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Van het bestuur 
 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2020 aan.   

 

Wat kunnen we zeggen over zo'n bijzonder jaar? Niet veel omdat alles al gezegd lijkt in de media 

over hetgeen Covid-19 doet met volwassenen, de jeugd, organisaties en het (overheids)beleid.   

 

Toch willen wij u laten weten hoe het mantelzorgers in uw gemeente is vergaan en wat het 

Mantelzorgcentrum heeft ingezet en betekend voor hen, die vaak al jaren extra belast zijn door 

hun zorgtaken voor hun naaste. Hierdoor behoren zij tot de kwetsbare groep inwoners waarvoor 

extra aandacht en zorg noodzakelijk is. U, als gemeente was er voor hen; door videoboodschappen 

van de wethouders en extra aandacht van de betrokken ambtenaren om de zorg zo goed mogelijk 

te laten verlopen. Dit is door de mantelzorgers zeer gewaardeerd.  

 

Ook het Mantelzorgcentrum voelde zich gedragen door deze steun en heeft in korte tijd een 

omslag gemaakt in de (primaire) ondersteuning. De medewerkers hebben dit, vanuit hun eigen 

discipline voortvarend opgepakt. Zij hebben ervoor gezorgd dat mantelzorgers zich gehoord, 

gezien en gesteund voelden in deze bijzondere tijd. Dit heeft tot nieuwe ondersteuningsvormen 

geleid en het Mantelzorgcentrum heeft door deze omslag grotendeels de resultaten bereikt die 

het bij aanvang van dit jaar voor ogen had. Dat er in sommige gemeenten sprake is van een (lichte) 

onderbesteding is een logisch gevolg van de gedeeltelijke sluiting van kantoren en 

accommodaties.   

 

Voor 2021 staan wij opnieuw voor de uitdaging om de ondersteuning in coronatijd zo goed 

mogelijk vorm te geven. En dit onder een nieuwe leider omdat de huidige directeur Truus Oud de 

organisatie per 1 april 2021 gaat verlaten.  

 

Het bestuur dankt u voor het vertrouwen en ziet de toekomst voor de ondersteuning van 

mantelzorgers in uw gemeente in positieve zin tegemoet. 

 

Namens het bestuur van het Mantelzorgcentrum, 

 

Richard Halewijn, voorzitter 
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Leeswi jzer  

Dit inhoudelijk jaarverslag is voorzien van een algemeen deel met ontwikkelingen en algemene 

informatie van het Mantelzorgcentrum. Dit algemene deel is regio-overstijgend. 

In het tweede deel zijn deze onderwerpen, indien van toepassing, per gemeente nader uitgewerkt. 

Zo ontvangt iedere gemeente een eigen jaarverslag met aantallen, knelpunten en ontwikkelingen. 

Achteraan dit verslag treft u de financiële verantwoording aan. 
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Mantelzorgondersteuning in coronatijd  
 

Het was een inspannend, bijzonder jaar. Uiteraard voor de mensen in de zorg en voor hen 

die besmet zijn geraakt met het virus. Een bijzonder jaar ook voor de mantelzorgers hoewel 

zij landelijk pas laat in beeld kwamen als de kwetsbare groep die extra zorg gaf en  

ondersteuning nodig had. Globaal kunnen we over dit jaar zeggen dat onder deze 

bijzondere omstandigheden en de ervaren druk de zelfredzaamheid en de inzet van eigen 

kracht is toegenomen. Door de druk van de digitalisering, het wegvallen van vertrouwde 

patronen en het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen kunnen we voor een, 

weliswaar kleine, groep mantelzorgers vaststellen dat mantelzorgers op een paar terreinen 

meer redzaam zijn geworden. Ook is er een groter beroep gedaan op het eigen netwerk. 

Echter; we kunnen niet stellen dat de belasting hierdoor is afgenomen. Daarvoor is het te 

vroeg en zijn andere factoren zoals toegenomen eenzaamheid en meer zorgtaken door 

wegvallende zorg, een veel gemeld probleem voor mantelzorgers. Zodra de eerste signalen 

hiervan binnenkwamen heeft het Mantelzorgcentrum de ondersteuning aangepast en zijn 

veel  mantelzorgers actief telefonisch benaderd om het contact te onderhouden en 

mensen hun verhaal te kunnen laten doen. Hierdoor zijn (latente) hulpvragen vroegtijdig 

opgespoord en opgepakt.  

 

Of deze inzet voor een blijvend effect op de vergrote zelfredzaamheid zorgt, is op dit 

moment niet te peilen; we zitten immers nog in dezelfde situatie. Reëler is de verwachting 

dat mantelzorgers eerder zullen gaan uitvallen en niet meer kunnen zorgen. De gevolgen 

hiervan laten zich raden voor alle sectoren die met zorg en welzijn te maken hebben. Het 

uitgebrachte rapport ‘De Maatschappelijke Waarde van Mantelzorg’ van MantelzorgNL 

maakt inzichtelijk wat de waarde is van mantelzorg in Nederland. Bij (gedeeltelijk) verlies 

van mantelzorguren zal de overheid voor een enorme opgave worden gesteld. Alle reden 

om in te zetten op het behoud van de inzet door mantelzorgers preventief te steunen en zo 

gezond te houden. Een opdracht die ons allemaal, vanuit de eigen discipline, past. 

   

https://www.mantelzorg.nl/nieuws/waarde-van-mantelzorg-is-22-miljard-per-jaar
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Ontwikkelingen en projecten 
 

Naast het verder ontwikkelen van het reguliere aanbod heeft het Mantelzorgcentrum zich in 2020 

beziggehouden met diverse (regio-overstijgende) thema’s: 

 

Digita l iser ing  

Digitalisering heeft een vlucht genomen in 2020. Mede dankzij corona, waarbij digitalisering vaak 

uit nood was geboren, is het belang van een goede verbinding steeds duidelijker geworden. Het 

Mantelzorgcentrum ging mee in de ontwikkeling en heeft mantelzorgers aan de hand 

meegenomen. Contacten werden digitaal gelegd, via beeldbellen (Whatsapp, Zoom) en de 

telefoon werd een belangrijk verbindingsmiddel tussen het Mantelzorgcentrum en mantelzorgers. 

Hoewel een groot deel van de mantelzorgers prima in staat is om mee te gaan in de 

digitaliseringsstroom, vind een ander deel het bijzonder lastig om een gesprek te voeren via de 

computer, tablet of smartphone. Het Mantelzorgcentrum heeft daarop stap voor stap en 

telefonisch aan mantelzorgers uitgelegd hoe het beeldbellen in z’n werk gaat. Veel mantelzorgers 

hebben daar baat bij. Immers, het Mantelzorgcentrum is niet de enige organisatie die zijn diensten 

digitaal (via beeldbellen) aanbiedt. Ook gemeenten gebruiken Microsoft Teams of Zoom om hun 

klanten te bereiken. Dan is het wel zo handig als je op een laagdrempelige manier kunt omgaan 

met het nieuwe medium. Om vervolgens vol zekerheid een gesprek met gemeente, ziekenhuis of 

zorgverzekering te kunnen starten. In 2020 is een vernieuwd aanbod ontstaan op het gebied van 

digitalisering. Onder die vernieuwing boden we met name de ontmoetingsgroepen digitaal aan.  

 

Extra  ondersteuning  in  coronat i jd  

De omstandigheden veranderden door corona. Daarom zochten we mensen actief op. Mensen die 

‘eenzaam’ waren of extra belast door wegvallende zorg, vervoer, opvang, school. We belden deze 

mensen zelf, met een aandachtsvraag (‘Hoe gaat het nu met u’) in plaats van met een 

begeleidingsvraag. Veel mantelzorgers waren hierbij gebaat. 

 

Waar der ing  mantelzor gers  

De waardering van mantelzorgers in de Kop van Noord-Holland was in 2020 voor het eerst 

gelijk in alle gemeenten. Voor mantelzorgers een prettige wetenschap dat je in je eigen 

gemeente net zo wordt gewaardeerd als in de gemeente waarin je zorgvrager woont. 

Mede dankzij het gelijktrekken van de waardering, in de vorm van een VVV-cadeaukaart 

t.w.v. € 50,-, kregen we veel minder vragen en klachten binnen. Ook voor het eerst in 2020 

boden we de VVV-cadeaukaart digitaal aan. Wegens corona was het niet verantwoord om 

een fysieke locatie aan te wijzen om de VVV-bonnen uit te delen. Vooraf hebben we 
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mantelzorgers goed geïnformeerd over de mogelijkheden om de bon online te besteden. 

We stuurden stap-voor-stap handelingen mee, met plaatjes, om het online besteden zo 

makkelijk mogelijk te maken. Voor mantelzorgers die er echt niet uitkwamen, hadden we 

een noodoplossing; zij konden het Mantelzorgcentrum toestemming geven om de kaart 

naar hun huis te laten sturen, met aftrek van verzendkosten. Tot nog toe hebben 58 

mantelzorgers in de Kop (van de 2459 in totaal) hiervan gebruikgemaakt. Het digitaal 

versturen van de bon heeft vele voordelen. Zo is de bon naar iedereen op hetzelfde 

moment verstuurd en had iedereen de bon op tijd binnen (1 december). De administratie is 

een stuk makkelijker bij te houden; het programma waarin de codes voor de digitale VVV-

cadeaukaart wordt verstuurd, houdt precies bij wie de mail heeft geopend en op de link 

heeft gelikt. Daardoor wordt het makkelijker om mantelzorgers te herinneren aan hun 

ongeopende VVV-cadeaukaart. Er zitten bovendien geen dubbele uitgaven meer tussen, 

van de mantelzorgers die de fysieke bon hebben opgehaald en alsnog een digitale bon 

kregen.  

 

Magaz ine  

In coronatijd werd alles digitaal. Dat deed het Mantelzorgcentrum besluiten een fysiek 

magazine uit te geven rond de Dag van de Mantelzorg. Het magazine werd gemaakt in 

samenwerking met MantelzorgNL, die de opmaak en de inhoud voor z’n rekening nam. De 

eerste vier en laatste vier pagina’s werden gevuld door het Mantelzorgcentrum. Met een 

eigen cover kreeg het magazine een Mantelzorgcentrumuitstraling. Het magazine werd 

verspreid via bibliotheken, activiteiten en (zorg)professionals. We kregen mooie reacties 

terug op het magazine. Over het algemeen vonden mantelzorgers het erg prettig een fysiek 

exemplaar in handen te hebben.  

 

Posit ieve  Gezondheid  

Het Mantelzorgcentrum sprak met het tekenen van de intentieverklaring ‘Noordkop 

Gezond voor Elkaar’ de belofte uit om met dit thema aan de slag te gaan. In 2020 stonden 

vier bijeenkomsten met het thema Positieve Gezondheid op de planning; hiervan kon er 

helaas maar een doorgaan in verband met corona. Daarnaast is de functie van 

aandachtsfunctionaris overgedragen aan een andere collega. Deze collega zal zich in 2021 

scholen in dit onderwerp. Gezondheid als ‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen 

regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 

leven’, zo luidt de nieuwe omschrijving van gezondheid. Volgens de laatste inzichten wordt 

hierin veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er 

sprake is van ziekte. Alle aandacht ging tot nog toe uit naar klachten en 

gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een 
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andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte maar op mensen zelf, op hun 

veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Onderzoek wijst uit dat deze nieuwe 

inzichten en methodieken een verbetering zijn in het preventief werken. Het 

Mantelzorgcentrum is aangehaakt bij deze gedachte en voert dit op diverse manieren uit.  

 

Kennisoverdracht  a an  Wmo-/wi jkteams  

Het overdragen van kennis aan Wmo- en wijkteams blijft een punt van aandacht binnen 

het Mantelzorgcentrum. Er is in 2019 al veel bereikt, maar we merken dat in 2020 de Wmo- 

en wijkteams nog lastiger te bereiken waren. Veel Wmo- en wijkteammedewerkers 

werkten thuis en waren alleen via de mail bereikbaar. Dat vertraagde de samenwerking 

behoorlijk. Toen in de loop van 2020 het digitale thuiswerken meer een vlucht kreeg, 

konden de medewerkers van het Mantelzorgcentrum de Wmo- en wijkteammedewerkers 

ook via beeldbellen bereiken.  

 

Inzet  (zorg)pr ofess ionals  

De verwijzing vanuit (zorg)professionals is in 2020 sterk afgenomen. Corona speelt hierin 

uiteraard een rol; daarom heeft het Mantelzorgcentrum minder netwerkbijeenkomsten 

bezocht of relatiemeetings georganiseerd. De nieuwsbrieven ten behoeve van 

professionals hadden wel een regelmatig karakter, waardoor het Mantelzorgcentrum in 

ieder geval onder de aandacht bleef van (zorg)professionals. 

 

Nieuwe inschr i jv ingen  

De nieuwe inschrijvingen van mantelzorgers verlopen voor ruim 80% digitaal, via de website van 

het Mantelzorgcentrum. Dit maakt dat het cliëntenbestand steeds meer wordt uitgebreid. Zo 

weten we van veel van de nieuw ingeschreven mantelzorgers voor wie zij zorgen, of zij wel of niet 

werken en wat hun leeftijd is. Daarmee kunnen we ons aanbod nog scherper richten op de juiste 

persoon.  

 

Vernieuwend aanbod  

Cliëntondersteuning Wlz 

Naast cliëntondersteuning Wmo biedt het Mantelzorgcentrum deze sinds dit jaar ook aan 

voor de Wlz. Dit is cliëntondersteuning aan mantelzorgers wiens naaste een Wlz-indicatie 

heeft. Het werkgebied van het Mantelzorgcentrum wordt hiermee uitgebreid; 

mantelzorgers uit heel Noord Holland Noord kunnen een beroep doen op de expertise van 

het Mantelzorgcentrum.  
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Dat we deze stap hebben gezet is wel bijzonder te noemen omdat hiermee de indruk wordt 

gewekt dat het Mantelzorgcentrum zich nu ook voor zorgvragers in zet. Dit eerste jaar 

heeft ons bevestigd dat ook achter iedere zorgvrager in de Wlz een mantelzorger staat die 

de zorg geeft, coördineert en aanvraagt. Met deze wijziging kunnen we de toenemende  

hulpvragen vanuit de Wmo blijven bedienen. 
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Wandelen met de consulent 

Nieuw in 2020 waren de wandelsessies. Uit nood geboren op het moment dat we niet 

meer bij mantelzorgers thuis mochten komen en om het risico op besmettingen zo laag 

mogelijk te houden. Binnen het Mantelzorgcentrum is het vooral de consulent die 

dergelijke gesprekken oppakt. De mogelijkheid om te praten tijdens een wandeling doen 

veel mantelzorgers goed. Zij kunnen beter vertellen op het moment dat er niet iemand 

voor hen zit, maar gewoon naast hen loopt, zonder elkaar steeds in de ogen te hoeven 

kijken. Soms zijn meerdere sessies nodig om het voor de mantelzorger op de rit te krijgen; 

andere mantelzorgers hebben genoeg aan een enkel gesprek. De combinatie buitenlucht 

en opluchting na een gesprek is voor veel mantelzorgers een uitkomst. Daarom zal het 

Mantelzorgcentrum dit middel ook na coronatijd toepassen.  

 

Respijtzorg  

In 2020 is, vanwege corona, de vraag naar en het aanbod van respijtzorg wat gedaald. 

Mantelzorgers waren voorzichtiger met het verwelkomen van respijthulpen in hun eigen 

woning en respijtlocaties sloten hun deuren vanwege de coronamaatregelen.  

Dat neemt niet weg dat er geen behoefte was aan respijt. Integendeel: mantelzorgers 

verkleinen hun wereld omdat zij niet in aanraking willen komen met veel verschillende 

mensen. Met name mantelzorgers die zorgen voor iemand uit hetzelfde huishouden 

(partner, kind) liepen zo tegen veel problemen op. Toch hebben we wel respijthulpen 

ingezet. Dank zij onze voortvarende casemanager respijtzorg zijn veel respijtvragen 

opgelost. Onder andere door respijthulpen, maar ook respijtlocaties die in de loop van het 

jaar hun deuren weer openzetten, konden mantelzorgers toch genieten van hun vrije tijd 

(als was die wel beperkt door coronamaatregelen). 

 

Jonge mantelzorgers 

Ondersteuning aan jonge mantelzorgers behoeft een lange adem. We merken dat op de 

geboden activiteiten weinig jongeren afkomen. Ook zien we dat professionals jonge 

mantelzorgers niet altijd op het netvlies hebben, ondanks de veelvuldige pogingen om het 

onderwerp onder de aandacht te brengen.  

De inschrijvingen onder jonge mantelzorgers loopt gestaag op. Op de website kunnen 

ouders gemakkelijk hun thuiswonende kinderen (jonge mantelzorgers) inschrijven. Daar 

wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Iedere jonge mantelzorger die eind 2020 bij het 

Mantelzorgcentrum stond ingeschreven, ontving de bioscoopbonnen. Het zijn veelal de 

ouders die hierop positief reageren.  
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In 2020 is tweemaal de Dag van de jonge mantelzorger georganiseerd. De eerste 

bijeenkomst was een fysieke bijeenkomst en kon niet doorgaan wegens corona. Rondom 

de Dag van de Mantelzorg bood het Mantelzorgcentrum een digitale escaperoom aan. Die 

hebben we aangeboden tot het eind van het jaar. Helaas was hiervoor weinig animo.  

 

Ontspoorde (mantel)zorg 

In 2020 is de training ‘Ontspoorde zorg’ eenmaal aangeboden. Er is zeker belangstelling voor de 

training en deze zal daarom in 2021 opnieuw, binnen de subsidielijn, worden aangeboden in 

Noord-Kennemerland en West-Friesland. Doel van de training is om professionals anders te leren 

kijken naar zorgsituaties, signalen van ontsporende zorg te bespreken en vroegtijdig (extra) hulp te 

(laten) inzetten en zo volledige ontsporing en mishandeling te voorkomen.  
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Tevredenheidsmeting  
De belangrijkste 

graadmeter voor alle 

diensten is de mate van 

waardering van 

mantelzorgers die 

gebruikmaken van 

ondersteuning door het 

Mantelzorgcentrum. 

Jaarlijks nodigen we 

mantelzorgers met een 

actief dossier uit om hun 

waardering aan te geven 

voor de producten en het 

aanbod waarvan men 

gebruik heeft gemaakt. 

Ook in 2020 stuurden we 

de vragenlijst in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek was langer 

dan voorgaande jaren. Een aantal onderwerpen is aan de vragenlijst toegevoegd; respijt, 

waardering en ondersteuning in coronatijd. Dat heeft de respons niet in de weg gezeten. 

Sterker nog, de respons was de grootste sinds jaren. We zien dat verreweg de meeste 

mantelzorgers (34%) telefonisch of via de nieuwsbrief informatie heeft verkregen. De 

mantelzorgers die door ons zijn geholpen in 2020 zijn overwegend tevreden met het resultaat 

(99%). Mantelzorgers die tevreden waren, maar het resultaat niet van tevoren hadden 

verwacht, zien dat er veel meer mogelijk is dan ze van tevoren gedacht hadden.  
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In de enquête namen we 

ook een aantal stellingen 

op over de dienstverlening 

van het 

Mantelzorgcentrum. 

Hoewel het niet verplicht 

was om deze stellingen in 

te vullen, nam 73% de 

moeite om per stelling aan 

te geven of men het ermee 

eens of oneens was. 

Daaruit kunnen we rustig 

concluderen dat de 

overgrote meerderheid 

tevreden is over het 

contact met de medewerkers van het Mantelzorgcentrum (o.a. duidelijkheid over taken van de 

medewerkers, de mate waarin medewerkers de hulpvraag begrijpen en de communicatie 

tussen de medewerker en de mantelzorger). Afgezet tegen de resultaten van vorig jaar, zien we 

een toename in de tevredenheid over het contact met de medewerkers. 

 

Respijt is een nieuw 

onderwerp in de 

vragenlijst. Gezien ons 

vermoeden dat 

mantelzorgers minder 

respijtzorg hebben ingezet 

dan zij zouden willen, 

hebben we dit 

daadwerkelijk kunnen meten. En ons vermoeden klopte: in 2020 hebben mantelzorgers wel 

respijtzorg willen inzetten, maar niet gedaan (35%). De redenen lopen uiteen: 24% zorgt liever 

zelf voor zijn of haar naaste, 41% wil geen respijtzorg inzetten vanwege hun naaste en 20% 

weet niet dat respijtzorg bestaat.  
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Er is dit jaar ook gemeten in hoeverre de mantelzorger zich vrijer voelt, minder druk ervaart en 

zich sterker voelt om de mantelzorgtaken uit te voeren nadat zij gebruik hebben gemaakt van 

de diensten van het Mantelzorgcentrum. 49% geeft aan meer tijd te hebben voor andere 

dingen. 52% Heeft het gevoel weer mee te kunnen doen in de samenleving. 66% Kan nu beter 

omgaan met de emotionele belasting van mantelzorgtaken. 87% Is nu beter geïnformeerd over 

de mogelijkheden om om te gaan met haar situatie. 55% Voelt na gebruik te maken van de 

diensten van het Mantelzorgcentrum minder druk. En na gebruikmaking van de diensten van 

het Mantelzorgcentrum voelt 66% zich sterker om de mantelzorgtaken uit te voeren. Over het 

algemeen genomen, voelen minder mantelzorgers zich vrijer, vergeleken met de cijfers van 

vorig jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het zware coronajaar, waardoor mensen zich 

sowieso minder vrij voelden en meer druk ervoeren. 

 

 

Beste Monique, 

 

Ik heb de regels gelezen in welke situatie Agnes kans maakt op een 

hogere uitkering. Ook de uitzonderingen heb ik gelezen. 

 

Één van de uitzonderingen is: als de persoon betaalde hulp krijgt via een 

PGB. Wij geven Agnes betaalde hulp via een PGB, dus zal de kans heel 

klein zijn. Ook als Agnes later intern komt te wonen, word dit betaald via 

een PGB. Ook dan is de kans op verhoging van de uitkering erg klein. 

 

Toch goed dat we er nog even naar gekeken hebben, weten we dat ook 

weer!! Ik kan je niet genoeg bedanken voor alles wat je voor ons nog 

steeds betekent. Je hebt ons een heel ander leven gegeven, een leven 

zonder zorgen en zonder stress. Je hebt ons leven voorgoed veranderd, 

en daar zijn heel erg blij mee!!!! 

 

Ik hoop dat je ons nog lang met tips en advies mag blijven bijstaan! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Thea, Pieter en Agnes Broersen* 

*) namen zijn aangepast ivm privacy 

Een bedankmai l  
van een mantel -
zorger aan de 
mantelzorg-
makelaar 
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Omdat de 

mantelzorgwaardering in 

alle gemeenten is 

uitgereikt (met 

uitzondering van de BUCH-

gemeenten, die organisatie 

verloopt via de 

respectievelijke 

gemeenten), hebben we in 

de vragenlijst ook de 

ervaring met digitale 

aanvragen meegenomen. 34% heeft zelf actief een handeling gedaan om het compliment aan 

te vragen (aangevraagd via de website van gemeente Alkmaar of ingeschreven bij het 

Mantelzorgcentrum), 45% van de ondervraagden stond al ingeschreven bij het 

Mantelzorgcentrum en hoefde zodoende niets te doen (geldt voor de Kop). Degenen die de 

waardering niet hebben aangevraagd (9%) vonden het niet nodig of vonden het vervelend om 

om een waardering te ‘bedelen’. 38% Weet niets van een waardering en 11% komt niet in 

aanmerking voor de waardering (compliment Alkmaar). Slechts 4% vond de digitale aanvraag te 

moeilijk. Een aantal vragen ging specifiek over het Mantelzorgcompliment in Alkmaar. We 

vroegen respondenten of zij geholpen waren bij hun aanvraag (17%) en waaruit deze hulp 

bestond. 26% had hulp op locatie, 17% heeft gebeld naar een van de steunpunten en veruit de 

meerderheid (65%) kreeg hulp via de mail. Deze hulp werd goed gewaardeerd; gemiddeld 

gaven de respondenten een 8. 

 

Gemiddeld geven 

mantelzorgers het 

Mantelzorgcentrum een 

ruime 8. Ten opzichte van 

voorgaande jaren is dit een 

stabiel cijfer. 
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Vanwege het bijzondere 

jaar vroegen we de 

respondenten hoe zij zich 

door het 

Mantelzorgcentrum voelde 

gesteund dit jaar. Veruit de 

meerderheid (51%) voelde 

zich gesteund door de 

regelmatige corona-

nieuwsbrieven 

(dagberichten die wij in de 

eerste periode drie keer 

per week verzonden). 

Daarnaast vonden de respondenten de informatie over specifieke corona-maatregelen voor 

mantelzorgers (beschermende middelen, testen) ook waardevol (16%). Een aantal waardeerde 

ook de kleine attentie (14%). We hebben deze attentie inderdaad naar een aantal 

mantelzorgers gestuurd (in samenwerking met Rotaryclubs), maar in dit antwoord kan ook de 

wens meespelen en niet zozeer het feit dat zij de attentie zelf hebben ontvangen.  

 

Van de mantelzorgers die 

de vragenlijst hebben 

ingevuld komt een derde 

uit Den Helder en een 

kwart uit Alkmaar. Schagen 

en Hollands Kroon 

vertegenwoordigen samen 

een kwart van de 

respondenten.  
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React ies  naar  aanle id ing  van  de  vraag  ‘Kunt  u  het  rapport c i j fer  

voor  het  Mantelzor gcentrum toel i chten?’   

 

Het Mantelzorgcentrum is 
"dichtbij". Het is er voor mij als 
ik dat nodig heb. Omdat de dames zo 

ontzettend vriendelijk waren en mij goede bruikbare tips gaven. 
De mails, die ik krijg getuigen van liefde voor de mantelzorger. 

Dat alleen al helpt mij, om het vol te houden. Het 
Mantelzorgcentrum probeert contact te houden 
met mantelzorgers en aan te sluiten met haar 
aanbod bij ontwikkelingen. Ik geef een 9 omdat ik 

verbaasd was over de betrokkenheid en hulp die mij 

geboden werd. Tot op heden alleen maar respect 
en blij  dat ik hier gebruik van mag maken.  
Je kunt van ze op aan. Zij geven hulp die je 

zoekt als mantelzorger, een wegwijzer in het doolhof wat 

mogelijk is. Tot nu toe helpt het Mantelzorgcentrum 
ons enorm. Ik ben echt blij verrast dat dit bestaat. 
Het geeft me hoop. Ik ben super tevreden met het 

Mantelzorgcentrum. Alle informatie is heel duidelijk en fijn 

om te lezen. Heel tevreden over de 
mantelzorgmakelaar. Omdat ik blij ben dat er een organisatie 

is waar je je gesteund voelt, waar je informatie kan krijgen en waar je goed 
wordt geïnformeerd over zaken die belangrijk voor je kunnen zijn. 
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Profiel mantelzorgers naar leeftijd 
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Interne ontwikkelingen 
 

Digita l iser ing  v ia  Teams  

In juni 2020 ging het Mantelzorgcentrum over op een nieuw systeem: Microsoft Teams. De 

plannen om over te stappen lagen er al langer, maar door corona is dit in een 

stroomversnelling geraakt. De overstap had wel wat voeten in de aarde; zo gingen we over 

naar een nieuwe server (via Microsoft) en moesten de medewerkers van het 

Mantelzorgcentrum zich een nieuwe werkwijze aanmeten. Het leren van die werkwijze en 

het eigen maken op afstand (medewerkers waren ook toen zoveel mogelijk thuis), getuigt 

van een grote flexibiliteit van de medewerkers. Het resultaat is dat de medewerkers elkaar 

veel sneller kunnen opzoeken, via beeldbellen of digitaal bellen. Bestanden zijn makkelijker 

te delen en te voorzien van commentaar en digitaal vergaderen gebeurt in een veilige 

omgeving. Ook het kostenaspect is voordeliger, aangezien we niet meer voor een aparte 

server betalen. Daar komt bij dat het Mantelzorgcentrum mantelzorgers kan uitnodigen in 

een veilige digitale omgeving en gaan de digitale activiteiten een stuk professioneler. Deels 

omdat de medewerkers inmiddels vertrouwd zijn met het systeem en ook omdat Microsoft 

Teams veel meer op het samenwerken als geheel gericht is, in plaats van alleen gericht op 

beeldbellen. 

  

ICT  

ICT blijft een tijdrovende activiteit. Wegens ongenoegen over de ICT-partner hebben we in 2020 

serieus overwogen over te stappen op een nieuwe ICT-partner. De huidige ICT-partner beloofde 

echter verbetering bij het overstappen naar het nieuwe systeem (MS Teams) en kwam haar 

beloften na. De overgang naar het nieuwe systeem ging vlot en er werd adequaat opgetreden bij 

problemen en vragen.  

 

Digita le  t ra in ingen  

Aan het eind van 2020 hebben we de digitale vaardigheden van de medewerkers vergroot met 

behulp van twee digitale trainingen. De eerste training van Videosnacks ging over het maken van 

een videofilm. Hoe kom je over op beeld, hoe breng je duidelijk je informatie over en wat is de 

juiste setting om een film op te nemen. Deze training is bedoeld voor onze YouTube-filmpjes die 

we over diverse onderwerpen gaan opnemen. Deze filmpjes bevatten praktische informatie voor 

mantelzorgers, zoals ‘Wat als mijn partner verhuist naar een zorginstelling’ of ‘Wat moet ik 

allemaal regelen voordat mijn bijzondere kind 18 wordt?’. De tweede training is vooral voor het 

vergroten van de technische en didactische vaardigheden om digitale groepen (voorlichting, 

ontmoetingsgroepen en cursussen) te begeleiden. Hierin kwam de techniek rondom Teams naar 
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voren, maar bijvoorbeeld ook het digitaal ondersteunen van een mantelzorger die het mentaal 

moeilijk heeft. Beide trainingen zijn duurzaam in die zin, dat we digitale activiteiten ook na 

coronatijd willen blijven inzetten.  

 

Nieuwe mantelzor gmakelaar  

In 2020 hebben we na acht jaar afscheid genomen een van onze mantelzorgmakelaars. Zij 

vond werk dichterbij huis. De zoektocht naar een nieuwe mantelzorgmakelaar was niet 

makkelijk, ondanks de vele verzoeken die het Mantelzorgcentrum krijgt van 

mantelzorgmakelaars die willen stage lopen of op zoek zijn naar een vaste aanstelling. Toch 

is het ons gelukt om een mantelzorgmakelaar te vinden die voldoet aan onze eisen.  

 

JMZ coach  

In 2020 hebben we een JMZ coach aangesteld (8 uur per week). Zij is verantwoordelijk voor 

het aantrekken van jonge mantelzorgers, het promoten van het aanbod onder 

zorgprofessionals en het verbreden van het netwerk van professionals die met jonge 

mantelzorgers (al dan niet bewust) in aanraking komen. Het Mantelzorgcentrum is er voor 

alle mantelzorgers, ook voor jonge, maar we merken dat jonge mantelzorgers de weg naar 

het Mantelzorgcentrum niet altijd weten te vinden. Dat komt deels door het imago van 

mantelzorgers op zich (‘Ouderen die zorgen voor een partner’), maar ook omdat zij niet 

weten dat wij bestaan. Daar is een grote rol voor onze JMZ coach weggelegd. Zij zal niet 

direct jonge mantelzorgers opzoeken, maar juist de wegen ernaartoe. Via 

(zorg)professionals, scholen en digitale platforms zoals ons eigen platform binnen Discord.  

 

Verzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg dit jaar 8,52%. Ook hier is corona helaas de boosdoener. Het 

effect van het verzuim is met name de extra belasting voor het team geweest. In 

ingewikkelde tijden met minder mensen de klus klaren is een kwestie van alle zeilen 

bijzetten en hard werken.  
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Interne  educat ie  

Het Mantelzorgcentrum biedt niet alleen educatie aan mantelzorgers, maar ook intern aan 

haar medewerkers. Medewerkers krijgen volop mogelijkheden om zich bij te scholen en op 

die manier bij te blijven bij de veranderende wereld in wet- en regelgeving , zorg en 

methodieken. Daarnaast bieden we stageplekken aan HvA studenten en 

mantelzorgmakelaars in opleiding. We investeren tijd in de begeleiding en sturing van en 

presentatie van het Mantelzorgcentrum en thema mantelzorg aan de student. Het doel van 

deze investering is het thema mantelzorg breder onder de aandacht te brengen bij 

meerdere facetten van zorgopleidingen, naast de voor de hand liggende reden om 

studenten de kans te geven het vak in de praktijk te leren. In 2020 begeleidden we een 

student Toegepaste Psychologie (TP) van de Hogeschool van Amsterdam. Deze student TP 

is na haar stage aangesteld als JMZ coach.  

 

Afscheid  d irecteur  

In 2020 kondigde de huidige directeur Truus Oud aan dat zij stopt met werken. Zij gaat 

vanaf april 2021 genieten van haar welverdiende pensioen. Aan het eind van 2020 is het 

Mantelzorgcentrum naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe directeur. Hiervoor is bureau 

Corsten & Corsten aangetrokken. Zij hebben het gehele proces van werving en selectie 

begeleid. In februari 2021 is een nieuwe directeur aangenomen.  

 

Bestuur  

De voorzitter van het bestuur, mevrouw Marjolein Hobbelt, heeft begin 2020 haar functie 

neergelegd. Na overleg en werving in het eigen netwerk is de heer Marius de Boer bereid 

gevonden om het bestuur te completeren in de functie als secretaris. De heer Richard 

Halewijn heeft de voorzittersrol opgepakt. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte 

gekomen. 
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Beschikking gemeente Heiloo 
 

Gemeente Heiloo gaf het Mantelzorgcentrum in 2019 de volgende opdracht voor 2020: 

 

- Informatie 

- Advies, begeleiding (groep) 

- Educatie 

- Praktische en materiële hulp (individueel) 

- Respijtzorg  

 

 

*) wel georganiseerd, maar niet alles is doorgegaan wegens corona.  

**) georganiseerd voor zowel Heiloo als Alkmaar, wegens corona kon de cursus in Heiloo 

na het eerste deel niet meer doorgaan.   

Product  Opdracht  Uit gevoerd  
   

Bereikbaarheid  9.00 – 17.00 uur   ✓ 

Beleidsondersteuning 
Coordinatie, platform 

en ontwikkeling 
  ✓ 

Media (aantal persberichten 

verstuurd) 
 2 á 3 maal   12 

Media (aantal digitale 

nieuwsbrieven verstuurd) 
 2 á 3 maal    89 

Begeleiding volwassenen (groep)   13   19* 

Aantal deelnemers (8 per groep)   104   67 

Cursus FOEK   1   2** 

Voorlichting divers   2   2* 

Aantal unieke cliënten 

mantelzorgmakelaar 
  15   23 

Aantal unieke clienten consulent 

mantelzorg 
  16   38 

Consultaties professionals   5   9 

Respijtzorg aantal matches  15 x 2 dagen  5 x 2 of meer dagen 
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Informatie  
 

Prof ie l  mante lzor ger  Hei loo  
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De samenstelling van de groep mantelzorgers in Heiloo is de afgelopen jaren niet 

veranderd. We zien dat de verdeling leeftijd en geslacht tamelijk overeenkomt met de 

verdeling in andere gemeenten. Het is wel opvallend dat een merendeel van de 

mantelzorgers, dat bij het Mantelzorgcentrum staat in geschreven, vrouw is. Volgens 

onderzoekers Josten en De Boer komt dat onder andere doordat vooral dochters vaker dan 

zonen voor een ouder zorgen1.  

 

De meest voorkomende zorgsituaties van de mantelzorgers die onze ondersteuning zoeken 

hebben te maken met:  

- Dementie 

- Ouderdomskwalen 

- Parkinson 

- CVA 

- Hartfalen 

 

In 2020 meldden zich 215 nieuwe mantelzorgers uit Heiloo aan bij het Mantelzorgcentrum. 

Dit aantal blijft ieder jaar een beetje stijgen. 22 mantelzorgers schreven zich uit. 

Uitschrijven gebeurt wegens verschillende redenen: de zorgvrager is overleden, waardoor 

de taken van de mantelzorger stoppen, de mantelzorger verhuist naar een andere 

gemeente of de mantelzorger ziet geen toegevoegde waarde om langer bij het 

Mantelzorgcentrum ingeschreven te staan. In dat laatste geval gaan we eerst het gesprek 

aan alvorens een mantelzorger uit te schrijven. Meestal is de mantelzorger via het 

Mantelzorgcompliment inschreven bij het Mantelzorgcentrum, maar hebben zij er geen 

idee van wat wij voor hen kunnen betekenen. Wanneer we dat uitleggen, is de bereidheid 

om ingeschreven te blijven bij het Mantelzorgcentrum des te groter.  

 

  

                                                                    
1 Josten en De Boer, 2015 

https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-31-4-414/Mantelzorg-en-betaald-werk-bij-vrouwen-en-mannen
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Website  

De website bevat, naast het aanbod van de reguliere diensten van het Mantelzorgcentrum, 

handige informatie voor mantelzorgers. De website is in 2020 aangevuld met een aparte 

ingang voor jonge mantelzorgers. Informatie over jonge mantelzorgers was voor die tijd al 

te vinden op de website, maar vooral gericht op zorgprofessionals en ouders. Deze aparte 

ingang biedt jonge mantelzorgers een eigen ruimte om informatie te vinden en in contact 

te komen op verschillende manieren. 2% van het totaal aantal bezoekers aan de website 

komt uit Heiloo. Dit percentage is lager dan in 2019 (2,5%). Bezoekers uit Heiloo bekijken 

de website iets langer dan bezoekers uit andere gemeenten. Een gemiddeld bezoek van 

iemand uit Heiloo duurt 2:02 minuten, terwijl de gemiddelde tijd die een bezoeker uit 

andere steden besteedt 1:52 is.  

 

Digita le  n ieuwsbr ie f  

Het Mantelzorgcentrum stuurde 89 digitale nieuwsbrieven naar 168 mantelzorgers in 

Heiloo. Het aantal ligt zo hoog omdat we tijdens de eerste coronaperiode drie 

nieuwsbrieven per week stuurden onder de noemer ‘dagberichtjes’. We kregen daar veel 

positieve reacties op. Mantelzorgers vonden het fijn te weten dat zij hulp konden inroepen, 

in een tijd waar veel deuren gesloten bleven. Een mantelzorger: “Ik lees niet alle 

nieuwsbrieven hoor. Maar ik zie ze wel. En dan denk ik weer ‘oh ja, het 

Mantelzorgcentrum.’ Ik kan er in ieder geval terecht als ik hulp nodig heb”. Tot de zomer 

aan toe hebben we de coronanieuwsbrieven verstuurd. Toen de maatregelen weer wat 

werden versoepeld, lieten we de terugkerende updates los, maar we hielden wel 

regelmatig contact. Hetzij met een uitnodiging tot een digitale activiteit, hetzij met een tip 

om de verveling tegen te gaan.  
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Al lereerste dagbericht 17 maart  2020   
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Socia l  media  

Het Mantelzorgcentrum heeft een account op Twitter, Facebook, LinkedIn en sinds 2020 

ook op Instagram. Het Instagramaccount is gericht op jonge mantelzorgers. Instagram is 

gericht op beeld. Aangezien het Mantelzorgcentrum geen beelden van mantelzorgers 

deelt, plaatsen we op Instagram vooral spreuken en handige tips. Via dit account werven 

we jonge mantelzorgers en geven we antwoorden op veel voorkomende vragen. Jonge 

mantelzorgers kunnen zo op verschillende platforms informatie vergaren en om 

hulp vragen. Indirect is het resultaat dat jonge mantelzorgers zich inschrijven.  

 
Instagram-post over eenzaamheid onder jonge mantelzorgers  

 

Rode Noodboekje  

Het Noodboekje is er voor wanneer de mantelzorger zelf uitvalt of wordt vervangen door 

de respijthulp. Op dat moment moet de zorg (tijdelijk) worden overgedragen en is het wel 

zo handig dat de vervanger weet van de dagelijkse routine. Wat vindt de zorgvrager prettig 

of juist niet. Wat zijn de handelingen in de verzorging en wat mag de zorgvrager eten.  
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3-Minuten  check  

Met de 3-minuten check meet de mantelzorger of de zorg hem gemakkelijk of moeilijk 

afgaat. Maar het belangrijkste van de 3-minuten check is dat de mantelzorger even tijd 

neemt om bij zichzelf stil te staan. ‘Hoe gaat het eigenlijk met mij?’. De 3-minuten check is 

een tool die we regelmatig gebruiken bij nieuwe mantelzorgers. Professionals maken er 

ook regelmatig gebruik van. Sinds 2018 is de 3-minuten check ook online te maken. Via een 

link naar een online vragenlijst vullen mantelzorgers de tien vragen in. De score vinden ze 

vervolgens op de website van het Mantelzorgcentrum. Die verwijst ook naar de 

verschillende mogelijkheden die het Mantelzorgcentrum biedt. De online 3-minuten check 

is in 2020 148 keer ingevuld. Omdat de vragenlijst anoniem is, is niet te achterhalen wat 

het percentage deelnemers uit Heiloo is. In juni hebben we extra aandacht aan de 3-

minuten check gegeven, aangezien de coronacrisis een andere vorm van belasting geeft op 

de mantelzorger. Over geheel 2020 genomen kunnen we uit de 3-minuten check halen dat 

er een zwaardere belasting op de mantelzorger ligt dan voorgaande jaren. Zo voelt de 

mantelzorger dat in ieder geval.  
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Pers  

In 2019 is het Mantelzorgcentrum gestart met het plaatsen van columns. Vier tot zes keer 

per jaar verschijnt er een verhaal uit de praktijk in de huis-aan-huisbladen in Alkmaar. Deze 

bladen worden ook in Heiloo verspreid en veel gelezen. We merken dat, door het plaatsen 

van de columns, onze niet-betaalde content sneller wordt geplaatst in deze bladen. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om de columns in 2020 voort te zetten.  

 

 

Column Alkmaars Nieuwsblad,  februari  2020 
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Platfor m Mant elzor g  Regionaal   

Het platform is in 2020 één maal bijeengekomen. Dat dit minder is dan verwacht, heeft te 

maken met corona. Veel deelnemers waren niet goed te bereiken om hen uit te nodigen 

voor het (digitale) platform. De opkomst is over het algemeen goed: er is een ruime 

vertegenwoordiging van de aanbieders van zorg en welzijn uit de gehele regio. Naast het 

inventariseren van de knelpunten van mantelzorgers vanuit alle diciplines was het thema 

respijtzorg een belangrijk item. Wat verstaan we eronder, wat is de vraag en wat is het 

huidige aanbod. Voor de aanwezigen was dit een zinvol agendapunt.  

In 2021 wordt het platform waarschijnlijk digitaal voortgezet. 

 

Vr i jwi l l i gersacademie  

In samenwerking met de coordinator van het vrijwilligerspunt Heiloo zorgt het 

Mantelzorgcentrum voor een verspreiding van activiteiten via de Vrijwilligersacademie. De 

website heeft een aparte knop speciaal voor mantelzorgers. op die manier is in een 

oogopslag duidelijk welke activiteiten mantelzorgers kunnen kiezen.  

 

Samenwer king  Sociaal  team Hei loo   

Contacten en overleg met het sociaal team hebben op basis van individuele vragen 

plaatsgevonden. De mantelzorgmakelaar heeft een aantal verzoeken gedaan voor een 

uitnodiging voor een digitaal overleg. Helaas is dat niet gelukt.   
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Advies, begeleiding (groep) 
 

Ontmoet ingsgroepen  

De ontmoetingsgroepen begonnen met een frisse start begin 2020. Helaas gooide corona 

roet in het eten. We zagen tot en met februari een stijging in het aantal aanwezigen. Toen 

de deuren van openbare gebouwen sloten, hebben we de ontmoetingsgroep digitaal 

opgezet. We merken dat deelnemers uit Heiloo, veelal wat oudere mantelzorgers, moeite 

hebben om hierbij aan te haken. Niet in de laatste plaats door de techniek, maar dat was 

over het algemeen goed op te lossen. Het Mantelzorgcentrum organiseerde daarvoor 

aparte sessies om het beeldbellen onder de knie te krijgen en problemen op te lossen. En 

met succes, iedereen kon daarna goed meedoen. Maar een ontmoetingsgroep gaat vooral 

om het overbrengen van het gevoel, het over en weer uitwisselen van tips en dat komt 

digitaal niet goed over. Eind 2020 heeft het Mantelzorgcentrum een verdiepingsslag 

gemaakt om de digitale diensten zo goed mogelijk te leveren. Onder andere het digitaal 

ontmoeten staat op 2021 op de planning om verder te vervolmaken. Evenals het 

organiseren van de ontmoetingsgroep wandelend in de buitenlucht.  

 

Moeder  aan  de  l i jn  

De mantelzorgmakelaar en de consulent mantelzorg hebben op 20 oktober meegedaan 

aan de (digitale) ontmoetingsbijeenkomst ‘Moeder aan de Lijn’.  Gepresenteerd door Eric 

Corton. Een avond voor en door mantelzorgers die op verschillende plaatsen in het land 

zijn georganiseerd. En ook in Heiloo. De avond was met medewerker van de verschillende 

welzijnsorganisaties uit Noord-Kennmerland en het Mantelzorgcentrum. Gecoördineerd 

door de welzijnsorganisatie het Trefpunt uit Heiloo.  

  



 

Jaarverslag Mantelzorgcentrum | Heiloo | 2020  33 

Educatie 
 

Mantelzor ger ,  vert i l  je  n iet !  

In samenwerking met de Zorgcirkel organiseerde het Mantelzorgcentrum een cursus die 

het fysieke tillen en het geestelijke tillen in de zorg voor de naaste combineert. In het 

voorjaar van 2020 zou het tweede deel van de cursus worden aangeboden. Hiervoor 

konden mantelzorgers zelf onderwerpen aandragen die tijdens deze cursus werden 

besproken. Helaas is deze cursus door de coronacrisis niet doorgegaan.  

 

Samen met Dorien Ottens en Joyce van Breemen, ergotherapeuten van de Zorgcirkel, gaat 

de mantelzorgmakelaar van het Mantelzorgcentrum dieper in op het ontlasten van de 

mantelzorger, zowel fysiek als mentaal. Deelnemers gaan ook praktisch aan de slag; als je 

partner valt, hoe kan je hem helpen op te staan en hoe help je je partner met het in of uit 

bed gaan?  

 

Pos i t ieve  gezondheid  

Eind 2018 heeft het Mantelzorgcentrum de intentieverklaring ‘Noordkop Gezond voor 

Elkaar’ getekend. Daarmee sprak het Mantelzorgcentrum de belofte uit om met dit thema 

aan de slag te gaan. In 2020 had het Mantelzorgcentrum de intentie om bijeenkomsten 

voor mantelzorgers met dit thema te organiseren. Gezondheid ‘als het vermogen zich aan 

te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven’ zo luidt de nieuwe omschrijving van gezondheid. Volgens de 

laatste inzichten wordt hierin veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te 

worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en 

gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een 

andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte maar op mensen zelf, op hun 

veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Onderzoek wijst uit dat deze nieuwe 

inzichten en methodieken een verbetering is in het preventief werken. Het 

Mantelzorgcentrum is aangehaakt bij deze gedachte en voert dit uit.  

 

Het resultaat van de bijeenkomst is dat mantelzorgers leren anders kijken naar gezondheid 

en ervaren dat de mens in het totaal van welzijn, kracht en zingeving zich, ondanks de 

aanwezigheid van ziekte of gebrek, zich gezond kunnen voelen ofwel dit kunnen 

versterken. In 2021 is het plan om deze activiteit digitaal aan te bieden.  
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Praktische en materiële hulp 
 

Individuele  begele id ing  c onsu lent  mant elzor g  

In 2020 heeft de consulent mantelzorg 38 mantelzorgers geholpen. De belangrijkste vragen 

zijn:   

- Samen met de mantelzorger onderzoeken wat hij of zij nodig heeft om de 

mantelzorg goed en gezond vol te houden.  

- Hulp bij grenzen aan kunnen geven 

- De balans tussen zorgen voor zichzelf en de zorgvrager te vinden 

- Respijthulp 

- In kaart brengen van de vraag om ondersteuning bij het mantelzorgen. Helpen om 

deze ondersteuning georganiseerd te krijgen.  

 

Daarnaast valt het de consulent op dat er grote verschillen bestaan tussen de gemeenten 

in Noord-Holland Noord met betrekking tot beleid en voorzieningen voor Mantelzorgers. 

Zowel verschil in ondersteuning aan mantelzorgers; de inkoop van onze diensten vanuit het 

Mantelzorgcentrum, als verschil in de eigen bijdragen voor voorzieningen vanuit de Wmo.  

 

Wandelen  met  de  consu lent   

Arianne Heijdenrijk is consulent mantelzorg, onder andere voor mantelzorgers in de 

gemeente Heiloo. Arianne: “Toen we de eerste digitale ontmoetingsgroep begonnen, 

hadden we veel aanmeldingen. Ik merkte echter dat mensen behoefte hadden aan 

contact met anderen. Toen ben ik de wandelingen gestart. En dat heeft goed 

uitgepakt. In de buitenlucht, op afstand, is de kans op besmetting heel klein. Veel 

kleiner dan bij iemand binnen. Veel mantelzorgers ontmoet ik om de twee of drie 

weken. Enige tijd achter elkaar. Sommigen houden het bij een wandeling. Wandelend 

komen niet alleen de benen, maar ook de gedachten in beweging. En dat kan helpen 

bij het bedenken van oplossingen om het mantelzorgen te verlichten. En verder is 

iedereen het er over eens: na de wandeling voel je je een stukje lichter en keer je met 

meer energie dan ervoor huiswaarts.”   
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Individuele  begele id ing  mante lzor gmakelaar  

In 2020 heeft de Mantelzorgmakelaar 23 mantelzorgers geholpen. Door het beleid van de 

gemeente Heiloo in 2018 (mantelzorgers spreken eerst hun aanvullende verzekering aan 

voordat zij bij het Mantelzorgcentrum hulp kunnen krijgen) is het aantal verwijzingen van 

mantelzorgers naar de Mantelzorgmakelaar in 2019 teruggelopen. Die daling zien we 

doorlopen in 2020. Verwijzers verwezen naar de zorgverzekeraar en het duurt weer even 

voordat iedereen er van op de hoogte is dat ook inwoners van Heiloo direct door de 

makelaar van het Mantelzorgcentrum geholpen kunnen worden. Zo zijn er ook 

mantelzorgers die in 2020 rechtstreeks contact zochten met de zelfstandige makelaar 

omdat zij meenden niet meer in aanmerking te komen voor hulp van de 

Mantelzorgmakelaar van het Mantelzorgcentrum.  

 

Als er wel wordt verwezen zijn de vragen van de mantelzorgers vaak op het terrein van 

financiën en uitkering zoals vragen over de eigen bijdrage van het CAK, alleenstaanden 

AOW ja of nee, het Pgb en contact met UWV. Mantelzorgers zijn opgelucht als zij er achter 

komen dat ze er niet alleen voor staan bij het invullen van allerlei formulieren. Een 

mantelzorger: “Gelukkig hoef ik dit niet alleen te doen!”.  

 

“Ze zijn gewoon hard nodig” 

Hoogleraar informele zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Marjolein Broese van 

Groenou, pleit ervoor dat op korte termijn alle mantelzorgmakelaars worden vergoed. Het 

lijkt haar ook een goed idee als de mantelzorgsteunpunten van gemeenten er een vast in 

dienst hebben. 

 

Klantre is  

Eerder noemden we een aantal voorbeelden van hulpvragen zoals deze in de eerste 

vorm bij het Mantelzorgcentrum binnenkomen. Welke reis de mantelzorger heeft 

afgelegd voordat de vraag werd gesteld zien we aan de verwijzers/vindplaatsen. 

Uitvraag leert ons dat een groot deel van de cliënten met diverse loketten en 

organisaties in contact is geweest; vaak contacten die zich richten op de zorgvrager. 

Opvallend vaak wordt benoemd dat er geen aandacht is besteed aan de mantelzorger 

en de last die de zorg met zich meebrengt, ook in gevallen waarin de mantelzorger dit 

heeft aangegeven. 

Hierdoor staat als grootste verwijzer het netwerk, de zogenoemde mond-tot-mond-

reclame op nummer 1, en op nummer twee: Google. In het komende jaar zal er nog 

meer inzet worden gepleegd om de professionals te informeren over de rol en positie 

van de mantelzorger en hen te leren om specifieke aandacht aan hen te besteden.  
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Cl iëntondersteuning  

De mantelzorgmakelaars boden ook in 2020 cliëntondersteuning. Steeds meer 

mantelzorgers weten van deze ondersteuning en vragen hulp bij het gesprek met de 

gemeente. De inzet werd zeer gewaardeerd. De professionals die de mantelzorgers hierop 

kunnen wijzen, blijven wat achter in deze taak: veel mantelzorgers kregen dit niet actief 

aangeboden maar zochten cliëntondersteuning zelf op.  

 

Het komt regelmatig voor dat de zorgvrager zoveel zorg nodig heeft dat hij volgens de wet 

onder de Wlz gaat vallen.  Mantelzorgers hebben op zo’n moment veel vragen; wat 

verandert er in de zorg, wat zijn de consequenties voor de eigen bijdrage bij wie moet ik 

zijn voor respijtzorg enz. Mantelzorgmakelaars bieden ook cliëntondersteuning vanuit de 

Wlz, hierdoor kunnen mantelzorgers van hun vertrouwde cliëntondersteuner gebruik 

blijven maken.  

 

De toegevoegde waarde  van  de  mantel zorgmakelaar  

(cas us )   

  

Initiële hulpvraag  

Mantelzorger is verwezen door Maatschappelijk werk Heliomare omdat 

hulpverlening vanuit Heliomare na revalidatie stopt en er dagbesteding of woonplek 

gezocht moet worden. 

 

Situatieschets + knelpunten 

Probleem zorgvrager: meneer heeft niet-aangeboren hersenletsel (nah) en 

lichamelijke beperkingen. Hij kan niet meer werken. Ervaart voor zichzelf geen 

probleem behalve dat hij geen inkomsten meer heeft. Hij aanvaardt alleen hulp van 

zijn vrouw.  

 

Probleem mantelzorger: mevrouw heeft plotseling een invalide man die door corona 

niet de revalidatie heeft gehad die hij nodig had. Mevrouw moet haar man overal bij 

helpen. ’s Nachts moet ze haar bed uit om haar man te helpen om naar het toilet te 

gaan. Door eigen keuzes van het echtpaar is het huis slechts gedeeltelijk aangepast 

via de Wmo. Mantelzorger spreekt Nederlands maar met formulieren en telefonisch 

contact heeft zij moeite. Haar man is altijd degene geweest die de administratie 

deed. Zorgvrager was kostwinner en zzp-er. Hij is niet verzekerd en heeft nu geen 

inkomen. Mevrouw is verdrietig omdat ze niet weet hoe ze alles voor elkaar moet 

krijgen.  
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Betrokken hulpverleners 

- Maatschappelijk werkster Heliomare  

- CVA verpleegkundige Evean  

 

Uiteindelijke hulpvraag 

Mantelzorger wil haar man zelf verzorgen (hij wil ook niet anders) en ze heeft 

inkomen nodig. Ze wil hulp bij het aanvragen en regelen van een Pgb 

(persoonsgebonden budget).  

 

Mantelzorger wil dat haar man naar een dagbesteding gaat die op dat moment niet 

open is vanwege corona. Er is sprake van een wachtlijst.  

 

Mantelzorger wil ondersteuning van een vrijwilliger van Humanitas om met haar man 

iets te ondernemen.  

 

Mantelzorger heeft gehoord dat zij de gemeentelijke belastingen niet hoeft te 

betalen nu zij geen inkomen heeft. Ze wil dat dit geregeld wordt. Financiën zijn krap 

want er is geen inkomen.  

 

Acties mantelzorgmakelaar  

Dagbesteding 

Melding gedaan bij de Wmo met de vraag om dagbesteding. De maatschappelijk 

werker van Heliomare heeft aangegeven dat dagbesteding in een groep een 

probleem zou kunnen zijn vanwege de beperkingen van meneer. De dagbesteding 

waar de mantelzorger haar oog op heeft laten vallen is waarschijnlijk niet geschikt 

(volgens maatschappelijk werker). De mantelzorgmakelaar heeft uitgezocht of het 

een reële mogelijkheid is. Uiteindelijk is het echtpaar gaan kijken en is betreffende 

dagbesteding afgevallen. Toen was er weer ruimte om iets anders te zoeken.  

 

Het advies van Heliomare is dat meneer individuele begeleiding nodig heeft of op zijn 

minst in een kleine groep dagbesteding moet krijgen. De mantelzorgermakelaar heeft 

met Esdégé Reigersdaal contact gezocht om te onderzoeken of zij dit kunnen bieden.  

Een mogelijkheid is individuele begeleiding bij het zoeken naar de juiste 

dagbesteding. Dat vervolgens met de Wmo-consulent afgestemd. Esdégé Reigersdaal 

heeft met zorgvrager een plek gevonden waar hij dagbesteding kan krijgen. Doordat 

de zorgvrager tussendoor een revalidatietraject volgt gaat er iets mis en wordt de 

laatste stap (aanmelding) pas gezet na inzet van de mantelzorgmakelaar.  
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Pgb via Zorgverzekeringswet 

Mantelzorgmakelaar heeft wijkverpleegkundige gevraagd een indicatie te stellen 

voor de persoonlijke verzorging van zorgvrager zodat een pgb kan worden 

aangevraagd en er enig inkomen is.  

 

Respijt/vrijwilliger 

Humanitas gevraagd met mevrouw contact op te nemen en te kijken of er een 

vrijwilliger beschikbaar is om met meneer iets te doen. In een latere fase wordt er 

ook naar een respijthulp van het Mantelzorgcentrum gezocht.  

 

Financiën 

Omdat het onduidelijk is in hoeverre mevrouw de financiën en de administratie kan 

overzien heeft de mantelzorgmakelaar met haar afgesproken een vrijwilliger van 

Humanitas in te schakelen die haar daar gedurende een jaar in kan ondersteunen op 

weg naar zelfstandigheid op dit gebied. De mantelzorgmakelaar heeft met de 

vrijwilliger overleg gehad over diverse acties (bijv. het aanvragen van zorgtoeslag, 

kwijtschelding belasting e.d.). De mantelzorgmakelaar heeft uitgezocht in hoeverre er 

financiële regelingen zijn voor dit echtpaar.  

 

Resultaat 

Voor mantelzorger 

- Mevrouw voelt zich gesteund doordat zij met vragen bij de 

mantelzorgmakelaar terecht kan.  

- Ze krijgt praktische hulp bij de administratie van een vrijwilliger van 

Humanitas. 

- Ze krijgt respijt door de inzet van een vrijwilliger van Humanitas en voor de 

toekomst wordt er door het Mantelzorgcentrum gezocht naar een respijthulp 

voor een langere periode van een aantal dagen tot een week.  

- Ook de dagbesteding zorgt voor ontlasting van de mantelzorger.  

- Er is inkomen doordat zij betaald wordt voor de persoonlijke verzorging van 

haar man.  

 

Voor zorgvrager  

- Meneer is er bij gebaat dat zijn vrouw de zorg kan volhouden.  

- Hij is blij met de inzet van de vrijwilliger die voor hem komt of hem belt.  

- De dagbesteding lijkt een succes.    
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Onafhankel i jke  c l iëntonderst euning  Wlz  

Het komt regelmatig voor dat de zorgbehoevende zoveel zorg nodig heeft dat hij volgens 

de wet onder de Wlz gaat vallen. Mantelzorgers hebben op zo’n moment veel vragen: wat 

verandert er in de zorg, wat zijn de consequenties voor de eigen bijdrage, bij wie moet ik 

zijn voor respijtzorg, enz. Mantelzorgmakelaars bieden ook cliëntondersteuning vanuit de 

Wlz, waardoor kunnen mantelzorgers van hun vertrouwde cliëntondersteuner gebruik 

kunnen blijven maken.  
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Respijtzorg  
 

Mantelzorgers hebben in toenemende mate behoefte aan flexibele en planbare vormen 

van respijt. Even niet hoeven zorgen scoort hoog op de ranglijst van behoeften van 

mantelzorgers. Met name de planbare respijtzorg wordt zeer gewaardeerd. Het huidige 

aanbod van respijt voldoet niet aan de wensen van veel mantelzorgers. De mogelijkheden 

zijn niet afgestemd op de behoefte als het gaat om planbaarheid, beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, duur en frequentie.  

 

Respijthulp aan huis voorziet wel in deze behoefte. Mantelzorgers geven bij de coördinator 

respijtzorg aan wanneer zij een dagdeel, dag of langer weg willen. De coördinator maakt de 

een match met een passende respijthulp (inzet op vrijwilligersbasis met bijbehorende 

vergoeding). Zodra er een klik is tussen zorgvrager/mantelzorger en respijthulp, wordt een 

afspraak gemaakt voor respijtzorg. De coördinator respijtzorg evalueert de respijtzorg thuis 

vervolgens met de mantelzorger. Wanneer de mantelzorger, en daarmee de zorgvrager, 

tevreden is, dan kan de mantelzorger zelf de respijthulp inzetten, zonder tussenkomst van 

de coördinator respijtzorg.   

 

In Noord-Kennemerland beheert het Mantelzorgcentrum een respijt-poule met 15 

respijthulpen. In Heiloo zijn er vijf respijtmatches tot stand gekomen in 2020. Dit aantal is 

lager dan verwacht. Corona is hier een van de belangrijkste oorzaken van. Mantelzorgers 

houden bezoek zoveel mogelijk buiten de deur. De drempel om een respijthulp in te zetten 

wordt daardoor nog groter.  

 

Resultaat   

De mantelzorger is meer ontspannen en kan de zorg beter en voor langere termijn aan. In 

het vooruitzicht van meer respijtdagen wordt deze ontspannenheid meer zichtbaar. De 

dreiging van overbelasting is hiermee weggehaald, wat betekent dat de zorgvrager niet 

hoeft worden opgenomen. Ook de zorgkosten voor de overbelaste mantelzorger blijven 

uit. Aandachtspunt is het regiepunt voor kortdurend verblijf. Er is te weinig inzicht in de 

aanvragen kortdurend verblijf. In 2021 zetten we de eerste stappen om het regiepunt op te 

zetten. 

 

In 2021 stopt het project respijtzorg in Heiloo. Een ontzettende tegenvaller voor 

mantelzorgers uit Heiloo, die deze vorm van respijt zo hard nodig hebben. We hopen dat 

we hen op andere manier toch die welverdiende vrije dagen kunnen geven.  
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Financiën 
 

Het moge duidelijk zijn dat 2020 voor iedereen anders dan anders is geweest. Dat geldt ook 

voor Stichting Mantelzorgcentrum. Van de ene op de andere dag was er sprake van 

collega’s die vanuit huis dienden te werken in plaats van op kantoor. Geplande 

bijeenkomsten werden geannuleerd. Dat was een moment van ad hoc aanpassingen 

doorvoeren en zaken anders organiseren.  

 

Door direct te schakelen is zoveel mogelijk gepoogd voor onze doelstellingen alternatieven 

uit te voeren, zoals online bijeenkomsten en voorlichtingen organiseren. Maar dat bleek 

niet optimaal te werken. Hierdoor is de financiële werkelijkheid behoorlijk anders dan 

vooraf begroot kon worden. Zo is er geen nieuwe kantoorruimte gehuurd in Alkmaar terwijl 

het kantoor in Heiloo reeds was opgezegd. Verschillende kosten zijn niet gemaakt zoals de 

huur van locaties en andere kosten die normaal gesproken bij de geplande activiteiten 

begroot worden.   

 

Anderzijds is de inzet van onze medewerkers vaak niet optimaal gelukt. Hierdoor zijn forse 

verschillen te zien in de urenbesteding per gemeente. Zo is er bij enkele gemeenten de 

gebruikelijke overbesteding geweest terwijl zich bij andere gemeenten plotselinge 

onderbestedingen voordeden. Onze personele- en overheadkosten liepen door. Door 

enkele gemeenten is reeds toegezegd dat de onderbesteding niet teruggevorderd zal 

worden. Wij hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen. Hierdoor wordt het 

Mantelzorgcentrum in staat gesteld om in financiële gezondheid de ondersteuning te 

borgen voor de toekomst. 
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Controleverklaring en verantwoording 
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Bijlagen 
 

Casuïst iek beschr i jv ingen mantelzor gmakelaar  

 

Initiële Hulpvraag 

Eigen bijdrage voor Wlz berekenen 

 

Situatieschets + knelpunten  

Een echtpaar vraagt om mee te kijken met hun situatie. Zij heeft Parkinson en hij 

heeft zoveel te regelen, dat overbelasting dreigt. De zorg neemt toe, de aanvraag 

voor huishoudelijke hulp is al ingezet, maar er is ook behoefte aan aanpassingen in 

huis, contact in de buurt en dagbesteding. Bij de intake blijkt dat alle eerder 

genoemde mogelijkheden, zoals de thuiszorg, door betrokken professionals worden 

afgewezen. 

 

Betrokken hulpverleners  

- Praktijkondersteuner ouderen (POH) 

- Casemanager Geriant 

- Wmo  

- Specialist 

 

Uiteindelijke hulpvraag 

- Aanpassingen in huis, of overstap naar gelijkvloerse woning 

- Informatie en plan van aanpak voor volmachten en financiën 

- Bemiddeling huishoudelijke hulp 

- Ondersteuning nu de zorg te zwaar wordt 

 

Acties MZC 

In de verdere communicatie betrekt de mantelzorgmakelaar de zoon van het 

echtpaar, zodat er onderling nogmaals over gesproken kan worden en de informatie 

beter beklijft. Er komt onderling contact met de POH en de Wmo. De 

mantelzorgmakelaar geeft nadere uitleg over de Wlz, de motivatie daarvoor, de 

mogelijkheden die de wet biedt en de financiële aspecten, waaronder ook de 

volmachten. Hierdoor ontstaat er voldoende vertrouwen en zekerheid dat de Wlz 

biedt wat het echtpaar nodig heeft. Een aanvraag voor Wlz kan worden gedaan. 

Vervolgens bekijkt de mantelzorgmakelaar samen met het echtpaar de nodige 

aanpassingen in huis en de mogelijkheid om te verhuizen naar een levensbestendige 
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woning op basis van huur of koop. De huishoudelijke hulp is beschikt maar heeft nog 

wat bemiddeling nodig voordat er is gestart, ten gevolge van vakantie en 

personeelstekort. Een persoonsalarm wordt ingezet. Door corona kan de hulpvraag 

voor dagbesteding of contact met lotgenoten niet worden ingezet. Met vlagen wordt 

het de mantelzorger teveel, en stuurt dan aan op een opname. De 

mantelzorgmakelaar en mantelzorger hebben regelmatig contact, een verlichting van 

de zorgtaak is duidelijk nodig. De mantelzorgmakelaar mag van de mantelzorger 

informatie delen tussen de zorgprofessionals onderling, daardoor lukt het uiteindelijk 

om de thuiszorg te introduceren. Gestart wordt met twee dagen in de week. In de 

weken die volgen blijkt dat er sprake is van snelle achteruitgang van de zorgvrager. 

Ondersteund door casemanager en de thuiszorgmedewerkers krijgt de mantelzorger 

verdere hulp, de mantelzorgmakelaar blijft bereikbaar om uitleg te geven waarom 

bepaalde stappen genomen moeten worden. Na enkele maanden wordt de 

zorgvrager alsnog opgenomen. 

  

Resultaat 

- Uitval mantelzorger voorkomen, door overzicht en mogelijkheden te bieden 

- Belasting van mantelzorger verlaagd 

- Uitstel  (spoed)opname zorgvrager 

- (Financiële) regeltaken in kaart gebracht en regie behouden voor echtpaar 

- Vertrouwen opgebouwd voor inzet derden 

 

Kosten 

Huishoudelijke hulp 

 

Voorkomen kosten 

- Aanpassing woning incl kosten aanvraag 

- Spoedopname 1e of 2e lijn 

- Extra thuiszorg kosten 
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Initiële hulpvraag 

Behoefte aan huishoudelijke hulp, hulp bij de aanvraag.  

 

Situatieschets en knelpunten 

Een werkende mantelzorger zorgt al lange tijd voor een chronisch zieke partner en 

doet het huishouden alleen. Hij komt hierdoor niet meer toe aan ontspanning en 

sociale contacten en voelt zich fysiek en mentaal overbelast.   

 

De gemeentelijke beleidsregels gaan er echter van uit, dat een gezonde huisgenoot 

de gehele huishouding en de gebruikelijke hulp aan huisgenoten moet verzorgen.   

 

Probleem is, dat de mantelzorger overbelast is geraakt en aangeeft zo niet langer 

door te kunnen gaan. Minder uren werken is geen optie want het echtpaar leeft van 

een bescheiden inkomen en heeft hoge zorgkosten. Er is geen financiële ruimte voor 

het inhuren van een particuliere hulp.   

 

Acties mantelzorgmakelaar 

- Gesubsidieerde huishoudelijke hulp inzetten voor enkele maanden, speciaal 

bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn het huishouden zelf te 

doen; 

- Aanvragen permanente huishoudelijke hulp met behulp van een persoonlijk 

plan, waarin naar voren komt dat de situatie ondanks tijdelijke verlichting niet 

houdbaar is en dat argumenten levert waarom huishoudelijke hulp de best 

passende vorm van ondersteuning is in de situatie;  

- Ondersteuning bieden tijdens het gesprek met de gemeente en waarborgen 

dat naast de situatie van de zorgvrager ook de situatie van de mantelzorger 

voor het voetlicht komt.  

 

Resultaat voor de mantelzorger 

Zich gehoord en begrepen voelen als mantelzorger; door de inzet van huishoudelijke 

hulp tijd om te sporten, te ontspannen zonder maar ook met de partner, niet meer 

voortdurend bezig hoeven zijn met het huishouden, daardoor meer evenwicht in de 

relatie, een betere gezondheid en energie om de mantelzorg te kunnen volhouden.   

 

Resultaat voor de zorgvrager 

Ruimte om ontspannen tijd te besteden met partner, minder schuldgevoel over de 

inzet van partner, contact met andere zorgverlener dan partner, daardoor een beter 

evenwicht in de relatie. 
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Initiële Hulpvraag 

Echtpaar (50+) vraagt om huishoudelijke hulp, partner is ziek thuis van werk en het 

lukt niet te herstellen.  

 

Uiteindelijke hulpvraag na intake 

Huishoudelijke hulp en dagje vrij van zorg, om werk & zorg vol te kunnen houden en 

daarmee het werk te kunnen behouden, + zinvolle dagbesteding voor zorgvrager en 

vergroten zelfredzaamheid. 

 

Situatieschets + knelpunten 

De hulp wordt gevraagd door een echtpaar, waarbij mevrouw door een CVA geen 

goed werkend kortetermijngeheugen heeft, zij is niet meer werkzaam. Fysieke 

beperkingen zorgen voor extra belemmeringen in zelfredzaamheid. Maakt gebruik 

van traplift, rollator en scootmobiel.  

Haar partner heeft zelf reuma en is hierdoor beperkt in handen en heupen, is naast 

mantelzorger voor partner en ouders tevens kostwinner, raakt balans kwijt tussen 

werk, zorg en zelfstandigheid. Overweegt scheiding. 

 

Betrokken hulpverleners 

Maatschappelijk werk via werkgever, verpleegkundig specialist CVA, reumatoloog. 

 

Acties MZC 

- Persoonlijk plan gemaakt om voor de mantelzorger inzichtelijk te maken waar 

de knelpunten zitten en daarbij de doelen benoemen, wie in het netwerk kan 

helpen en welke (professionele) hulp er kan worden ingezet. Deze invulling is 

ook bruikbaar tijdens een gesprek met de wijkteammedewerker en is hiermee 

tijdbesparend, herhaling wordt voorkomen en de mantelzorger ervaart 

hierdoor minder belastbaarheid. 

- O.a. Geriant betrokken, meneer dacht dat dit alleen voor ouderen met 

dementie was. 

- Respijthulp ingezet waardoor meneer even los kon komen van de zorg en hij 

ontspanning vindt door eigen invulling in deze tijd.   

- Passende dagbesteding gevonden voor mevrouw nabij zodat zij met hulp van 

scootmobiel zelfstandig kan deelnemen, waardoor haar gevoel van 

eigenwaarde toeneemt. 

- Ergotherapeut ingeschakeld voor kleine aanpassingen thuis, waardoor 

mevrouw minder afhankelijk is binnen- en buitenshuis. 

- Begeleiding rondom inzet eigen netwerk om zorg voor ouders en partner te 
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kunnen (ver)delen. 

 

Resultaat 

Voor mantelzorger 

Heeft zich kunnen herstellen voor werk, wat ook de sociale contacten ten goede 

komt en levensvreugde meebrengt. Voelt zich erkent en draagkracht is toegenomen.  

 

Voor zorgvrager 

Neemt weer deel aan maatschappelijk leven en voelt zich zelfstandiger, dit is de 

gelijkwaardigheid in de relatie ten goede gekomen.   

 

Eventuele kosten 

Kosten voor HHH en dagbesteding. 

 

Inzet uren Mantelzorgcentrum 

16 

 

Baten 

Mantelzorger behoudt werk en daarmee inkomen. Een uitkering is voorkomen, een 

scheiding voorkomen, daardoor geen dubbele woninglast en geen extra zorgkosten 

voor achterblijvende partner. 

  



 

50 Jaarverslag Mantelzorgcentrum | Heiloo | 2020 

For mul ier  aanvraag  tot  vastste l l ing  subs id ie  2020  
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