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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2021 t/m 2024

Steenbergen; 9 maart 2021

Aan de Raad,
In de afgelopen periode is samen met betrokken partners gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma
Mantelzorg voor de periode 2021 tot en met 2024. Het Steunpunt mantelzorg van WijZijn Traverse
groep biedt vanaf 2024 ondersteuning, en informatie en advies aan mantelzorgers in de gemeente
Steenbergen. Op dit moment heeft het Steunpunt mantelzorg 650 geregistreerde mantelzorgers in
beeld. Tevens is er een grote diversiteit aan samenwerkingspartners in de gemeente Steenbergen
actief die mantelzorgers ondersteunen, die samenwerken met mantelzorgers of waar mantelzorgers
werkzaam zijn. Eveneens hebben 108 mantelzorgers in de afgelopen periode meegedacht over het
tot stand komen van het Uitvoeringsprogramma Mantelzorg.
Beleidsmatige context
De beleidsnota "Samen staan we sterken; vrijwilligerswerk en mantelzorg, gemeente Steenbergen uit
2016, het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal gemeenten uit 2018 en het Plan van Aanpak
Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk Steenbergen uit 2018 hebben aan de basis van het
Uitvoeringsprogramma Mantelzorg gestaan. Het reeds vastgelegde beleid binnen het sociaal domein
resulteert in de volgende centrale uitgangspunten op het gebied van mantelzorg:
de visie op positieve gezondheid stellen we centraal bij het vormgeven van
mantelzorgondersteuning;
we werken op basis van behoeften en vragen van mantelzorgers;
we werken kerngericht en organiseren onderlinge steun tussen mantelzorgers en hulp vanuit
vrijwilligers en beroepskrachten dichtbij;
we laten onze waardering blijken voor de zorg, hulp en ondersteuning die mantelzorgers op
grote schaal bieden binnen de gemeente Steenbergen.
Ontwikkelingen
Landelijk is er in de afgelopen járen meer aandacht gekomen voor specifieke groepen mantelzorgers
zoals de Jonge mantelzorger, de mantelzorger met een naaste met dementie, een beperking of GGZ
problematiek. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat één op de drie
Nederlanders mantelzorgtaken vervult, twee op de drie mantelzorgers betaald werk heeft en dat één
op de vijf scholieren opgroeit met een langdurige zieke naaste. Een groot deel van de bevolking heeft
met mantelzorg te maken of krijgt er mee te maken gedurende hun leven.
Ongeveer 8096 van de mantelzorgers vindt het fijn en vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen
is het landelijke beeld. Een groot deel van de mantelzorgers (6996) kan de hulp of zorg delen met
andere mantelzorgers. De mogelijkheid om mantelzorgtaken te delen wordt in de toekomst
beperkter. Waar in 2015 nog sprake was van een verhouding van vijf mantelzorgers op één
mantelzorgontvanger, is dit in 2040 gedaald naar ongeveer één op drie.
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Deze ontwikkelingen dragen bij aan de noodzaak tot het op een slimme manier organiseren van
ondersteuning binnen een gezin of sociaal netwerk.
In de gemeente Steenbergen bemerken we dat de mantelzorgers die ondersteuning bieden aan
kinderen, de jonge mantelzorgers zelf en mantelzorgers van een naaste met psychische problemen
nog ondervertegenwoordigd zijn in de groep geregistreerde mantelzorgers. Het Steunpunt
mantelzorg werkt samen met haar collega steunpunten op de Brabantse Wal aan
toekomstbestendige mantelzorgondersteuning en goede lokale samenwerking.
Mantelzorg en Covid-19
Van mantelzorgers is bekend dat zij extra zwaar belast worden in de zorg voor hun naaste als gevolg
van Covid-19. In 2020 was de zorg en ondersteuning niet altijd op het reguliere peil beschikbaar. Ook
op dit moment zijn er zorgen omdat een naaste een kwetsbare gezondheid heeft, zorgtaken
moeilijker gedeeld kunnen worden en er minder mogelijkheden zijn tot ontspanning. Voor 2021
betekent dit in ieder geval dat we de actualiteiten volgen en ondersteuning, informatie en advies
daar zoveel mogelijk op aangepast wordt.
Mantelzorg de komende járen
Op basis van de speerpunten "Samenwerken", "Participatie", "Informatie en bereik" en
"Waardering" willen we de komende járen inzetten op mantelzorgondersteuning die kerngericht is.
1.

2.

3.

4.

Samenwerken: Voor mantelzorgers is er in hun eigen kern een aanspreekpunt beschikbaar
waar zij hun vragen kunnen stellen. Er wordt vanuit het Steunpunt mantelzorg
samengewerkt met de partners in de kern, gemeente en regio. In de kernen wordt ingezet op
ontmoetingen uitwisseling.
Participatie: We werken vraaggericht op basis van de behoefte van mantelzorgers en onze
partners. Om dit mogelijk te maken onderzoeken we de mogelijkheden om mantelzorgers
actief te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van activiteiten. Werkende
mantelzorgers hebben onze aandacht zowel in gesprek met onze partners als binnen onze
eigen organisatie. De balans tussen mantelzorg en werk is van belang om vitaal te blijven.
Informatie en bereik: We willen ons bereik vergroten en zorgen dat mantelzorgers het
Steunpunt mantelzorg weten te vinden. Belangrijke groepen de komende járen zijn jonge
mantelzorgers, mantelzorgers van kinderen en mantelzorgers van naasten met psychische
problemen.
Waardering: De komende járen willen we mantelzorgers blijven waarderen in de vorm van
activiteiten, de Dag van de mantelzorg en het jaarlijkse bedrag van vijftig euro.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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