Bijlagen Uitvoeringsprogramma mantelzorg
Bijlage 1 Model Positieve gezondheid

Bijlage 2 Activiteiten Steunpunt mantelzorg
Vanaf 2014 biedt het steunpunt Mantelzorg Steenbergen ondersteuning aan mantelzorgers in de
gemeente Steenbergen. De eerste jaren gebeurde dit vanuit Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen,
vanaf 2019 gebeurt dit vanuit WijZijn Traverse Groep. Het aantal geregistreerde mantelzorgers
ontwikkelde zich door de jaren heen; van 394 eind 2015 naar inmiddels ruim 650 geregistreerde
mantelzorgers in de gemeente Steenbergen.

Wat doen we precies voor mantelzorgers?
Voor de eerder genoemde 650 geregistreerde mantelzorgers organiseert het Steunpunt mantelzorg
activiteiten en staat klaar met informatie en advies. Hieronder wordt een kort overzicht weergegeven
van de ondersteuning die wordt geboden:
1. Informatie en advies
- Individuele gesprekken.
- Informatieavonden met actuele thema’s en gastsprekers.
- Adviseren van (zorg)organisaties die vragen op het gebied van mantelzorg hebben.
- Nieuwsbrief drie keer per jaar.
- Webinars en mantelzorg cafés.
- Informatie delen, nieuwsberichten versturen.
2. Vrijwillige respijthulp
- Vrijwilligers worden ingezet om mantelzorgers/ zorgvragers te ontlasten.
3. Contactgroepen
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Mantelzorgers worden met elkaar in contact gebracht om ervaringen uit te wisselen
en elkaar te steunen.

4. Jonge mantelzorgers
- Jonge mantelzorgers in de basisschool leeftijd krijgen gericht ondersteuning in de
vorm van voorlichting en activiteiten. De activiteiten zijn erop gericht om leuke en
educatieve ervaringen op te doen. Hierin wordt sinds 2019 samengewerkt met het
jeugd- en jongerenwerk.
- Op het niveau van de Brabantse Wal gemeenten worden ook activiteiten aangeboden
voor jonge mantelzorgers in de middelbare school leeftijd.
5. Mantelzorgwaardering
- Jaarlijks organiseert het steunpunt de dag van de mantelzorg. De afgelopen twee jaar
konden mantelzorgers op locatie in de kernen komen lunchen met een naaste. Tevens
werkt het steunpunt mee aan de waardering die jaarlijks verstrekt wordt via de
“Samen in Steenbergen” pas. Mantelzorgers ontvangen jaarlijks 50,- van de gemeente
op de pas die besteed kan worden bij de 30 aangesloten lokale ondernemers.

Welke ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren gezien?
Sinds 2018 wordt er vanuit het steunpunt mantelzorg specifiek ingezet op jonge mantelzorgers. Hier
zijn vrijwilligers voor geworven en getraind. Onder de noemer Steenbergse Superkids worden er leuke
activiteiten aangeboden voor kinderen en jongeren. Tevens wordt er een link gelegd met het
onderwijs om de kennis over mantelzorg te vergroten en jonge mantelzorgers tijdig in beeld te
krijgen.
Een andere groep die specifieke aandacht krijgt, is die van de mantelzorger die zorgt voor een partner
met dementie. Zo worden er ondersteuningsgroepen georganiseerd waar mantelzorgers elkaar
kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en gemeenschappelijke thema’s behandeld kunnen
worden. In de gemeente Steenbergen wordt er door het Platform Dementievriendelijke Gemeente
Steenbergen actief gewerkt aan meer bewustwording over dementie en de rol van de naaste(n) van
de persoon met dementie.
Naast aandacht voor deze specifieke doelgroepen wordt er geregeld een bijeenkomst, sessie en/of
lotgenotencontact georganiseerd die voor een groep mantelzorgers. Hierbij wordt zo goed mogelijk
oog gehouden voor de diversiteit onder de mantelzorgers.

Bijlage 3 Inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen
Tijdens het keukentafelgesprek vanuit de Wmo wordt onderzocht of er behoefte is aan maatregelen
ter ondersteuning van de mantelzorger. Eind 2019 hebben de Wmo consulenten van de gemeente
Steenbergen geïnventariseerd welke vragen zij hebben gekregen gerelateerd aan mantelzorg.
In een periode van drie maanden zijn er in totaal 148 maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo ingezet.
Van deze 148 voorzieningen zijn 51 (34,5%) voorzieningen ingezet ter ontlasting van de betrokken
mantelzorger. Zoals eerder aangegeven kent mantelzorg geen verplicht karakter. De
maatwerkvoorzieningen die ingezet zijn: dagbesteding (11x), individuele begeleiding (7x), respijtzorg
(1x) en huishoudelijke ondersteuning (32x). Het betrof veelal oudere echtparen waar overbelasting
dreigde of speelde.
In het uitvoeringsprogramma wordt zoveel mogelijk ingegaan op het bereiken van een brede groep
mantelzorgers. Dit gebeurt veelal via het welzijnswerk van WijZijn Traverse groep, via de
ondersteuning die door MEE West-Brabant en Praktijk Memo geboden wordt, vanuit Stichting Welzijn
Kruisland, vanuit familieorganisaties zoals Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten WNB en tal
van vrijwilligers, verenigingen en clubs maar ook Wmo consulenten hebben hier een belangrijke taak
in te vervullen zoals hierboven duidelijk werd. De samenwerking tussen de Wmo consulenten en het
steunpunt mantelzorg is dan ook essentieel voor de toekomst.
2

Bijlage 4 Ervaringen mantelzorgers
In de afgelopen periode zijn de geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Steenbergen benaderd
om deel te nemen aan een enquête, deels digitaal en deels telefonisch. 108 mantelzorgers hebben de
digitale enquête ingevuld en hebben hierbij vier vragen beantwoord:
1. Van welke mogelijkheden (diensten) van het steunpunt mantelzorg heeft u de afgelopen jaren
gebruik gemaakt?
2. Hoe waardeert u deze vormen van mantelzorgondersteuning?
3. Waar heeft u behoefte aan de komende jaren op het gebied van ondersteuning?
4. Hoe beoordeelt u de volgende mogelijkheden voor mantelzorgwaardering de komende jaren?
Hieronder worden de resultaten van de enquête inzichtelijk gemaakt.

Van welke diensten van het Steunpunt mantelzorg heeft u gebruik gemaakt?

Van welke diensten van het Steunpunt
mantelzorg heeft u gebruik gemaakt?
ANDERS
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Bij de vraag van welke diensten van het Steunpunt mantelzorg heeft u gebruik gemaakt konden
meerdere antwoorden gegeven worden. Bovenstaande tabel moet dan ook gelezen worden als
percentage van het totaal van 108 respondenten. Ter illustratie betekent dit in absolute aantallen dat
van de 108 respondenten 88 mantelzorgers gebruik maken van de mantelzorgwaardering. 45
mantelzorgers gebruik hebben gemaakt van informatie en advies en 39 mantelzorgers onder de
respondenten de dag van de mantelzorg hebben bezocht. Uit de antwoorden bij de optie “Anders”
blijkt dat deze mantelzorgers zich wel geregistreerd hebben maar nog geen gebruik maken van
diensten/ ondersteuning.

Hoe waardeert u deze vormen van mantelzorgondersteuning?
De onderstaande tabel laat zien dat veel respondenten de geboden vormen van
mantelzorgondersteuning waarderen. Het persoonlijk contact wordt door 59,26% van de
respondenten als goed of heel goed gewaardeerd, 18,52% is neutraal en voor 22,22% was het niet
van toepassing. Een vergelijkbare score geldt voor het onderdeel “U kreeg informatie waarmee u
verder kon”. Bij het onderdeel “Steuntje in de rug, het delen van zorgen” heeft een groter aandeel
respondenten een neutrale (26,85%) beoordeling gegeven of aangegeven dat het niet van
toepassing is (25,93%).
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Hoe waardeert u deze vormen van
mantelzorgondersteuning?

Steuntje in de rug; delen van zorgen

U kreeg informatie waarmee u verder kon
Persoonlijk contact: zowel met het steunpunt als
andere mantelzorgers
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N.v.t.

Uit de mogelijkheid tot het geven van een open antwoord kwamen de volgende reacties:

Altijd aandacht voor je, Als het tegen zit wordt er hulp geboden, Betrokken
medewerkers, Een luisterend oor, Elke vorm van ondersteuning is welkom,
Vraagwijzer is laagdrempelig, Heb er nog geen gebruik van gemaakt, Het is voor ons
vanwege de zorgtaken bijna onmogelijk om aan activiteiten deel te nemen, Vragen
kunnen delen en Ik ben tevreden.
Op basis van de bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat er een grote mate van
waardering is voor de mantelzorgondersteuning die geboden wordt.

Bijlage 5 Behoeften mantelzorgers landelijk
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Bron: Movisie

Mantelzorg en werk
2 op de 3 mantelzorgers heeft betaald werk. Het vraagstuk hoe mantelzorg en werk te combineren is,
is dan ook een actueel. In de factsheet van Movisie wordt aangegeven dat mantelzorgers behoeften
hebben aan:
-

de combinatie van mantelzorg en werk is bekend en bespreekbaar;
ondersteuning, erkenning en flexibiliteit vanuit de werkomgeving;
passend personeelsbeleid.

Werkgevers kunnen hierbij het verschil maken. In steeds meer Cao’s worden afspraken vastgelegd
over de combinatie van werk en mantelzorg en het bieden van maatwerk hierin. Denk hierbij aan
calamiteitenverlof, zorgverlof (kortdurend en langdurend) en het bieden van flexibele werktijden.
Vakbond CNV raadt mantelzorgers aan om het bespreekbaar te maken met de leidinggevende en
collega’s zodat er meer begrip ontstaat en er afspraken op maat gemaakt kunnen worden. In het
verleden is er nog niet ingezet om de combinatie van werk en mantelzorg. In het
uitvoeringsprogramma wordt dit als actiepunt opgenomen.

Bijlage 6 Behoeften mantelzorgers
In de enquête die onder mantelzorgers is afgenomen is de vraag “Waar heeft u de behoefte aan de
komende jaren op het gebied van ondersteuning?” opgenomen. Hieronder zijn de uitkomsten terug te
zien.
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Waar heeft u behoefte aan de komende jaren op het
gebied van ondersteuning?

Activiteiten om aan deel te nemen

Hulp bij het zorgen voor uw naaste
Informatie, iemand die de weg wijst, webinars,
nieuwsbrief
Persoonlijke ondersteuning, individueel contact,
lotgenootgroepen
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Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de behoeften aan deze vormen
van ondersteuning redelijk gelijk op loopt. 22,22% van de respondenten geeft aan behoefte of veel
behoefte te hebben aan activiteiten, voor hulp bij de zorg voor uw naaste is dit 34,26%, als het gaat
om informatie/ iemand die de weg wijst geeft 31,48% aan behoefte of veel behoefte te hebben en
25,9% bij persoonlijke ondersteuning.
Er is tevens een redelijke grote groep die aangeeft geen of weinig behoefte te hebben aan deze
vormen van ondersteuning, of dat het niet van toepassing is.
In de open antwoorden hebben respondenten nog aangegeven:

De toekomst is moeilijk te voorspellen, Informatie voor meerdere doelgroepen,
Ondersteuning in huis, Een vrijwilliger, Samen komen met andere ouders en
steunpunt mantelzorg.

Bijlage 7 Behoeften mantelzorgwaardering
Sinds 2015 is de gemeente naast het bieden van mantelzorgondersteuning verantwoordelijk voor het
waarderen van mantelzorgers. Deze waardering is de afgelopen jaren tweeledig ingevuld; enerzijds in
de vorm van een geldbedrag en anderzijds door het organiseren van de Dag van de Mantelzorg.
In 2015 en 2016 konden mantelzorgers via het Steunpunt mantelzorg Steenbergen in aanmerking
komen voor een jaarlijks VVV-bon van €50,-. Vanaf 2017 wordt er gewerkt met de “Samen in
Steenbergen” pas waarmee mantelzorgers €50,- kunnen besteden bij een aangesloten lokale
ondernemer. Inmiddels zijn er ruim 30 ondernemers die aangesloten zijn bij Samen in Steenbergen.
Alle geregistreerde mantelzorgers ontvangen jaarlijks automatisch €50,- op de pas.
De afgelopen twee jaar heeft het Steunpunt mantelzorg een lunch voor mantelzorgers samen met een
naaste georganiseerd. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt, in 2019 namen er ruim 200
mantelzorgers en 200 naasten deel op vijf locaties in de gemeente. In 2020 wordt er als gevolg van
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Corona geen lunch georganiseerd, maar ontvangen mantelzorgers een pakketje met lokale producten
aan huis.
Aan mantelzorgers is gevraagd hoe zij de komende jaren gewaardeerd en erkend willen worden:

Hoe beoordeelt u de volgende mogelijkheden voor
mantelzorgwaardering ( 1 - minst belangrijk, 10 - zeer
belangrijk
Inzet op ondersteuning en anderen ontmoeten
50,- te besteden bij lokale winkeliers/ samen in
Steenbergen pas
Leuke attentie/ bloemetje
Combinatie van andere opties
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Op basis van de uitkomst van de enquête kan geconcludeerd worden dat de voorkeur uitgaat naar de
waardering van €50,- middels de Samen in Steenbergen pas.

Bijlage 8 Betrokken partners
1. Geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma mantelzorg 2021 t/m 2024
- WijZijn Traverse Groep
- GGZ WNB, ervaringsdeskundigen
- Ouderenbonden
- Familieraad GGZ WB
- tanteLouise
- Werkgroep DVG
- Thuiszorg West-Brabant
- Adviesraad Sociaal Domein
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Plusbus
- Dorpsraden en stadsraad
- Praktijk Memo
- Wijkzusters
- MEE West-Brabant
- Praktijkondersteuners huisartsen
- Zorghoeve Kakelbont
- Casemanagers dementie
- Bee at home
- Ontmoetingswinkel
- Vluchtelingenwerk Steenbergen
- Lokale afdelingen van de Zonnebloem - Team Wmo gemeente Steenbergen
- Stichting Welzijn Kruisland
- Stichting Familieleden Psychiatrische
Patiënten WNB
2. Mantelzorgers betrokken op basis van een enquête
108 mantelzorgers

3. Partners betrokken op basis van een enquête
- Bee at Home
- Praktijk Memo
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tanteLouise
Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten WNB
Stadsraad Steenbergen
Plusbus
Casemanagers dementie
Adviesraad Sociaal Domein
MEE West-Brabant

4. Partners betrokken op basis van een interview
- WijZijn Traverse groep
- Stichting Welzijn Kruisland
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Team Wmo gemeente Steenbergen
5. Geadviseerd over het Uitvoeringsprogramma mantelzorg 2021 t/m 2024
- Adviesraad Sociaal Domein
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