARTNERSCHAP



#mantelzorg is ons verhaal

Samen in Roosendaal
de juiste route vinden!
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10 AANDACHT VOOR GEZONDHEID

12 MANTELZORG OP MAAT
Mantelzorg op maat, voor jongere en oude 
mantelzorgers

6 STEUNPUNTEN

9 ONTSPANNEN EN VRIJE TIJD

Aansprekende evenementen voor alle 
mantelzorgers, van bijeenkomsten, 
vakantie tot wandeling

11 ‘EVENEMENTEN’

Aansprekende en bereikbare steunpunten, 
per wijk en of gemeentebreed

Aandacht voor de eigen gezondheid, in 
allerlei opzichten

Soepel samenwerkende professionals, met 
mantelzorgers en vrijwilligers en met 
elkaar!

4 CONTACT MET ANDERE MANTELZORGERS
Fijn contact met mantelzorgers in 
hetzelfde schuitje

5 HULP OP MAAT
Hulp op maat, in huishouden, een klus, 
maaltijden op meer

7 WAARDERING!
Waardering, van partner, familie tot aan 
‘de gemeente’

8 NAZORG
Nazorg via praktische en geestelijke steun

Een eigen leven, met voldoende 
ontspanning

13 SOEPEL VERBONDEN PROFESSIONALS

Werkgevers die (van) alles ‘uit de kast’ 
halen om mantelzorgers te ontzorgen

1 ‘AARDIGE WERKGEVERS’

2 INSTRUCTIE OP MAAT
Bijeenkomsten, cursussen 
instructie�lmpjes over praktische en 
geestelijke steun

3 DESKUNDIGE VERWIJZERS
Verwijzers die zelf ook de weg weten, 
inhoudelijk en organisatorisch
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