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Van het bestuur 
 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van het Mantelzorgcentrum over 2016. 

 

Dit verslag bestaat vooral uit een inhoudelijk deel waarin wij verslag doen van en 

verantwoording afleggen over de werkzaamheden en projecten die met de 

ontvangen subsidies zijn uitgevoerd. Het financiële deel laat een kloppend en 

gezond resultaat zien, hetgeen ons als bestuur in staat stelt om het 

Mantelzorgcentrum naar behoren te besturen. 

 

In het afgelopen jaar zijn er naast de reguliere werkzaamheden meerdere bijzondere 

projecten uitgevoerd. Zo hebben wij met veel plezier het boek Allemaal Verhalen, 

van en voor mantelzorgers kunnen uitgeven. Ook onze bijdragen aan het 

gemeentelijk beleid zoals het (meer) vorm geven aan onder andere maatwerk voor 

mantelzorgers, meer en andere vormen van respijtzorg, coördinatie en afstemming 

met het veld op de hulpvragen van mantelzorgers, geeft ons het gevoel dat het 

Mantelzorgcentrum niet een steentje, maar een steen heeft kunnen bijdragen aan 

zowel de directe ondersteuning van mantelzorgers alsook aan het beleid in de zeven 

gemeenten waarin wij actief zijn. 

 

Het is inspirerend en motiverend om te ervaren dat mantelzorgondersteuning een 

volwassen thema is geworden en het Mantelzorgcentrum daarin een centrale rol 

kan vervullen.  

 

 

 

 

Het bestuur van het Mantelzorgcentrum, 

 

 

Marjolein Hobbelt, voorzitter  

Marjolein Hobbelt, voorzitter   Richard Halewijn, secretaris 

 

 

 

 

Johan Gunst, penningmeester  
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Mantelzorgers in Schagen krijgen het boek ‘Allemaal Verhalen’ uitgereikt 
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Ons nieuws in 2016 
 

Vernieuwing, verbinding en stabiliteit 
 
Dat zijn de woorden die 2016 kort samenvatten. 
 
Na negen jaar Wmo is het merkbaar dat mantelzorgondersteuning een volwassen thema 
binnen het Wmo-beleid is geworden. Gevolg is meer budget en toegenomen deskundigheid 
bij de betrokken ambtenaren. Hierdoor verlopen overleg en afspraken beter en kan de 
inhoud en de kwaliteit groeien. 

 

Vernieuwing 

Bij een aantal gemeenten was er in 2016 voor het eerst aandacht en extra middelen voor 

maatwerk en respijtzorg. Onder maatwerk verstaan we in dit geval extra voorzieningen die 

gemeenten in normale gevallen niet toekennen. In het kader van voorkomen van 

overbelasting, ontving de mantelzorger deze extra voorzieningen wel. Denk hierbij aan extra 

inzet bij het huishouden, extra inzet van dagbesteding, hulpmiddelen of een 

tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een cursus, vervoer of andere zaken. 

Er was ook vernieuwing in het thema respijtzorg. Meerdere gemeenten pakten dit thema op 

en vroegen het Mantelzorgcentrum hierin mee te denken, pilots uit te voeren en de 

samenwerking met andere partners te versterken. Met name in de Kop van Noord-Holland 

was er sprake van een goede aanzet waarin draagvlak, samenwerken en vernieuwing samen 

kwamen. Voldoende om in 2017 hiermee verder te gaan.  

 

Verbinding 

Dankzij de nieuwe thema’s kon het Mantelzorgcentrum in een aantal gemeenten aan een 

sterkere of hernieuwde verbinding werken. Zo bracht het thema maatwerk ons makkelijker 

in verbinding met de wijkteams en loketten. Ook respijtzorg zorgde voor verbreding en 

vergroting van het bestaande netwerk op mantelzorgondersteuning.  

Een apart punt van aandacht bleek de interne afstemming binnen de gemeenten zelf op 

punten waar de besluitvorming en uitvoering samenkwamen. De voor mantelzorgers vitale 

loketten zoals Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet werkten nog niet altijd voldoende 

samen. Het optimale resultaat op de voorkomende casuïstiek of hulpvraag kan hier nog 

meer verbeteren. 

 

Stabiliteit 

Er werd en wordt hard gewerkt aan een stabiel mantelzorgbeleid. Het Mantelzorgcentrum 

leverde in 2016 hieraan een bijdrage door veel en vaak aan te schuiven bij diverse thema’s 

en onderwerpen. Het doel hiervan was dat inwoners wisten wie zij konden aanspreken voor 

hulp en wat zij van de gemeente konden verwachten wanneer zij een hulpvraag hadden. 

Voor mantelzorgers was het van cruciaal belang om de zorg goed te blijven verlenen, het vol 

te houden en tijdig hulp in te schakelen. We zagen dan ook de ontwikkeling dat er één punt 
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wordt aangewezen waar mantelzorgers en professionals met hun vraag of idee terecht 

kunnen. Dat dit in veel gevallen het Mantelzorgcentrum was, verduidelijkte veel voor 

mantelzorgers en maakte hun zoektocht flink korter. Dit betekende niet dat het 

Mantelzorgcentrum alles alleen deed: samenwerking, afstemming en overleg was een 

voorwaarde om het voor de mantelzorger goed te regelen. 

 

Ondanks alle inspanningen in 2016 ondervonden mantelzorgers nog vaak problemen. In de 

zeven gemeenten waar het Mantelzorgcentrum in 2016 actief was, ervoeren zij soortgelijke 

probleem zoals hieronder is weergegeven.  

 

Top 5 problemen mantelzorgers 

1. Onduidelijkheid rond het stelsel en de eigen bijdrage 

2. Verhoogde eigen bijdrage/stapeling van kosten 

3. Toenemende zorgzwaarte thuis: dreigende overbelasting  

4.  Zorgvrager accepteert geen hulp van buitenaf 

5. Houding en bejegening bij aanvragen bij diverse loketten 
 
 

Daaraan gekoppeld, kunnen we ook een top 5 van meest gestelde hulpvragen opstellen: 

 

Top 5 meest gestelde hulpvragen 

1. Hoe blijf ik op de been? 

2. Uitzoeken van wet- en regelgeving en de weg wijzen      

         naar (het aanvragen van) zorg, welzijn, hulp en  

         ondersteuning  

3. Mogelijkheden voor respijtzorg 

4. Uitzoeken van financiële vraagstukken zoals eigen 

 bijdragen, PGB en toelages 

5. Cliëntondersteuning  
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Een selectie uit de activiteiten en (interne) ontwikkelingen in 
2016 
 

Mantelzorgcompliment 

Het Mantelzorgcentrum verstrekte ook in 2016 weer uit naam 

van een aantal gemeenten in Noord-Kennemerland en in de Kop 

van Noord-Holland het mantelzorgcompliment.  

De gemeenten Den Helder en Schagen waardeerden de 

mantelzorgers met een VVV-bon van 25 euro. Mantelzorgers 

kregen dit uitgereikt mits zij ingeschreven stonden bij het 

Mantelzorgcentrum. Ook jonge mantelzorgers konden zich 

opgeven voor een vorm van waardering. Alkmaar en 

Heerhugowaard spraken hun waardering uit met een 

geldbedrag van 200 euro. Hiervoor waren de eisen en bewijslast 

wat zwaarder, waardoor de uitvoering meer complex was.  

In totaal ontvingen circa 2.757 mantelzorgers een 

mantelzorgcompliment. De reacties van mantelzorgers waren 

wisselend maar over het algemeen positief te noemen. Het toekennen van het 

mantelzorgcompliment aan mantelzorgers resulteerde in een groei van het aantal bij het 

Mantelzorgcentrum geregistreerde mantelzorgers. Deze toename zal zich in 2017 naar 

verwachting voortzetten.  

 

Het Mantelzorg Verhalenboek 

Met behulp van de Stichting Vrienden van het 

Mantelzorgcentrum en Stichting De Burg kon het 

Mantelzorgcentrum een boek samenstellen van 

verhalen en tips van mantelzorgers. Met mooie, 

treffende foto’s kwam het verhaal bij veel mensen 

binnen. Deze verhalen geven het beeld weer dat wij 

wilden laten zien aan beleidsmakers, aan 

professionals en aan mantelzorgers die aan het begin 

staan van een soms lange zorgperiode. Prachtige 

verhalen waar de liefde vanaf spat! 

Het is een groot succes geworden. Alle mantelzorgers 

die bij het Mantelzorgcentrum stonden ingeschreven, 

hebben het boek ontvangen. De verzending is 

mogelijk gemaakt door Stichting Univé Regio+. Ook 

professionals gaven blijk van belangstelling en 

bestelden het boek zodat collega’s, raadsleden en 

anderen een kijkje konden nemen in het dagelijks 

leven van een mantelzorger en zijn naaste.  
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Clientvolgsysteem Novire 

Eind december moest het Mantelzorgcentrum overgaan op een nieuw systeem omdat het 

oude systeem stopte. Dit vergde naast extra kosten ook veel extra uren van de 

medewerkers. Een kerngroep heeft de overgang naar het nieuwe systeem zo goed mogelijk 

voorbereid. Vervolgens kreeg het gehele team een stoomcursus van een dag om het 

systeem onder de knie te krijgen. Het nieuwe systeem kan veel data verwerken, maar is nog 

niet zodanig op orde dat dit al lukt. In 2017 wordt er verder aan gewerkt om dit op orde te 

krijgen.  

 

Clientondersteuning 

De mantelzorgmakelaars boden ook in 2016 cliëntondersteuning. Steeds meer 

mantelzorgers weten van deze ondersteuning en vroegen 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 dit zelf op. 

 
Digitale nieuwsbrief 
In 2016 stuurden we maandelijks een digitale nieuwsbrief aan mantelzorgers die beschikten 

over een e-mailadres. Steeds meer cliënten hebben een e-mailadres. Degene zonder e-

mailadres ontvingen alleen de (papieren) mantelzorgkrant.  

 

Website 

De website van het Mantelzorgcentrum is een nieuws- en activiteitenoverzicht voor 

mantelzorgers en professionals. In 2016 trok de website van het Mantelzorgcentrum 967 

(unieke) bezoekers. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar. 14,8% waren terugkerend 

en 85,2% nieuw. Gemiddeld werd 1½ pagina bezocht. De tijd die men op de pagina verbleef 

was gemiddeld een halve minuut.  

We werken aan de nieuwe website. Deze gaat in 2017 in de lucht. De site is vooral technisch 

verbeterd omdat deze ook op tablet of telefoon kan functioneren.  
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Mantelzorgkrant 

In 2016 gingen er 3 edities van de mantelzorgkrant 

uit in regio Noord-Kennemerland en in de regio Kop 

van Noord-Holland. Het samenvoegen van 

gemeenten tot een ‘regio’ werkte goed, omdat 

mantelzorgers vaak in een andere gemeente wonen 

dan waar zij zorgen en dus gebaat zijn met 

informatie uit de hele regio. De hoofdartikelen in 

2016 waren:  

 Balans in werk en zorg  

 Respijtzorg 

 De werkende jonge mantelzorger 

 Werk en mantelzorg; er is meer mogelijk dan 

u denkt! 

 Mantelzorger en professional, een prima 

combinatie 

 Verlichting mantelzorgtaken, hoe pakt u het aan? 

 Hoeveel kost de zorg 

 Goed communiceren 

 Mantelzorg doe je samen! 

 Samenwerking met de gemeente 

 Mantelzorgverhalenboek 

 Overheid slaat handen ineen 

 

Pers 

De bekendheid van het Mantelzorgcentrum nam toe. Dat merkten we niet alleen 

aan de toename van het aantal cliënten, maar ook aan het feit dat de media meer 

aandacht besteedden aan mantelzorg en mantelzorgers.  

Zowel de landelijke pers als de lokale en regionale pers wisten het 

Mantelzorgcentrum te vinden en veel mantelzorgers verleenden hun medewerking 

aan documentaires en interviews. Zo werd het thema ‘mantelzorg’ van diverse 

kanten belicht en werden verschillende mantelzorgers in beeld gebracht. Door 

diverse media werden er 104 regio-gebonden nieuwsberichten over activiteiten van 

het Mantelzorgcentrum geplaatst. Er verschenen 6 hoofdartikelen over het 

Mantelzorgcentrum in het Noordhollands Dagblad: 

 

 Mantelzorg in de wijk (NHD editie Helderse Courant) 

 Bezoek wethouder en superheld en aankondiging mantelzorgcompliment (NHD editie 

Alkmaarsche Courant) 

 Dag van de Mantelzorg (NHD editie Helderse Courant) 

 Sociaal Domein Mantelzorgcentrum en boek Allemaal Verhalen (NHD editie 

Alkmaarsche Courant) 
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 Dag van de Mantelzorger Jonge mantelzorgers (NHD editie Schager Courant)  

 Dag van de Mantelzorger Jonge mantelzorgers in Hollands Kroon (NHD editie 

Helderse Courant) 

 

Alkmaars Weekblad, 14 september 2016 

 

 

Platform Mantelzorgondersteuning Kop van Noord-Holland 

Ook in 2016 organiseerde het Mantelzorgcentrum drie bijeenkomsten Platform 

Mantelzorgondersteuning Kop van Noord-Holland, afwisselend in de gemeenten Schagen en 

Den Helder. Doel van dit platform was een bredere samenwerking in het ondersteunen van 

mantelzorgers; het opsporen van lacunes in het aanbod en voorstellen doen ter verbetering; 

samenwerken en afstemming van het aanbod op mantelzorgondersteuning; 

dwarsverbindingen leggen tussen de verschillende organisaties op het thema ‘mantelzorg’. 

Naast het delen van informatie en kennis zijn er in 2016 actuele onderwerpen besproken, 

zoals de effecten van (extra) aandacht voor mantelzorgers, de gesignaleerde problemen van 

mantelzorgers, respijtzorg en jonge mantelzorgers. 

 

Groot bestuurlijk overleg Kop van Noord-Holland 

Het jaarlijkse groot bestuurlijk overleg (GBO) Kop van Noord-Holland heeft in 2016 het 

thema jonge mantelzorgers geagendeerd. Het Mantelzorgcentrum is gevraagd om input te 

leveren op de inhoud, achtergronden en een daadwerkelijke inzet te leveren in de vorm van 



   

 
12 

een workshop op deze dag. Er is nauw samengewerkt met de betrokken gemeenten Texel, 

Den Helder, Schagen en Hollands Kroon om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren 

en vooral te interesseren om hun bijdrage te leveren aan het thema in 2017. De opbrengst 

van deze dag was dat een aantal organisaties bereid is om zich in 2017 verder in te zetten 

voor deze doelgroep en om samen te werken in het signaleren, het vinden en begeleiden 

van deze jongeren. 

 

Ambtelijk overleg 

In het kader van samenwerking en afstemming is er in 2016 op initiatief van het 

Mantelzorgcentrum een jaarlijks overleg gestart voor de betrokken ambtenaren uit Noord 

Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 

De aanleiding hiervoor was dat de medewerkers verschillen ervoeren in het omgaan met 

problematiek van mantelzorgers in soortgelijke situaties en dat er geen platform was waar 

opgedane kennis werd gedeeld. De bijeenkomsten vonden plaats in Schagen en zijn 

inspirerend voor de deelnemer voor het huidige en toekomstige beleid.  
 

Respijtzorg 

Het Mantelzorgcentrum startte in 2015 met het project Respijtzorg. In 2016 zetten we dit 

project voort, omdat het voorziet in de toenemende behoefte van mantelzorgers aan meer 

en andere vormen van respijt. De gemeente Den Helder was de eerste gemeente die 

hiervoor middelen beschikbaar stelde, daarna volgde gemeente Schagen.  

De samenwerking met vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders werd hierdoor 

geïntensiveerd om de ondersteuning aan mantelzorgers uit te breiden met een cruciaal 

aanbod om de zorg te verlichten. 
 
Tevredenheidsmeting  

De belangrijkste graadmeter voor alle activiteiten is de mate van waardering van 

mantelzorgers die gebruik maakten van 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. In 2016 stuurden we de 

vragenlijst digitaal. De respons was dit jaar 12,6%. De vragenlijst was kort, slechts 1 minuut 

invultijd voor drie vragen.  

 

“Het Mantelzorgcentrum. Ik zou niet zonder kunnen.” 
Uwe, mantelzorger Den Helder 

 

De eerste vraag was een open vraag, waarbij mantelzorgers zelf konden invullen waarmee zij 

waren geholpen. Een derde van de respondenten (32%) zegt geen hulp nodig te hebben 

gehad. Hoewel er geen directe hulp is geweest, gaven de meeste mantelzorgers (84%) wel 

een cijfer aan het Mantelzorgcentrum. De uitleg van het cijfer gaat vooral over de 

informatievoorziening. Men was over het algemeen tevreden met de constante stroom van 

informatie die het Mantelzorgcentrum hen bood. Daarnaast gaf een aantal aan dat zij weten 

dat zij voor vragen bij het Mantelzorgcentrum terecht kunnen. Een voorzichtige conclusie 
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kunnen we hieruit trekken: deze mantelzorgers met een latente vraag worden geholpen, 

door middel van informatieverstrekking via bijeenkomsten en nieuwsbrieven.  

 

De mantelzorgers die wel met een hulpvraag bij het Mantelzorgcentrum aanklopten, gaven 

aan erg tevreden te zijn over de ondersteuning die het Mantelzorgcentrum bood. Woorden 

als ‘klantvriendelijk’, ‘luisterend oor’, ‘professioneel’ en ‘betrokken’ kwamen vaak langs in de 

open vraag om het cijfer een toelichting te geven. De rapportcijfers (van 1 – 10) die de 

mantelzorgers aan het Mantelzorgcentrum gaven varieerden van 7 tot 10, met een 

gemiddelde waardering van een alleszins bevredigende 7,8. 

 

Waarmee heeft het Mantelzorgcentrum u geholpen? 

 

Mantelzorgcompliment 9% 

Luisterend oor 16% 

Regel- en uitzoektaken 20% 

Cursus of bijeenkomst bezocht 11% 

(Nog) geen hulp nodig 32% 

Overig 12% 

  

Heeft u meegedaan aan de activiteiten van het Mantelzorgcentrum?  

 

Ja 35% 

Nee 65% 

 

Welk cijfer geeft u het Mantelzorgcentrum? 

 
7,8 
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Reacties naar aanleiding van de vraag ‘Kunt u het rapportcijfer over het 
Mantelzorgcentrum toelichten?’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beetje jammer dat veel 

activiteiten tijdens 

werkuren worden 

geboden. Ik heb mijn 

verlofuren te hard nodig 

om daar vrij voor te 

nemen. Verder dik 

tevreden over de 

geboden ondersteuning. 

Het Mantelzorgcentrum geeft de 
mantelzorger "een gezicht". 

Rust, vriendelijk maar ook 

humor. Was gewoon leuk! 

Steeds attente 

mails, je wordt 

goed op de hoogte 

gehouden van 

alles. 

Vriendelijke 
dames en 
duidelijke 
uitleg en 

begripvol. 
Ik ben gewoon 

heel tevreden. 

Het Mantelzorgcentrum houdt 
mij op de hoogte van diverse 
activiteiten en is bereid om te 

helpen of om tips te geven! 
Zo positief en geduldig naar alle 

verhalen luisteren en zoeken naar 
oplossingen als er problemen zijn, 

goede sfeer tijdens zo'n 
koffieochtend. 

Erg flexibel, klantgericht, 
vriendelijk en denkt alvast na 

over de eventuele 
vervolgstappen. Hierdoor kan 

er veel voorwerk gedaan 
worden waardoor het traject 

sneller verloopt.  

Prima activiteiten, cursus 
aanbod, lage drempel, goede 

informatie 
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Activiteiten 
 

Inschrijvingen 1.129 mantelzorgers, waarvan 

 905 nieuw; 60 uitgeschreven 
 

Educatie  Focus op eigen Kracht  
  Verantwoord tillen 
 Ontspoorde mantelzorg 

 Gezond slapen 
 Leven met verlies en rouw 
 Veranderend gedrag 
 Vragen aan de notaris 
  Mindfulness voor mantelzorgers 
 Do something different 
  Wegwijs in Zorg en Welzijn 2x 
 

Begeleiding Ontmoetingsgroepen 
 5 bijeenkomsten 

  Individuele begeleiding 
 

Informatie  Mantelzorgkrant  
3 edities, oplage Noord-Kennemerland: 
2.500 gedrukt en gemiddeld 495 digitaal 

 Nieuwsbrieven: 9, ontvangers: 396 

 Persberichten 
28 verschillende berichten geplaatst in kranten 
en/of op websites 

Infomarkt MCA – beroerte 

 

Praktische ondersteuning 
 Regeltaken overgenomen van 95 cliënten  

 

 

Alkmaar 



   

 
 

Toelichting activiteiten Alkmaar  
 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de  

betrokken ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd.  

De opdracht voor 2016 bestond uit: 

 

Omschrijving Inhoud 

- Praktische ondersteuning voor 

mantelzorgers 

- Clientondersteuning 

- Inzet mantelzorgmakelaar 

- Ontwikkeling en vernieuwing 

van het aanbod 

- Educatie 

- Workshops 

- Ontmoeting 

- De mantelzorgkrant uitbrengen - Kranten en nieuwsbrieven  

- Website  

 

Toelichting 

De beoogde subsidie voor dit jaar bleek te weinig om aan alle hulpvragen en een bijdrage te leveren 

aan alle ontwikkelingen te kunnen voldoen. Dankzij extra subsidie in het najaar konden we de 

bestaande activiteiten uitvoeren, de cliënten op de wachtlijst alsnog helpen en de overschreden 

uren compenseren. 

 

Ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod 

Veel financiële ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling van het aanbod was er in dit jaar niet. 

Bijkomend probleem was ook de fusie met Graft, De Rijp en de Schermer; dit zorgde voor een 

groter gebied en meer inwoners en dus mantelzorgers. Ook de reistijden namen hierdoor toe 

waardoor het bestaande budget onder druk kwam te staan. 

Daarom kozen we ervoor om het bestaande aanbod te continueren, zoals de inzet van de 

mantelzorgmakelaar, de start met het organiseren van ontmoetingsgroepen en individuele 

begeleiding, workshops en de bestaande cursussen zoals Focus op Eigen Kracht en Wegwijs in Zorg 

en Welzijn.  

Door het aanbod open te stellen voor mantelzorgers uit omringende gemeenten konden we de 

kosten per activiteit verminderen. Bijkomend effect was dat er een ruimer en meer divers aanbod 

ontstond dat goed aansloot bij de behoefte van mantelzorgers. De waardering voor het aanbod was 

goed te noemen en dient zeker in 2017 te worden voortgezet.  
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Overige activiteiten 

Het Mantelzorgcentrum besteedde veel van de 

beschikbare tijd aan overleg met de directe partners 

mantelzorg (Humanitas en Regionale Stichting 

WonenPlus) om te komen tot één aanpreekpunt voor 

mantelzorgers en professionals. Dit was een intensief 

proces met als resultaat dat het Mantelzorgcentrum 

vanaf eind 2016 het centrale loket is geworden. In 

samenwerking met beide partners is er een menukaart 

ontwikkeld die het gezamenlijke aanbod van 

ondersteuning in Alkmaar inzichtelijk maakt. Dit 

aanbod is tijdens een bijeenkomst in het Slimste huis 

gepresenteerd aan zowel mantelzorgers als 

professionals. 

15 november was er in het Noord West Ziekenhuis in 

Alkmaar een bijeenkomst voor zorgverleners over CVA/ 

NAH met als thema Doolhof van (na)zorg bij het 

thuiskomen. Het Mantelzorgcentrum informeerde, in 

samenwerking met MEE&de Wering, de 90 aanwezige 

professionals over onze inzet. 

Een overleg met HVNK (Huisartsen Vereniging Noord-

Kennemerland) in Alkmaar leverde niets op. Huisartsen 

en praktijkondersteuners zijn vooralsnog niet 

geïnteresseerd in informatie over mantelzorg.  

 

Slimste Huis 

Naast de reguliere afstemming met het veld was er in het Slimste Huis veel aandacht voor het 

thema mantelzorg. We organiseerden in 2016 meerdere bijeenkomsten met inzet van onze 

medewerkers.  

 
Mantelzorgapp 

De gemeente Alkmaar startte, in samenwerking met de VU in Amsterdam, later gekoppeld aan 

Science Data, met een onderzoek naar de ontwikkeling van een speciale app voor mantelzorgers. 

Deze app kan de zorg van mantelzorgers mogelijk verlichten door op afstand zaken te regelen, 

contacten te onderhouden met mede-mantelzorgers en mogelijk professionals. Het 

Mantelzorgcentrum verleende medewerking door studenten en medewerkers van informatie te 

voorzien over de behoeften van mantelzorgers, bij de ontwikkeling van de vragenlijsten en de 

verspreiding ervan onder mantelzorgers. Het project loopt door in 2017.  

 

Mantelzorgcompliment 

In het najaar is het raadsbesluit uitgevoerd om mantelzorgers onder gestelde voorwaarden een 

mantelzorgcompliment toe te kennen. Het bedrag van € 200,- kon men aanvragen door een 

formulier in te vullen en dit, tezamen met diverse bewijsstukken, aan het Mantelzorgcentrum te 

sturen. Het project liep tot 1 januari 2017. In totaal werden er meer dan 1.100 complimenten 
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toegekend. Ook is het goed om op te merken dat meer professionals op de hoogte zijn van dit 

compliment en de kwetsbare zorgvrager ondersteuning biedt bij de aanvraag. 

 
Het is het tweede jaar dat het mantelzorgcompliment in de gemeente werd uitgereikt. Meer 
zorgvragers hebben het compliment aangevraagd voor hun mantelzorger; het aantal is gestegen tot 
1.211 aanvragen waarvan er 1.184 zijn uitgekeerd. Treffend is de blijdschap van mantelzorgers na 
ontvangst van € 200,- 
Een verslag van de uitvoering sturen we apart aan de gemeente. 
 

  
Alkmaars Weekblad, 14 september 2016 
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Profiel mantelzorger Alkmaar 
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Activiteiten 
 
Inschrijvingen  64 mantelzorgers, waarvan 

  23 nieuw; 9 uitgeschreven 

 
Educatie   Focus op Eigen Kracht  
  Sociaal Team Schoorl 
 Mantelzorgsalon 

 
Begeleiding Ontmoetingsgroepen, aansluiting bij Heiloo 
  
Informatie  Ben ik in Beeld? 
  Mantelzorgkrant  

De krant is niet in gedrukte vorm verspreid noch 
verzonden. Mantelzorgers die ingeschreven 
staan bij het Mantelzorgcentrum ontvangen wel 
de digitale versie. 

 Nieuwsbrieven: 9; ontvangers: 45 

 Persberichten:  
 5 verschillende berichten geplaatst in kranten 
 en/of op websites 

 
Praktische ondersteuning  

 Regeltaken overgenomen van 28 cliënten  
 
 

 

Bergen 
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Toelichting activiteiten Bergen 
 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de 

betrokken ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd.  

De opdracht voor 2016 bestond uit: 

 

Omschrijving Inhoud 

- Advies/ondersteuning - Inzet mantelzorgmakelaar 

- Overdracht van mantelzorgers - Mantelzorgers zijn gevraagd om hun 

NAW gegevens te delen met SWB 

 

Deze activiteiten zijn in opdracht van de gemeente Bergen in samenwerking en in 

onderaannemerschap met Stichting Welzijn Bergen (SWB) uitgevoerd. Ondanks de weinige 

middelen konden mantelzorgers na goedkeuring van SWB nog beperkt meedoen aan een paar 

ontmoetingsgroepen in Heiloo en bezochten een paar mensen de cursus Focus op eigen Kracht. 

 

Een bijzonder feit deed zich medio 2016 voor: zonder verwijzingen van de partners in de gemeente 

wisten meer mantelzorgers het Mantelzorgcentrum te vinden waardoor het budget voor het gehele 

jaar ontoereikend bleek. Het gevolg was dat mantelzorgers op een wachtlijst kwamen in afwachting 

van meer financiële middelen. Na overleg met de gemeente is er extra budget vrij gemaakt zodat de 

ondersteuning alsnog kon worden voortgezet. 

Eind 2016 is besloten om het onderaannemerschap in 2017 niet te continueren en zal het 

Mantelzorgcentrum weer zelfstandig subsidie aanvragen. 

 

 

 

Verhalen vertellen over mantelzorg 
 
ALKMAAR/HEILOO/BERGEN –Mantelzorgers heb je in allerlei soorten en maten. De een helpt 

wekelijks zijn hoogbejaarde vader, die niet meer alles kan. De ander verzorgt haar gehandicapte 

dochter, dag in dag uit. Sommige mantelzorgers weten dat het tijdelijk is, voor anderen is de zorg 

er altijd. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende situaties. Achter elke mantelzorger zit 

een verhaal.  

Het Mantelzorgcentrum is op zoek naar mensen die hun verhaal kwijt willen. Deze kunnen andere mensen 

ondersteunen en inspireren. 

Mantelzorgers mogen het zelf op papier zetten. Wie het moeilijk vindt om het verhaal op te schrijven kan 

hier per e-mail begeleiding bij krijgen van het Mantelzorgcentrum. U kunt ook een afspraak maken voor 

een interview, dan wordt het verhaal voor u geschreven. Van alle verhalen stellen we een mooi boekje 

samen. Anoniem opgenomen worden hierin kan natuurlijk ook. 

Tot 21 juni kunnen bijdragen worden gestuurd naar communicatie@mantelzorgcentrum.nl of de 

Strandwal 22a, 1851 VM te Heiloo, o.v.v. Verhalen. Ook gedichten en foto’s zijn welkom. 

 

mailto:communicatie@mantelzorgcentrum.nl
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Profiel Mantelzorger Bergen 
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Activiteiten 
 
Ingeschreven 597 actieve mantelzorgers, waarvan 161 nieuw; 

 76 uitgeschreven 
 

Dag v/d Mantelzorg  92 deelnemers 
  
 

Educatie   Mindfulness (ism Inloophuis) 
(buiten Project Mz Samen in de Wijk  
waardering om)  (ism Humanitas) 
  Respijtzorg 

 (overige educatie zie waardering) 
 
Voorlichting  Mantelzorg en werk 
  Voorlichting PGB 
  Voorlichting Noordkop voor elkaar 
  Het Slimste huis 
  Presentatie Wijkplatform centrum 
  Zorgvrijwilligers de Wering 
  Buurtcollectief 
  Wijkplatform binnen de Linie 
 
Begeleiding   Ontmoetingsgroep, 9 bijeenkomsten 

Individuele begeleiding 
 

Informatie   Mantelzorgkrant  
 3 edities, oplage Kop: 
 1.000 gedrukt en gemiddeld 986 digitaal 
 Nieuwsbrieven: 9 Ontvangers: 444 

Persberichten: 45 verschillende berichten geplaatst in 
kranten en/of op websites 

 
Praktische ondersteuning 
 Regeltaken overgenomen van 88 cliënten 
 
Advies Spreekuur mantelzorgmakelaar 
 
Voorlichting  4 presentaties aan professionals 

 Bezoek scholen in het kader van jonge mantelzorgers 

 

Den Helder 
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Toelichting activiteiten Den Helder 
 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de 
betrokken ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd.  
De basis opdracht voor 2016 bestond uit: 
 

Omschrijving Inhoud 

- Bereikbaarheid - 5 dagen per week 

- Ondersteuning gemeenten en 

professionals 

- Overleg gemeente 

- Voorlichting en advies 

- Coördinatie/afstemming lokaal 

en regionaal aanbod 

- Regionaal platform  

- Overleg met partners in zorg en welzijn 

- Mantelzorgpanel 

  

Activiteiten (vervolg) 
 
Waardering Cursus Focus op Eigen Kracht 
 Focus op Eigen Kracht en verder 
  Krachtige mantelzorgers 
 Kracht van Anders Communiceren 
 Gezond slapen en dromen  
 Innerlijke rust 
 Practisch Thuis  
 Verlies en rouw 
 VVV-bon jonge mantelzorgers 
  Dag van de mantelzorg 
   Marinemuseum 
 De Kampanje en lunch in Stoom 
 Picknick Helderse Vallei 

 Dag van de mantelzorg 
 VVV-bon 
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- Informatie - Mantelzorgkrant 

- Digitale nieuwsbrief 

- Voorlichting  

- Website 

- Advies en begeleiding 

- Waardering 

- Individueel en groep 

- Zie lijst activiteiten waardering 

- Inzet mantelzorgmakelaar - Overnemen regeltaken 

- Educatie - Training mantelzorgers 

 

Naast de reguliere ondersteuning is er extra aandacht en tijd besteed aan: 

 

Jonge mantelzorgers 

In het groot bestuurlijk overleg werkte het Mantelzorgcentrum mee om het thema Jonge 

Mantelzorgers te presenteren. Daarnaast werkten we mee aan een onderzoek naar de meest 

voorkomende vormen van ondersteuning aan jongeren in het land. Ook is er met diverse 

organisaties contact geweest om hen te bevragen over de effecten van de ondersteuning en de 

duurzaamheid van de projecten. Dit ter voorbereiding op de voortzetting van dit project in 2017. 

 

Tevreden mantelzorgers 

Mantelzorgers geven regelmatig een blijk van 

waardering. Via e-mail of persoonlijk. Soms was de 

waardering zo hoog, dat zij de medewerkers 

trakteerden. Zo ook een mantelzorger uit Den Helder. 

Hij verraste de medewerkers met een heerlijke taart 

omdat ze hem zo goed hadden geholpen. Dankzij de 

oplettendheid van de mantelzorgmakelaar kreeg de 

zorgvrager € 12.063,07 terug, over de afgelopen vier 

jaren. 

 

Respijtzorg  

Het verloop van het project Respijtzorg verkeert eind 

december 2016 nog in de fase van verkenning en 

ontwikkeling. Het blijkt moeilijk om tot concrete afspraken te komen met de partners in 

het veld. Nieuwe activiteiten blijken moeilijk inpasbaar in het reguliere werkproces. Ook de 

zorgaanbieders zijn lastig te bereiken om (concrete) afspraken te maken. Eind 2016 is dit 

laatste alsnog gelukt door persoonlijke bezoeken te brengen aan de instellingen en het 

project met de vraag goed te bespreken. 

Het is in 2016 niet gelukt om aanvragen van mantelzorgers te honoreren. Het stimuleren 

om een aanvraag te doen is dan ook achterwege gelaten. Voor 2017 lijkt de zaak op stoom 

te komen waardoor we daadwerkelijk kunnen starten met het werven van respijthulpen 

om zo aan de vraag van mantelzorgers te voldoen. 
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Nauwere samenwerking 

De mantelzorgmakelaar verzorgde in 2016 een aantal maatwerkpresentaties, o.a. voor de 

casemanagers van Geriant en de zorgvrijwilligers van de Wering. Zij kreeg daarnaast 

nauwer contact met zorginstellingen, wijkverpleging, woningcorporaties en het sociaal 

wijkteam. Hierdoor namen de verwijzingen door zorgprofessionals naar de 

mantelzorgmakelaar beduidend toe. Ook maken zorgprofessionals steeds meer gebruik van 

de mogelijkheid om de mantelzorgmakelaar telefonisch te consulteren over wet- en 

regelgeving en financiële consequenties van bepaalde keuzes op zorggebied. 

De mantelzorgconsulent heeft een nauwere samenwerking gecreëerd met Humanitas om 

het project Mantelzorgers ontmoeten elkaar in de wijk verder vorm te geven. De 

vrijwilligers die de meegekomen zorgvrager en/ of de mantelzorgers begeleiden zijn na 

werving ondergebracht als vrijwilliger bij Humanitas waar zij een beroep konden doen op 

de begeleiding en de faciliteiten. 

 

Sociaal Wijkteam 

Het sociaal wijkteam wees een aantal gezinnen op de ondersteuning van de 

mantelzorgmakelaar, bij het maken van een overstap van de Jeugdwet naar de Wet 

langdurige zorg. Ook werd de mantelzorgmakelaar een aantal malen als onafhankelijk 

ondersteuner van gezinnen betrokken bij 1-Gezin-1-Plan-gesprekken om specifiek de 

mantelzorgers en jonge mantelzorgers binnen het gezin te ondersteunen. In een flyer over 

onafhankelijke cliëntondersteuning werd tevens de mantelzorgmakelaar van het 

Mantelzorgcentrum genoemd. Al met al zijn er veel opdrachten ontvangen vanuit het 

sociaal wijkteam. Veel cases waren zo complex, dat deze het gemiddelde van 7 uur 

overstegen.  

 

Clientondersteuning 

In samenwerking met MEE en ROC de 

Hoofdzaak is er een nieuwe folder gemaakt 

over cliëntondersteuning. Het is een goed 

initiatief om cliënten, zorgvrager en 

mantelzorgers hierdoor te informeren. 

 

Mantelzorgconsulent 

De mantelzorgconsulent gaf in 2016 diverse keren 

voorlichting en presentaties. Ook is het 

mantelzorgpanel twee keer bij elkaar geweest onder 

begeleiding van de consulent en in samenwerking 

met de betrokken ambtenaar en de wethouder. 

 

Verwennen en waarderen 

Den Helder waardeert de mantelzorgers het 

hele jaar door, ook in 2016. Mede dankzij 

deze waardering konden we de 

mantelzorgers in Den Helder een groter en 
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gevarieerd aanbod van workshops en voorlichting aanbieden. De workshops en 

verschillende verwenmomenten werden goed bezocht. In totaal bereikten we 294 

mantelzorgers hiermee.  

 

Workshops Vitaliteit 

Onder de noemer Vitaliteit vallen diverse workshops, waaronder de workshop Innerlijke Rust. 

Onder leiding van externe trainer Ria van de Laan, vonden mantelzorgers in Den Helder hun 

krachten en mogelijkheden om rust bij zichzelf te creëren. De (Oude) Bakkerij van Valkkoog gaf de 

nodige sfeer, waardoor de aanwezigen zich aanzienlijk op hun gemak voelden. 18 mantelzorgers uit 

Den Helder en Schagen woonden deze workshop bij. 

 

Workshop Anders communiceren  
De centrale vraag die mantelzorgers in Den Helder tijdens deze workshop probeerden te 
beantwoorden was ‘Kunnen wij nog communiceren zonder te oordelen?’. Op een ongedwongen 
manier helpen externe trainers Ernst Buning en Annemarie Bolder de deelnemers het contact met 
hun naasten te verbeteren. Muziek en herinneringen spelen een belangrijk onderdeel in het 
contact. Concrete oefeningen zorgden ervoor dat mantelzorgers dit thuis in de praktijk konden 
brengen. In totaal waren 20 mantelzorgers bij de workshop aanwezig. 

Een reactie van een deelnemer:  
“Mijn vrouw was ‘s nachts altijd erg onrustig. Onder de voorbeelden die (tijdens de workshop) 
genoemd werden, waren muziek en licht. We zijn gestart met licht, probeersels met gekleurd licht. 
Er stond nog een kleurenlamp met verschillende sfeerkleuren in de kast te verstoffen. En voorwaar, 
bij zacht getemperd groen licht is ze gewoon ontspannen in slaap gevallen. Het leuke is dat het licht 
mij totaal niet hindert bij het slapen gaan. In een woord geweldig.” 

 

Workshop Gezond slapen  

Voor mantelzorgers was deze workshop onmisbaar. Zij kregen uitleg over hoe slaap eruitziet. De 

deelnemers gingen met bruikbare ontspanningstips huiswaarts. Rust is belangrijk voor iedereen, 

maar in het kader van preventie, voor mantelzorgers nog veel meer. Elf mantelzorgers bezochten 

de workshop gezond slapen. 

 

Waardering van mantelzorgers 

Op de Dag van de Mantelzorg is de VVV-bon van € 25,- uitgereikt aan de aanwezigen, voorafgaand 

aan een uitleg over het waarderen van mantelzorgers in Den Helder. Na de Dag van de Mantelzorg 

zijn de bonnen per post verzonden aan de overige mantelzorgers die ingeschreven staan bij het 

Mantelzorgcentrum. Ook jonge mantelzorgers kregen een bon van € 25,- Via diverse media zijn 

mantelzorgers uitgenodigd om zich aan te melden bij het Mantelzorgcentrum en de bon aan te 

vragen.  

 

Enkele mantelzorgers verwachtten een geldbedrag van 200 euro. Met name diegenen die 

dit bedrag eerder van de SVB hebben gekregen waren teleurgesteld en in een enkel geval 

boos. Een goede uitleg omtrent eerlijk(er) delen en ontwikkeling van het ondersteunings-

aanbod voor jong en oud, zorgde in de meeste gevallen voor begrip. Er zijn 673 VVV-

bonnen uitgereikt. 
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De verwende mantelzorger 
 
DEN HELDER – Aangezien de gemeente Den Helder haar mantelzorgers 

waardeert, is er voor hen een viertal verwenmomenten georganiseerd. Het 

uitje naar de Helderse Vallei en het bezoek aan Theater ‘de Kampanje’ zijn al 

geweest en waren een groot succes. Mantelzorgers kunnen zich nog steeds 

laten verwennen! 

Bent u mantelzorger uit Den Helder, dan wordt u bij deze uitgenodigd voor een 

bezoek aan het Marinemuseum, de wereld van de Nederlandse mariniers. U krijgt 

een rondleiding door het museum o.l.v. een gids en eet een hapje mee op ramschip 

de Schorpioen. Wanneer: 13 oktober van 15.00 – 19.00 uur. 

En natuurlijk bent u ook welkom op de Dag van de Mantelzorg op 17 november. 

De verwenmomenten zijn gratis, dankzij subsidie van de gemeente Den Helder. U kunt 

zich al opgeven voor de Dag van de Mantelzorg. Voor het verwenmoment 

Marinemuseum kan dat ook, tenzij u al genoten heeft van het verwenmoment Theater 

‘de Kampanje’ (hiertussen diende een keuze gemaakt te worden). Heeft u vervanging 

thuis nodig? Meld het ons!  
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Profiel mantelzorger Den Helder 
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Activiteiten 
 
Ingeschreven : 593 mantelzorgers, waarvan 446 nieuw; 

 14 uitgeschreven  

 
 
Informatie  Mantelzorgkrant  

3 edities,  
  oplage digitaal:  
  500 exemplaren 
 
 
 

Begeleiding Ontmoetings- 
 groep, 4 bijeenkomsten  

 

 
Praktische ondersteuning 

 Regeltaken overgenomen van 43 cliënten  

 
 
 

 

Heerhugowaard 



 

 

31 

Toelichting activiteiten Heerhugowaard 
 

Het Mantelzorgcentrum verrichtte in 2016 de mantelzorgondersteuning onder 

onderaannemerschap van MET Welzijn Heerhugowaard met de naam MET 

mantelzorgondersteuning. 

Mantelzorgers in Heerhugowaard waren ongerust over deze veranderingen en zochten menigmaal 

een luisterend oor voor deze onrust en soms ook hun ongenoegen. 

De basisopdracht voor 2016 bestond uit: 

 

Omschrijving Inhoud 

- Informatie - Communicatiemiddelen naar MET  

- Begeleiding - Ontmoetingsgroepen (aansluiting 

bij Heiloo en Alkmaar)  

- Praktische ondersteuning - Inzet mantelzorgmakelaar 

 

Toelichting 

De mantelzorgconsulent en de mantelzorgmakelaar hebben in 2016 diverse keren voorlichting en 

presentaties gegeven. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met het MET-team om de 

samenwerking te bevorderen en kennis over te dragen. Ook is het mantelzorgpanel voortgezet. 

Onder leiding van de consulent komt dit panel, bestaande uit 5 leden, 4 keer per jaar bij elkaar. Zij 

signaleren, kaarten problemen aan en geven advies aan de gemeente.  

 

Mantelzorgcompliment 2016 

In het najaar wordt het raadsbesluit uitgevoerd om mantelzorgers onder gestelde voorwaarden een 

mantelzorgcompliment toe te kennen. Het bedrag van € 200,- kan men aanvragen door een 

formulier in te vullen en dit, tezamen met diverse bewijsstukken, aan het Mantelzorgcentrum te 

sturen. In totaal hebben 624 mantelzorgers het compliment aangevraagd en werden er 619 

complimenten toegekend. 

Het onderaannemerschap met MET is in overleg en met beider instemming per 1 januari 2017 

beëindigd. Mantelzorgers die dat willen, kunnen nog wel gebruikmaken van het educatieve aanbod 

dat het Mantelzorgcentrum aanbiedt in de omringende gemeenten. 
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Profiel mantelzorger Heerhugowaard 
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  Activiteiten 
 
Ingeschreven 150 mantelzorgers, waarvan 35 nieuw; 

 15 uitgeschreven 

 
Educatie   Cursus Focus op Eigen Kracht   
   
Begeleiding Ontmoetingsgroep, 7 bijeenkomsten,  
 Individuele begeleiding 

 
Informatie  Mantelzorgkrant  

 3 edities, oplage Noord-Kennermerland 
 2.500 gedrukt en gemiddeld 495 digitaal 

 Nieuwsbrieven: 9 Ontvangers: 94 

 Persberichten 
21 verschillende berichten geplaatst in  
kranten en/of op websites 

 
Voorlichting Ontspoorde zorg  
 PG Cafe 
 Onderzoek cliëntondersteuning BUCH  
 Wijkverpleegkundigen Evean 

 Netwerk coördinatie mantelzorg 
 

Praktische ondersteuning  
 Regeltaken overgenomen van 23 cliënten  

 
 
 

 

Heiloo 
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Toelichting activiteiten Heiloo 
 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de betrokken 

ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd. Daar de beschikking te weinig financiële ruimte liet om het 

totale aanbod uit te voeren is de opdracht voor dit jaar omgezet naar:   

 

Omschrijving Inhoud 

- Informatie - Kranten en nieuwsbrieven  

- Website 

- Praktische ondersteuning  - Inzet mantelzorgmakelaar 

- Educatie 

 

- Cursus FOEK 

- Krachtige mantelzorgers 

- Beleidsondersteuning - Inclusief coördinatie 

- Advies en begeleiding 

- Bereikbaarheid  

- Begeleiding groep 

- 5 dagen per week 

- Vanaf medio 2016: coördinatie 

hulpvragen 

- Casemanagement 

o Meten van de 

belasting EDIZ 

o Afstemming met 

partners in het 

veld 

   

Toelichting 

Naast de basisondersteuning zoals de inzet van de mantelzorgmakelaar, de ontmoetingsgroepen en 

de educatie vroeg Gemeente Heiloo het Mantelzorgcentrum medio 2016 om de pilot coördinatie op 

hulpvragen van mantelzorgers uit te voeren. Naast de voorbereiding intern zijn de partners uit het 

veld door de gemeente uitgenodigd om kennis te nemen van de pilot. Deze bijeenkomst vond in 

oktober 2016 plaats. Na een aantal korte inleidingen gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om 

het totale aanbod van mantelzorgondersteuning en de pilot coördinatie te bespreken. Belangrijkste 

vraag in deze bijeenkomst was het verzoek om iedere hulpvraag van de mantelzorg te registreren, 

de belasting te meten met het EDIZ instrument en de coördinatie op de totale hulpvraag vast te 

stellen. Het Mantelzorgcentrum is in deze aangewezen als centraal punt waar de coördinatie en 

registratie plaatsvindt. 

 

Eind 2016 bleek de tijd te kort om al resultaten te melden die recht doen aan het project. Er zijn na 

de bijeenkomst nog extra gesprekken gevoerd met de partners in het veld om de afspraken te 

bevestigen en tot een nadere afstemming te komen. Uit deze gesprekken bleek dat de interne 

communicatie bij gemeente en partners in het veld nog niet het resultaat heeft opgeleverd waarop 

was gehoopt: de uitvoerenden waarmee afstemming is gezocht bleken onvoldoende op de hoogte 

van de wens en het doel waardoor er geen concrete cijfers van alle betrokkenen zijn te geven van 

dit eerste jaar. Het Mantelzorgcentrum heeft de mantelzorgers in Heiloo via de vaste kanalen 

geïnformeerd over het project en startte met de coördinatie en het meten van de belasting. Eind 
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2016 is er bij zes mantelzorgers de belasting gemeten en is deze bij vijf mantelzorgers herhaald. Op 

twaalf casussen voerde het Mantelzorgcentrum de coördinatie uit. 

 

In 2017 wordt deze pilot voortgezet. We hopen dan meer en concretere resultaten te kunnen 

melden. 

 

Cliëntondersteuning 

In een paar bijeenkomsten verleenden diverse partners in het veld medewerking aan het bespreken 

en vaststellen van de (informele) cliëntondersteuning. De bijeenkomsten hebben geleid tot meer 

duidelijkheid voor cliënten met deze vraag en een goede afstemming tussen de partners. De 

mantelzorgmakelaar vervult deze taak op verzoek van de mantelzorger.  

 

Afstemming  

Onder leiding van de wethouder en betrokken ambtenaar zijn er in dit jaar een aantal 

bijeenkomsten geweest met de partners in Heiloo om de mantelzorgondersteuning meer 

af te stemmen en dubbelingen in het aanbod te voorkomen. Dit heeft geresulteerd in meer 

duidelijkheid voor de mantelzorger.  
  

Eeuwige Trouw en Liefde 
 
HEILOO – Natuurlijk zorgt u als mantelzorger voor familie, vriend 

of buur als deze door ziekte of beperking niet of niet meer voor 

zichzelf kan zorgen. U neemt deze taak als vanzelfsprekend op 

zich en begint trouw met zorgen. Een frisse blik in deze zorg 

echter kan heel bevrijdend werken.  

Zorgen uit liefde, maar hoever wilt u gaan als mantelzorger? Hoever 

kúnt u gaan? Soms is het goed een stapje terug te doen om de zorg goed 

vol te blijven houden. Maar ook voor degene die u verzorgt, kan het 

lucht geven als het eens op een andere manier gaat; een andere plek, 

een ander gezicht. 

Een beetje loslaten is ook een groot gebaar van liefde. Een gebaar van 

ruimte geven aan anderen om jouw kwetsbare geliefde te 

ondersteunen. Want weet die ander tenslotte ook niet wat goed is voor 

de zorgvrager? Een frisse blik kan inspirerend zijn voor de zorgvrager 

en daarmee ook voor u als mantelzorger. 
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Profiel mantelzorger Heiloo 
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Activiteiten 
 
Inschrijvingen  340 mantelzorgers, waarvan 56 nieuw; 
  31 uitgeschreven 
 
Educatie   ’t Slimste Huis  
  Cursus Focus op Eigen Kracht  

 Voorlichting Agrarische vrouwen  
Locatiebezoek Respijthuis 
Omring mantelzorgers Anna Palowna  

 
Begeleiding Ontmoetingsgroep,  

 3 bijeenkomsten 

 Individuele begeleiding 
  

Informatie  Mantelzorgkrant  
3 edities, oplage Kop: 1.000 gedrukt  
en gemiddeld 986 digitaal 

 Nieuwsbrieven: 9 
Persberichten: 25 verschillende berichten 

geplaatst in kranten en/of op websites 
 

Voorlichting   Presentaties  
 

Praktische ondersteuning  
 Regeltaken overgenomen van 35 cliënten  

 
Advies Spreekuur mantelzorgmakelaar  
 

 

 
 

 
  

Hollands 

Kroon 
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Toelichting activiteiten Hollands Kroon 
 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de  

betrokken ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd.  

De opdracht voor 2016 bestond uit: 

 

Omschrijving Inhoud 

- Basisondersteuning mantelzorg - Informatie 

- Ontmoeting 

- Ontmoetingsgroep 

- Mantelzorgpanel 

 

- Praktische ondersteuning voor 

mantelzorgers 

- Inzet mantelzorgmakelaar 

 

In 2016 bleef de hoogte van de subsidie op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. Hierdoor zijn de 

mogelijkheden voor de basisondersteuning beperkt tot de inzet van de mantelzorgmakelaar en de 

mantelzorgconsulent. Een beperkt aantal mantelzorgers kon gebruikmaken van het educatieve 

aanbod door hen toe te laten in andere groepen van de omringende gemeenten. 

 

De mantelzorgconsulent heeft in 2016 diverse keren voorlichting en presentaties gegeven. Ook is 

het mantelzorgpanel twee keer bij elkaar geweest onder begeleiding van de consulent en in 

samenwerking met de betrokken ambtenaar en de wethouder. 

 

Door de start van Incluzio, de organisatie die door de gemeente is gekozen om als centrale 

ontvanger van de subsidies te fungeren, voor onder andere het voorliggend veld, zijn er meerdere 

gesprekken gevoerd om de samenwerking voor 2017 vorm te geven. Deze gesprekken hebben 

geresulteerd in een definitieve aanvraag voor 2017, welke is gehonoreerd. 

 

Platform 

Onder leiding van het Mantelzorgcentrum kwamen in 2016 drie keer circa 15 organisaties, 

zorgaanbieders en gemeenten samen voor overleg in het Platform Mantelzorgondersteuning. Hierin 

werden problemen en actualiteit rond het thema mantelzorg besproken en waar mogelijk van een 

oplossing voorzien. Voorafgaand aan het overleg werd de regionale sociale kaart geactualiseerd.  
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Wieringer Eilandmuseum Jan Lont 

 

Dag van de Mantelzorg Hollands Kroon 

In deze regio vierden mantelzorgers op 24 november Dag van de mantelzorg. De opkomst is ieder 

jaar groter en het verwen- en ontspanningsmoment is voor mantelzorgers een belangrijk moment 

in het jaar. Zeker wanneer de wethouder de dag opent en in gesprek gaat met de aanwezigen. De 

waardering die hieruit spreekt is voor veel mensen de reden om hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar 

werd de dag gehouden in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont in Stroe/Hippolytushoef. Circa 34 

mantelzorgers waren aanwezig. Wethouder Mary van Gent heette de aanwezigen welkom.  

 

 
  

Adempauze voor mantelzorgers 
 
HOLLANDS KROON – Regelmatig organiseert het Mantelzorgcentrum een ontmoetingsgroep voor 
mantelzorgers in de Kop van Noord-Holland. Mantelzorgers kunnen hier samenkomen om aan de hand van een 
thema te praten over de dingen die ze meemaken en waar ze tegenaan lopen bij de verzorging van hun naaste. 
Nu de zomer-vakantie voor de deur staat, zijn alle mantelzorgers uit Den Helder, Schagen en Hollands Kroon 
van harte welkom op de gezamenlijke zomerafsluiting.  
 
De zorg die mantelzorgers geven aan iemand in hun naaste omgeving is voortdurend nodig. Mantelzorgers zijn 
doorbijters, maar om het zorgen vol te kunnen houden, om controle te blijven houden over hun zorgsituatie, 
verdienen zij zo nu en dan wat ruimte en rust om weer helemaal tot zichzelf te komen. Even verslappen dus, om 
er uiteindelijk weer sterker van te worden.  
 
Op 10 juni vindt de laatste ontmoetingsgroep voor de zomer plaats en het thema is ‘Adempauze voor 
mantelzorgers’. De zomerafsluiting wordt dit keer gehouden op Gasterij de Boomgaard, gelegen aan de 
Groenveldsdijk 2 in St. Maarten. Mantelzorgers kunnen er onder meer deelnemen aan een rondleiding en zich 
laten informeren over de mogelijkheden die de Gasterij biedt aan mantelzorgers om even op adem te komen, om 
een paar dagen de zorg helemaal los te laten en te ontspannen. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 15.00 uur en 
er zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard wordt er ook een kopje koffie geschonken. 
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Profiel mantelzorger Hollands Kroon 
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Activiteiten 
 
Inschrijvingen 494 mantelzorgers, waarvan 99 nieuw; 

 43 uitgeschreven 
 

Educatie  Cursus Focus op Eigen Kracht  
 Wegwijs in zorg en welzijn 
 Beleid mantelzorg SAMEN  

 Voorlichting Respijtzorg 

 Voorlichting notaris  
 

Begeleiding Ontmoetingsgroep, 5 bijeenkomsten,  

 Individuele begeleiding 
 

Informatie  Mantelzorgkrant  

 3 edities, oplage Kop: 1.000  gedrukt en 

gemiddeld 986 digitaal Nieuwsbrieven: 9 

 Persberichten: 25 verschillende berichten 

 geplaatst in kranten en/of op websites 

 
Voorlichting  Diverse presentatie,  
  o.a. Presentatie 

 WonenPlusWelzijn en  
 Wijkteam Schagen 

 
Praktische ondersteuning  

 Regeltaken overgenomen van 58 cliënten 

  

Advies  Spreekuren mantelzorgmakelaar 
   
 

  

Schagen 
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Toelichting activiteiten Schagen 

 

De activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers worden jaarlijks, in overleg met de  

betrokken ambtenaar, vastgesteld en uitgevoerd.  

De opdracht voor 2016 bestond uit: 

 

Omschrijving Inhoud 

- Informatie - Kranten en nieuwsbrieven  

- Website 

- Persberichten 

- Voorlichting 

- Beleidsondersteuning 

- Advies en begeleiding 

- Educatie 

- Waardering  

- Jonge mantelzorgers 

- Ontmoeting in de wijk 

- Mantelzorgpanel 

- Groep en individueel 

- Krachtige mantelzorgers  

- Focus op Eigen Kracht  

- Praktisch Thuis 

- Dag van de Mantelzorg 
- Ontmoeting en ondersteuning 

- Mantelzorgers ontmoeten 

elkaar digitaal 

- Praktische ondersteuning - Mantelzorgmakelaar 

 

In 2016 heeft gemeente Schagen de subsidie verhoogd om het basisaanbod voor mantelzorgers uit 

te breiden. Aan het einde van het jaar kende de Gemeente bovendien extra subsidie toe om het 

project Respijtzorg te starten.  

 

Naast de reguliere ondersteuning is er extra aandacht en tijd besteed aan: 

 

Beleid en training 

De ontwikkelingen voor de ondersteuning van mantelzorgers kwamen in 2016 in een 

stroomversnelling. De vraag vanuit de gemeente naar meer en specifieke ondersteuning werd 

voorgelegd aan het Mantelzorgcentrum. In een aantal bijeenkomsten zijn de voorstellen (meer) 

maatwerk voor mantelzorgers, de waardering, jonge mantelzorgers en respijtzorg besproken. Uit 

deze gesprekken kwam ook het voorstel om het telefoonteam en de wijkteams te trainen op het 

thema mantelzorg.  

Voor de medewerkers van het telefoonteam ging het vooral om het (beter) signaleren van 

mantelzorgers en hen van gerichte informatie te voorzien. Door het samenstellen van een actuele 

sociale kaart, informatie over het actuele aanbod van met name de gemeente en een handleiding 

voor gespreksvoering zijn de medewerkers bijgeschoold. Het resultaat voor de praktijk is: “Nee, wij 

spreken geen mantelzorgers, naar: Zeker 80% van de mensen die wij spreken is mantelzorger”. Een 

mooi resultaat. 

De sociale wijkteams werden getraind in gespreksvoering met mantelzorgers tijdens de 

zogenoemde keukentafelgesprekken, signalen van (over)belasting te bespreken en jonge 
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mantelzorgers te leren zien als mantelzorger. Ook leerden zij specifiek te vragen naar de 

ondersteuningsbehoefte en konden zij dit koppelen aan (meer) maatwerk. Het resultaat voor de 

praktijk is: “In plaats van één gesprek met de zorgvrager, voeren we nu twee gesprekken: met de 

zorgvrager én de mantelzorger, en kunnen we experimenteren met het inzetten van extra 

middelen”.  

 

Project Respijtzorg  

In 2016 konden we ook starten met respijtzorg. Al ruim voor de extra subsidiebeschikking waren er 

diverse besprekingen om deze pilot in samenwerking met partners in het veld vorm te geven. De 

resultaten voor 2016 zijn nog niet echt concreet te noemen. Veel gesprekken gaan over de 

belemmeringen, onzekerheden en financiële risico’s. Ook de diverse wetgevingen, Wmo, Zvw en 

Wlz maakten de start niet makkelijk. 

 

Project Jonge Mantelzorgers 

Naast de medewerking aan het groot bestuurlijk overleg om het thema jonge mantelzorgers te 

presenteren is er gestart met het doen van onderzoek naar de meest voorkomende vormen van 

ondersteuning aan jongeren in het land. Ook is er met diverse organisaties contact geweest om hen 

te bevragen op de effecten van de ondersteuning en de duurzaamheid van de projecten. Dit ter 

voorbereiding op de voortzetting van dit project in 2017. 

 

Mantelzorgcompliment 

Ook dit jaar bestond het compliment uit een VVV bon van € 25,-. Mantelzorgers die stonden 

ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum, ontvingen de bon op de Dag van de Mantelzorg of kregen 

deze thuisgestuurd. Dit jaar zijn er 495 bonnen uitgereikt. 

 

Panel 

Onder leiding van de mantelzorgconsulent kwam in 2016 in Schagen het mantelzorgpanel bijeen.  

De mantelzorgconsulent bereidde deze bijeenkomsten inhoudelijk voor met het panel.  

In 2016 zijn er vier bijeenkomsten geweest. Dit panel bestaat uit vijf leden. Zij signaleren, kaarten 

problemen aan en geven advies aan de gemeente. 

 

Dag van de Mantelzorg Kop van Noord Holland 

In Schagen werd op 9 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. De opkomst is ieder jaar groter 

en het verwen- en ontspanningsmoment is voor mantelzorgers een belangrijk moment in het jaar. 

Zeker wanneer de wethouder de dag opent en in gesprek gaat met de aanwezigen. De waardering 

die hieruit spreekt is voor veel mensen de reden om hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar deed 

wethouder Ben Blonk de opening van deze dag. 75 mantelzorgers waren aanwezig om de workshop 

‘Lachen en samen zingen’ mee te maken. Het programma en het diner als afsluiting is zeer 

gewaardeerd door de aanwezigen.  
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Dag van de Mantelzorg in Schagen   

Ergotherapie ook voor mantelzorgers 
 
SCHAGEN – De mantelzorger krijgt er bij het zorgen steeds meer taken bij. Wat kan 

ergotherapie voor de mantelzorger hierin betekenen? Het Mantelzorgcentrum verzorgt 

samen met Ergotherapie Noord-Holland op donderdag 22 september de bijeenkomst 

‘Ergotherapie ook voor mantelzorgers’.  

Tijdens deze bijeenkomst maken mantelzorgers, o.l.v. Fieke Stelling, kennis met ergotherapie. De 

mantelzorger kan met een ergotherapeut o.a. leren op verantwoordelijke wijze te tillen om het 

zorgen minder belastend te maken. Een goede verdeling van activiteiten over de dag en het gebruik 

van hulpmiddelen en aanpassingen in huis kunnen hier ook bij helpen. Omdat iedere zorgsituatie 

weer anders is, wordt er op maat gekeken wat de mantelzorger nodig heeft. Zo nodig gaat de 

ergotherapeut ook op huisbezoek om het maatwerk nog beter af te stemmen (kosten vallen onder 

verplicht eigen risico). Tevens is er gelegenheid ervaringsverhalen te delen en tips uit te wisselen. 
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Profiel mantelzorger Schagen 
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Het Mantelzorgcentrum, missie, visie, 
personeel en organisatie  
 
Het Mantelzorgcentrum  
Het Mantelzorgcentrum is het kennis- en expertisecentrum voor mantelzorg voor de regio Noord-

Holland Noord. 
 

Missie  
Het Mantelzorgcentrum wil door middel van haar activiteiten de mantelzorgondersteuning 

doelmatig vormgeven in samenwerking met de ketenpartners in het veld. Zij stelt haar expertise 

beschikbaar, waarbij zij (landelijke) ontwikkelingen vertaalt naar het (regionale) veld. Dit biedt 

organisaties de mogelijkheid op hun beurt mantelzorgers adequaat te ondersteunen. Daarnaast 

ondersteunt het Mantelzorgcentrum zelf mantelzorgers door de inzet van de mantelzorgmakelaar 

en mantelzorgconsulent in beide regio’s.  

Onze missie is om mantelzorgers zodanig te ondersteunen dat zij te allen tijde het gevoel hebben 

dat zij met hun vraag ergens terecht kunnen en niet alleen staan in het zorgen voor de zorgvrager. 

 

Visie  
De zorg verandert. De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de burger te liggen. Daarom 

wordt het steeds belangrijker mantelzorgers goed te ondersteunen. Dit doen wij onder andere door 

het verstrekken van goede, bruikbare informatie, ondersteuning en het delen van kennis. Hierdoor 

zijn mantelzorgers in staat om de zorg voor de naaste én voor zichzelf zodanig te organiseren dat zij 

gezond blijven en zorg kunnen blijven geven. Mantelzorg is onbetaalbaar; het is de kurk waar de 

gezondheidszorg in Nederland op drijft.  

 

Personeel en organisatie  
Het Mantelzorgcentrum werkt met een klein team. Op 31 december 2016 had het 

Mantelzorgcentrum 10 parttime medewerkers in dienst: 1 leidinggevende,  

5 mantelzorgmakelaars, 2 mantelzorgconsulenten, 1 communicatiemedewerker en 1 

administratieve kracht. De overige ondersteunende interne taken worden op verzoek van 

directie of het bestuur ingezet. Voor een aantal educatieve projecten worden externe 

trainers ingeschakeld. 

 

Het bestuur bestaat in 2016 uit:  

• voorzitter Marjolein Hobbelt 

• secretaris Richard Halewijn  

• penningmeester Johan Gunst. 

De bestuursleden zijn allen beroepsmatig en/of persoonlijk sterk betrokken bij het thema 

mantelzorg. 
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