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Inleiding 
 
In het Wmo beleidsplan 2015 – 2018 hebben we aangegeven ons beleid op het gebied informele zorg te 
gaan actualiseren. In deze notitie is dit voornemen uitgewerkt. 
 
Werkgroep Informele Zorg 
Deze notitie is tot stand gekomen met hulp van de Werkgroep Informele Zorg, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van zorgvrijwilligers, het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen (CPM), de Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen. Een aantal van deze leden is voorgedragen door de Wmo-raad. De werkgroep 
heeft voor de notitie aansluiting gezocht bij het onderzoek van het landelijk expertisecentrum voor 
respijtzorg OpKracht naar de (behoefte aan) respijtzorg in Drenthe.  
De werkgroep heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd over het versterken van de informele zorg in 
Hoogeveen. Hiervoor werden ervaringsdeskundigen, afkomstig van vrijwilligersorganisaties, 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en organisaties van en voor cliënten uitgenodigd. De bijeenkomsten 
werden goed bezocht en hebben veel informatie opgeleverd. 
 
Dynamisch document 
In deze bijeenkomsten Versterken Informele Zorg werd duidelijk dat het versterken van informele zorg 
geen eenmalige operatie is maar een permanent proces. Deze nota moet dan ook niet worden gezien als 
een eindproduct maar als een dynamisch document dat in ontwikkeling blijft.  
De deelnemers aan de bijeenkomsten vinden het belangrijkste dat verbinding en ontmoeting wordt 
gerealiseerd tussen én vrijwilligers én professionals én de gemeente. De werkgroep heeft zich 
voorgenomen dit in de toekomst op verschillende manieren te blijven organiseren. De resultaten hiervan 
zullen het gemeentelijke beleid blijven beïnvloeden. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk I beschrijven we wat we bedoelen met informele zorg en welk deel van de informele zorg zich 
bevindt binnen het gemeentelijk domein. Hoofdstuk II beschrijft de zorg en ondersteuning die geboden 
wordt door vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hoogeveen en de bekendheid ervan en de behoefte er 
aan.  Hoofdstuk III gaat over mantelzorg: de diversiteit aan mantelzorgers en het aanbod, de bekendheid 
van en de behoefte aan mantelzorgondersteuning en respijtzorg. In hoofdstuk IV schetsen we de wijze 
waarop de gemeente tot nu toe de informele zorg ondersteunt. In hoofdstuk V trekken we conclusies op 
basis van de analyses in de voorgaande hoofdstukken en komen we met concrete actiepunten om de 
informele zorg in Hoogeveen verder te versterken. 
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I. Informele zorg 
 

1. Wat is informele zorg? 
 
Informele zorg wordt verschillend omschreven. Het SCP vat het op als een combinatie van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk in de zorg en daarmee als tegenhanger van professionele zorg1. Bij vrijwilligerswerk in de 
zorg gaat het, volgens het SCP, om vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in 
georganiseerd verband voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze – bij de start – 
geen persoonlijke relatie hebben. Vrijwilligerszorg kent verschillende vormen: van praktische hulp aan 
ouderen tot intensieve begeleiding van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening. In 
alle gevallen staat het geven van persoonlijke aandacht centraal.2 Staatssecretaris Van Rijn heeft het bij 
informele zorg niet alleen over mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg, maar ook over “vrijwilligers in 
ondersteuning” en hij noemt als voorbeeld ook “ervaringsdeskundigen in de GGZ die cliënten tot steun 
zijn”.3  Dat brengt ons ertoe om informele zorg breed op te vatten.   

 
 
 
 
 
 
Mantelzorg 
Onder mantelzorg verstaan wij onbetaalde hulp en zorg die geboden wordt aan een naaste (familielid, 
bekende e.d.) en die de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. De zorg vloeit 
rechtstreeks voort uit een sociale relatie en gebeurt niet in het kader van een hulpverlenend beroep of 
vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. Volgens het kabinet kan mantelzorg niet worden verplicht en kan 
niet van mantelzorgers worden verwacht dat ze lijfsgebonden zorg (zoals hulp bij het wassen, het 
aankleden, toiletbezoek e.d.) verrichten4. Laatstgenoemde zorg moet in handen blijven van mensen die 
daarvoor zijn gekwalificeerd en deze activiteiten kunnen uitvoeren volgens professionele standaarden. Dat 
neemt niet weg dat sommige mantelzorgers er wel voor kiezen om lijfsgebonden zorg te bieden. 
Mantelzorgwerkzaamheden bestaan in de praktijk uit persoonlijke verzorging, begeleiding, 
regelwerkzaamheden, praktische hulpverlening etc. 
 
Lotgenotenhulp 
Lotgenotenhulp is psychische en sociale steun die mensen met eenzelfde aandoening, 
(traumatische) ervaring of belasting (waaronder mantelzorg) elkaar bieden door het uitwisselen van kennis 
en ervaringen. 
  

                                                           
1
 Alice de Boer en Mirjam de Klerk, ‘Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de 

zorg’, Den Haag juni 2013, p. 10 
2
 Mezzo, https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/vrijwilligerszorg/wat-is-vrijwilligerszorg 

3
 Staatssecretaris van VWS M. van Rijn, Kamerbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’, Den Haag 20 juli 2013, p. 4 

4
 Staatssecretaris van VWS M. van Rijn, Kamerbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’, Den Haag 20 juli 2013, p. 2  

Onder informele zorg verstaan wij:  
 

mantelzorg en vrijwillige zorg/ondersteuning inclusief lotgenotenhulp 
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2. Domein van de gemeente 

 
Extramuraal 
Artikel 2.2.2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) verplicht de gemeente om 
mantelzorg en vrijwilligerswerk te bevorderen en te ondersteunen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van 
het gemeentelijke Wmo-beleid. Het gaat hier dus om extramurale informele zorg. In deze nota beschrijven 
we hoe de gemeente de extramurale informele zorg wil bevorderen en ondersteunen. 
 
Intramuraal 
Wanneer een mantelzorger voor iemand zorgt, stopt de zorg niet als iemand in een verpleeg-, 
verzorgingshuis of andere zorginstelling gaat wonen. Veel vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning in 
intramurale instellingen. Verder kennen intramurale instellingen ook eigen lotgenotengroepen. Het 
faciliteren van deze mantelzorgers, vrijwilligers en lotgenoten is primair de taak van de zorginstelling. In 
deze nota gaan we hier dus niet op in. 
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II. Vrijwillige zorg/ondersteuning 
 

1. Het aanbod aan en de bekendheid met vrijwillige zorg en ondersteuning 
 
In Hoogeveen zijn veel organisaties die vrijwillige zorg/ondersteuning bieden, zowel 
vrijwilligersorganisaties als professionele instellingen. Bijlage 1 (pagina 23 ) geeft een indruk van de 
diversiteit aan organisaties die hulp en ondersteuning bieden met vrijwilligers en de verscheidenheid aan 
hulp die wordt geboden. Het gaat om ondersteuning in de vorm van informatie & advies, hulp bij de 
administratie, hulp bij klusjes in en rondom het huis, vervoer, sociaal contact, begeleiding, verzorging, 
emotionele steun etc. Als de emotionele ondersteuning wordt geboden door mensen met een zelfde 
aandoening of ervaring, spreken we van lotgenotenhulp. Veel ondersteuning wordt geboden door 
vrijwilligers van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW).  
 
Materiële inkomensondersteuning 
Een bijzondere vorm van vrijwillige ondersteuning aan hulpbehoevenden is het verstrekken van materiële 
inkomensondersteuning. Het gaat dan om het geven van geld, goederen en ontspanningsactiviteiten voor 
mensen met een minimum inkomen of mensen in financiële nood. Vrijwilligersorganisaties die deze vorm 
van hulp bieden zijn bijvoorbeeld de Voedselbank of de Kledingbank. We beschouwen deze vorm van 
vrijwillige hulp niet als vrijwillige zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo en deze nota. 
 
Overzicht ontbreekt 
In de bijeenkomsten Versterken Informele Zorg werd duidelijk dat zowel inwoners, vrijwilligers als 
professionals onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod aan informele zorg. De deelnemers weten 
weinig van elkaars organisaties en aanbod. Het gevolg van de onbekendheid met het aanbod is dat 
sommige diensten niet volledig worden benut. Mensen verdiepen zich pas in hulp als ze die nodig hebben 
en niet eerder; als het 5 voor 12 is. 
Ook wordt geconstateerd dat er geen totaaloverzicht is in Hoogeveen van het dienstenaanbod op het 
gebied van informele zorg. Humanitas en de SWW werken aan een digitale sociale kaart voor informele 
zorg. De gemeente subsidieert dit initiatief.   
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2. Het gebruik van en de behoefte aan vrijwillige zorg en ondersteuning 

 
Tabel 1 geeft een indruk van het aantal hulpvragen dat wordt opgepakt door vrijwilligers bij de SWW. Het 
aantal groeit in het algemeen gestaag. 
 

Tabel 1: Zorg/ondersteuning door vrijwilligers van de SWW in 2013 en 2014 
 

 2013 2014 

Klussendienst: verrichte klussen 150 225 

Vrijwilligers bij het maatschappelijk werk: casussen 920 1042 

Vrijwillige ouderenadviseurs: ouderen 137 150 

Maatjesproject:  
- koppels 
- wachtlijst 

 
19 
10 

 
37 
16 

Maatje op Maat: 
- koppels 
- wachtlijst 

 
15 
10 

 
18 
10 

Vrijwillige Thuishulp SWW 
- vrijwilligers 
- actieve koppelingen* 

 
135 
223 

 
137 
255 

Dagontmoeting: unieke deelnemers 87 101 

 
*  Betreft koppelingen tussen vrijwilligers en hulpvragers. Soms leidt een koppeling tot een eenmalig contact, maar vaak gaat het 
om een koppeling voor langere tijd bestaande uit meerdere contactmomenten. 
 

De deelnemers aan de Bijeenkomsten Versterken Informele Zorg constateerden over het algemeen geen 
hiaten in het aanbod aan vrijwillige zorg en ondersteuning. Wel werd opgemerkt dat er te weinig vervoer 
wordt aangeboden waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Er is veel vraag naar vervoer van 
zorgbehoevenden door vrijwilligers. Het huidige aanbod biedt geen antwoord op specifieke vragen. 
Vanwege het wegvallen van de stadslijnen per medio december 2015, werkt de gemeente aan een nieuw 
vervoerssysteem voor de bewoners die zichzelf of met hun omgeving niet goed kunnen redden qua 
vervoer. Er wordt goed gekeken naar de rol die vrijwilligers(organisaties) hier kunnen spelen. 
Vrijwilligersorganisaties zijn dan ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe systeem. Voor 
wie niet uit de voeten kan met het nieuwe systeem blijft maatwerk bestaan. 
 
Vraag naam vrijwillige zorg en ondersteuning neemt toe 
De SWW heeft voor vrijwillige thuishulp een coördinator in dienst (20 per week) voor het begeleiden, 
faciliteren en waarderen van de vrijwilligers en het organiseren van de scholing van de vrijwilligers. 
De vraag naar vrijwillige zorg en ondersteuning neemt toe. Dit komt niet alleen door de (dubbele) 
vergrijzing maar ook door het groeiende beroep van de overheid op de eigen kracht van zorgbehoevenden 
en hun sociale omgeving. Als het ons lukt om mantelzorgondersteuning en vrijwillige zorg/ondersteuning 
meer onder de aandacht te brengen bij inwoners en professionals, zal de vraag nog verder toenemen. De 
vrijwilligersorganisaties binnen het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp kunnen niet voorzien in de 
groeiende vraag naar vrijwilligers, waardoor de meeste aanvragen bij de SWW terecht komen. Voor 
bepaalde soorten werk kan ook de SWW onvoldoende vrijwilligers vinden. Zo is er een tekort aan 
vrijwilligers voor boodschappen doen en voor sociaal huisbezoek. 
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De coördinatiefunctie van de SWW is te fragiel door de beperkte omvang en de afhankelijkheid van 1 
persoon. De werkdruk is hoog en er blijft nauwelijks tijd over voor innovatie, PR en werving. De verwachte 
groei van de vraag naar vrijwillige zorg en ondersteuning kan met de huidige formatie niet worden 
bediend. 
 

3. Samenwerking binnen de informele zorg 
 
De organisaties op het gebied van vrijwillige zorg en ondersteuning werken steeds meer samen. 
Humanitas, Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe (VTZD), Rode Kruis, Zonnebloem, Diaconaal Platform en 
SWW werken samen in een Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp dat ondergebracht is in het 
gemeentelijke Zorgloket. De medewerkers van het Zorgloket begeleiden hulpvragers naar een passend 
aanbod van één van de deelnemende vrijwilligersorganisaties. 
 
Humanitas, Rode Kruis, Diaconaal Platform, de Molukse mannengroep Kaum Ama Ama, Stichting ONE, het 
Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o. (CPM), de SWW en de gemeente werken ook samen in het 
‘Bestuurlijk Overleg Informele Zorg’. Dit overleg is gericht op het versterken van het (aanbod aan) 
informele zorg. Hiaten, belemmeringen en problemen in het aanbod worden gesignaleerd en aangepakt 
en, waar het meerwaarde heeft, wordt samenwerking opgestart. Verder wordt bepaald aan welke 
professionele ondersteuning de vrijwilligersorganisaties behoefte hebben. Deze ondersteuning neemt de 
gemeente af bij de SWW. Tot slot is het bestuurlijk overleg gesprekspartner voor de gemeente bij het 
vormgeven van het beleid rond informele zorg. 
 

4. Samenwerking met de formele zorg 
 
Een gebrek aan verbinding tussen vrijwillige zorg/ondersteuning en de formele zorg is als belangrijkste 
knelpunt benoemd door de deelnemers aan de bijeenkomsten Versterken Informele Zorg. Vrijwilligers 
willen gezien en gehoord worden door professionele organisaties. Zij willen erkend worden als onderdeel 
van het netwerk en een stem hebben in de hulpverlening. Kennisdeling tussen vrijwilligers en professionals 
kan beter. Nodig zijn korte lijnen en bekende gezichten. Verbinding en ontmoeting tussen vrijwilligers, 
professionals en gemeente is essentieel. Net als duidelijkheid over de grens van vrijwilligerswerk. Wie 
bepaalt of professionele hulp of vrijwillige hulp wordt ingezet? 
 
Samenwerking op wijk- en dorpsniveau 
De deelnemers zien ook veel kansen in meer samenwerking tussen zorginstellingen onderling en met 
vrijwilligersorganisaties op wijk- en dorpsniveau. Instellingen kunnen over en weer elkaars cliënten inzetten 
als vrijwilliger en mogelijk ook met elkaars cliënten diensten realiseren voor wijkbewoners. 
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III. Mantelzorgversterking 
 

1. Verschillende mantelzorgers 
 
De behoefte aan ondersteuning verschilt per mantelzorger. Overeenkomsten tussen mantelzorgers hangen 
vaak samen met de aard van de verzorgden en algemene persoonskenmerken zoals leeftijd of het hebben 
van een baan. In bijlage 2 (pagina 24) worden verschillende groepen mantelzorgers onderscheiden. Deze 
opsomming geeft een goed inzicht in de verscheidenheid van de mantelzorg die geboden wordt, de 
zwaarte van de zorg en de praktische, lichamelijke en psychische problemen waar mantelzorgers mee 
geconfronteerd worden.  
 
Op basis van landelijke cijfers zijn er in de gemeente Hoogeveen naar schatting  bijna 12.000 mantelzorgers 
van 18 jaar of ouder.5 Ten minste een kwart van alle jeugdigen van 12-15 jaar geeft in recente 
jeugdmonitoren aan dat zij opgroeien met zorg in de thuissituatie.6  Bijna 9.000 mantelzorgers van 18 jaar 
of ouder geven meer dan drie maanden of meer dan acht uur per week hulp aan een hulpbehoevende 
naaste. Van hen zijn naar verwachting ongeveer 1.500 zwaar- of overbelast. 
 

2. Ondersteuning van mantelzorgers 
 

A. Het aanbod aan en de bekendheid met mantelzorgondersteuning 
 
De SWW biedt mantelzorgondersteuning door een professionele mantelzorgconsulent (HBO 24 uur per 
week). Het aanbod bestaat uit: 
1. Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt. 
2. Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken. 
3. Informatievoorziening: bijvoorbeeld over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg. 
4. Voorlichting: bijvoorbeeld lezingen over het herkennen en erkennen van mantelzorgers. 
5. Respijtzorg (zie 4.B). 
6. Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers 

van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. 
Deze diensten worden aangeboden in afstemming en samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties 
en zorginstellingen.  
 
De SWW werkt nauw samen met het CPM. Ook het CPM biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Dit 
aanbod bestaat uit: 
1. Het geven van informatie en advies, via onder meer het IZ-magazine en het organiseren van 

contactavonden voor mantelzorgers. Het IZ-magazine verschijnt 8x per jaar. Het magazine wordt 
bezorgd bij ruim 500 (bij de redactie bekende) mantelzorgers. 400 exemplaren worden neergelegd bij 
huisartsenpraktijken, bibliotheken, buurt- en dorpshuizen, verzorgingscentra, ziekenhuis, diverse 
maatschappelijke organisaties etc. Het magazine wordt samengesteld door een redactie bestaande 
uit het CPM, vrijwillige thuishulporganisaties en de SWW en wordt gesubsidieerd door de gemeente. 

2. Respijtzorg in de vorm van de contactavonden en respijtweekenden. 
 
Uit onderzoekt van het SCP blijkt dat mantelzorgers vaak onvoldoende bekend zijn met het aanbod aan 
mantelzorgondersteuning. 7 

                                                           
5
 OpKracht, ‘…Respijt op maat Drenthe’, Assen januari 2015, p. 51 

6
 Mezzo, brochure ‘Informele zorg Jonge mantelzorgers. Naar een gemeente die jonge mantelzorgers ondersteunt’ 
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B. Het gebruik van en de behoefte aan mantelzorgondersteuning 

 
Begin 2015 maakten 174 mantelzorgers gebruik van de diensten van de mantelzorgconsulenten van de 
SWW, waarvan 40 in de leeftijd van 8-24 jaar. In 2013 hebben de mantelzorgconsulenten ruim 900 acties 
ondernomen ten behoeve van mantelzorgers, variërend van huisbezoeken (182) tot telefoontjes (327). 
Vragen van mantelzorgers hebben in Hoogeveen een meer dan gemiddeld complex karakter. Dit hangt 
samen met de lage sociaaleconomische status van veel inwoners. 
 
Uit onderzoek van het SCP blijkt dat veel mantelzorgers niet in beeld zijn bij de organisaties die steun 
kunnen bieden en dat mantelzorgers relatief weinig gebruik maken van de diverse vormen van 
mantelzorgondersteuning.8 Mantelzorgers zoeken vaak pas in een (te) laat stadium of helemaal geen hulp. 
Mantelzorgers noemden in het onderzoek van het SCP verschillende redenen waarom ze niet of pas laat 
hulp vragen: 
1. Ze herkennen niet dat ze hulp nodig hebben en overbelast zijn. 
2. Ze zijn onbekend met het aanbod aan ondersteuning. 
3. Ze zijn teleurgesteld over de afloop van eerdere aanvragen. 
4. Ze raken gefrustreerd door het vele papierwerk en de regels die er zijn bij het aanvragen van 

voorzieningen. 
5. Ze voelen zich niet serieus genomen bij het aanvragen van voorzieningen. 
 
We hebben maar een klein deel van de zwaar- en overbelaste mantelzorgers in beeld. De verwachting is 
dan ook dat de behoefte aan ondersteuning vele malen groter is dan het huidige gebruik ervan. Het aantal 
mantelzorgers en de druk op mantelzorgers zal naar verwachting toenemen door de (dubbele) vergrijzing, 
het langer zelfstandig wonen en de nadruk op ‘eigen kracht’. Hiermee zal ook de behoefte aan 
ondersteuning in de toekomst toenemen. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is het 
belangrijk de signalering van dreigende overbelasting te verbeteren en mantelzorgers actief toe te leiden 
naar ondersteuning.   
 
Net als de coördinatiefunctie van de SWW bij vrijwillige zorg en ondersteuning, is de functie van 
mantelzorgconsulent te beperkt qua omvang en te kwetsbaar door de afhankelijkheid van 1 persoon. Het 
huidige aantal hulpvragers kan niet worden geholpen in 24 uur. De SWW heeft dan ook, uit haar reserves, 
tijdelijk een extra mantelzorgconsulent ingezet. Ook met deze tijdelijke uitbreiding kan niet worden 
voldaan aan de verwachte toename van de vraag als gevolg van de groei van het aantal mantelzorgers en 
het streven om mantelzorgondersteuning en vrijwillige zorg/ondersteuning meer onder de aandacht te 
brengen. 
  

                                                                                                                                                                                                                  
7
 Mirjam de Klerk e.a., ‘Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp’, SCP, Den 

Haag, september 2014, p. 16 
8
 Mirjam de Klerk e.a., ‘Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp’, SCP, Den 

Haag, september 2014, p. 16 



 ______________________________________________________________________________________  
Notitie informele zorg Hoogeveen ............................................................................................ Pagina 10 van 27 
 

 
3. Mantelzorgwaardering 

 
Artikel 2.1.6 van de Wmo verplicht de gemeente om zorg te dragen voor een jaarlijkse blijk van waardering 
voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Op welke manier dit gebeurt, moet worden vastgelegd 
in een verordening. De blijk van waardering kan bestaan uit een geldbedrag maar ook uit een waardering in 
natura. 
Hiertoe is het budget dat tot 2015 door het Rijk werd besteed aan de regeling mantelzorgcompliment 
toegevoegd aan het Gemeentefonds (voor Hoogeveen ca. € 235.000 in 2015 en ca. € 336.000 vanaf 2016). 
De regeling mantelzorgcompliment kwam in 2015 te vervallen en hield in dat mensen die extramurale 
AWBZ-zorg ontvangen voor 1 mantelzorger bij de Sociale Verzekeringsbank een bedrag konden aanvragen 
van ca. € 200 per jaar. De gemeente Hoogeveen waardeert mantelzorg nu vooral door het subsidiëren van 
het ondersteuningsaanbod, de respijtweekenden en de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. De Dag van de 
Mantelzorg is een verwendag voor plaatselijke mantelzorgers. 
 

4. Respijtzorg 
 

A. Wat is respijtzorg? 
 
Onder respijtzorg wordt verstaan vervangende mantelzorg, oftewel ondersteuning bestaande uit het 
tijdelijk overnemen van de zorg. Respijtzorg is bedoeld om de draagkracht van mantelzorgers te vergroten 
door de mantelzorger te ontlasten; zowel fysiek als mentaal. 
Er zijn veel verschillende vormen van respijtzorg. Respijtzorg varieert op de volgende kenmerken: 
1. Doelgroep. De karakteristieken van de in paragraaf III.1 genoemde groepen mantelzorgers leiden tot 

verschillende voorkeuren ten aanzien van respijtzorg. Respijtzorg kan dan ook gericht zijn op alle 
mantelzorgers of op bijvoorbeeld één van de genoemde groepen mantelzorgers. Soms is de situatie 
waarin een groep mantelzorgers zich bevindt zo bijzonder dat specifieke respijtzorg voor deze groep 
gewenst is. 

2. Individueel of in groepsverband. 
3. In huis of buitenshuis. 
4. Wie de zorg ontvangt: de verzorgde, de mantelzorger of beide. 
5. Wie de zorg verleent: mensen uit het eigen netwerk, vrijwilligers, professionals of een combinatie van 

deze groepen. 
6. Tijdsduur variërend van uren tot meerdere dagen. 
7. Primair doel: opvang, deskundigheidsbevordering, lotgenotencontact, erkenning, waardering, 

bekrachtiging of ontspanning. 
 

In nauw overleg tussen de gemeente en deelnemers aan het Netwerk Dementie en met subsidie van de 
gemeente, is in 2015 een ontmoetingscentrum tot stand gekomen voor mensen met (beginnende) 
dementie en hun mantelzorgers. In het ontmoetingscentrum kunnen volwassenen met 
geheugenproblematiek en/of beginnende dementie terecht voor een kop koffie en een luisterend oor. 
Tegelijkertijd biedt het hun mantelzorgers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de zorg een tijd 
uit handen te geven. Het is een laagdrempelige preventieve tijdbestedingsvorm voor de verzorgden en 
tegelijkertijd een lichte vorm van respijtzorg voor de mantelzorgers. Het is een pilot. De praktijk moet 
uitwijzen of het inderdaad in een behoefte voorziet. Daarom wordt begonnen met een bescheiden 
openstelling 1 keer in de week op woensdag van 10.00 tot 14.00 uur.  
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Vormen van respijtzorg geleverd aan de verzorgde zijn bijvoorbeeld: 
- In huis: oppas- of bezoekservice, vakantievervanging, vrijwillige palliatieve terminale zorg e.d. 
- Buitenshuis: 

 In groepsverband: dagontmoeting, dagbehandeling, weekend- of vakantieopvang, 
zorgboerderij, kinderdagcentrum, vakantiearrangement e.d. 

 Individueel: kortdurende opname, gastgezin e.d. 
 
Vormen van respijtzorg geleverd aan zowel de verzorgde als de mantelzorger zijn bijvoorbeeld: 
- Buitenshuis: 

 In groepsverband: ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers etc. 

 Individueel: aangepaste vakantie, logeerhuis, zorghotel e.d. 
 
Vormen van respijtzorg geleverd aan de mantelzorger zijn bijvoorbeeld: 
- Buitenshuis: 

 In groepsverband voor een specifieke doelgroep: NAH9-lotgenoten e.d. 

 In groepsverband algemeen: mantelzorgcafé, contactavond van het Contactpunt Mantelzorg 
Hoogeveen e.o. (CPM), respijtweekenden e.d. 

 
Met de invoering van de nieuwe Wmo 2015 is een groot aantal taken vanuit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hieronder vallen taken die indirect 
respijtzorg bieden te weten: 
- Dagbesteding in groepsverband voor verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, 

zintuigelijk gehandicapten en voor zelfstandig wonende ouderen met matige tot zware beperkingen 
waaronder dementie. 

- Arbeidsmatige en/of educatieve dagbesteding in groepsverband voor cliënten met een langdurige 
psychische stoornis. 

- Inloopvoorziening voor personen met een langdurige psychische stoornis. 
 
Daarnaast is ‘kortdurend verblijf’ gedecentraliseerd naar de gemeente. Deze voormalige AWBZ-functie was 
specifiek bedoeld als respijtvoorziening ter ontlasting van de mantelzorger. Mensen met een beperking of 
een handicap die thuis wonen en permanent toezicht nodig hebben kunnen met een indicatie voor 
Kortdurend Verblijf maximaal drie etmalen per week ergens anders logeren, zodat hun mantelzorgers vrijaf 
krijgen. 
Hoogeveen heeft ervoor gekozen om de ondersteuning die wordt overgeheveld van de AWBZ naar de 
gemeente te continueren in 2015. Wel worden de mogelijkheden en de wenselijkheid onderzocht van 
alternatief aanbod. Deze worden eventueel ook in de praktijk uitgeprobeerd in de vorm van pilots. Gedacht 
moet worden aan het combineren van dagbestedingsvormen, dagbestedingsgroepen en 
welzijnsactiviteiten en het realiseren van laagdrempelige preventieve tijdbestedingsvormen. 
 

B. Het aanbod aan en de bekendheid met respijtzorg in Hoogeveen 
 
In 2014 is in opdracht van het Drents Platform Mantelzorg door OpKracht onderzoek gedaan naar het 
aanbod aan respijtvoorzieningen in Drenthe10. OpKracht heeft een enquête gehouden onder 400 
mantelzorgers in 7 Drentse gemeenten, waaronder Hoogeveen. De mantelzorgers zijn aangedragen door 
de lokale contactpunten mantelzorg. De conclusie van het onderzoek ‘..Respijt op maat Drenthe’ is dat er 

                                                           
9
 NAH: niet aangeboren hersenletsel 

10
 OpKracht, ‘…Respijt op maat Drenthe’, Assen januari 2015. 
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in Drenthe sprake is van een redelijk dekkend netwerk van respijtzorgvoorzieningen met een 
verscheidenheid aan respijtzorgaanbieders. 
De waardering van de geënquêteerden voor respijtvoorzieningen is over het algemeen redelijk. Er zijn geen 
duidelijke signalen die wijzen op een gebrekkige aansluiting van het aanbod op de vraag. 
 
Dit beeld blijkt ook uit een afstudeeronderzoek dat een student van Windesheim in 2014 uitvoerde naar de 
wijze waarop mantelzorgers in de gemeente Hoogeveen ondersteund kunnen worden door respijtzorg.11 
 
Van de geënquêteerde in het onderzoek ‘..Respijt op maat Drenthe’ uit de gemeente Hoogeveen is 55% 
bekend met respijtzorg in het algemeen. 54% kent dagactiviteiten voor verzorgden en 55% kent de 
respijtweekenden voor mantelzorgers. Veel minder Hoogeveense geënquêteerden zijn bekend met 
individuele respijtzorg in huis door vrijwilligers of beroepskrachten (30% - 20%) en nog minder met tijdelijk 
verblijf in een verzorgingshuis en logeergelegenheden (16%-11%). 
Opvallend is dat de mantelzorgers die bekend zijn bij het contactpunt in Hoogeveen veel beter 
geïnformeerd zijn over respijtzorg dan de bekende mantelzorgers in de overige Drentse gemeenten. Het 
Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o. is een actief contactpunt dat maandelijks thema-avonden 
organiseert voor mantelzorgers, dat de bij haar bekende mantelzorgers informeert via het IZ-Magazine en 
dat een netwerk heeft opgebouwd en onderhoudt van lokale partnerorganisaties (SWW, ROC, kerken, 
verzorgingshuizen e.d.). Wellicht dat de informatievoorsprong van de bekende Hoogeveense mantelzorgers 
hiermee te maken heeft. 
 

De gemeente subsidieert sinds een aantal jaren de respijtweekenden die het CPM en de SWW 2x per jaar 
organiseren. De spontane reacties van deelnemers zeggen veel over de inhoud en de beleving van deze 
weekenden. 
“Het was onwennig en na een poosje heerlijk om verzorgd te worden en niet steeds bezig te zijn met 
zorgen voor een ander. Voor het eerst sinds tijden een fijne rustige nacht gehad. Ik betrapte me erop dat 
ik een tijdlang niet aan mijn zorgen gedacht had. We werden enorm verwend met aandacht en heerlijke 
maaltijden. De contacten met de anderen waren fijn en soms diep. Er was herkenning en erkenning. De 
orchideeënhoeve was schitterend. Bedankt”. 
“Een weekend je laten verwennen klinkt heel verleidelijk, maar dan moet je gaan bedenken hoe je dat in 
de thuissituatie moet gaan verwezenlijken en wat je voor jezelf vindt dat je mag accepteren. 
Het herkennen van andermans situaties geeft weer richting aan hoe het ook anders kan. Het was een 
geweldig weekend met diepere intenties die nog lang zullen doorwerken. Mede door de goede 
organisatie en enthousiaste medewerkers” 
“Voor het eerst mee, naar een mooie locatie en een groep onbekenden. Al gauw ging bij iedereen de rem 
eraf. Veel lief en leed word gedeeld met elkaar. Wat mij heel erg opviel, was de openheid naar elkaar 
terwijl je elkaar niet eens kent. Je rugzakje met bagage voelt ineens veel minder zwaar. Je zit tenslotte 
allemaal in hetzelfde schuitje: je zorgt voor een ander! Een erg leuk, gezellig, lekker, emotioneel weekend. 
Iedereen bedankt daarvoor!” 
 “Hopelijk blijft er voor de toekomst de mogelijkheid bestaan om mantelzorgers de kans te geven even los 
te komen van de doorgaans intensieve zorg waar een mantelzorger mee te maken krijgt”. 
“Je spreidde je vleugels maar uit en wij kwamen allemaal lekker onder zitten, het voelde  ook zó warm. 
Zó heb ik het tenminste ondervonden en ik liet die warmte door mij heen stromen – zo’n heerlijk 
ontspannen gevoel. En het gevoel dat je niet helemaal alleen voor staat”. 

 

                                                           
11

 Mirjam Blokzijl, ‘Zicht op respijtzorg’, Hoogeveen juni 2014. 
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C. Het gebruik van en de behoefte aan respijtzorg 
 
Uit het onderzoek ‘..Respijt op maat Drenthe’ blijkt dat beperkt gebruik wordt gemaakt van de 
respijtvoorzieningen. Van dagactiviteiten wordt het meeste gebruik gemaakt. 32% van de Hoogeveense 
geënquêteerden maakt hiervan gebruik. Op de tweede plaats staat vrijwillige thuiszorg waarvan 6% van de 
Hoogeveense geënquêteerden gebruik maakt en professionele respijtzorg aan thuis (professionele 
thuiszorg) waarvan 4% gebruik maakt. In Hoogeveen maken beduidend minder mantelzorgers gebruik van 
professionele respijtzorg aan huis en van zorgboerderijen dan mantelzorgers in de overige Drentse 
gemeenten. 
Landelijk maakt 25 tot 30% van de mantelzorgers gebruik van een of andere vorm van respijtzorg. 
 
Uit een onderzoek van OpKracht in 2013 naar de behoefte van mantelzorgers aan respijtarrangementen12 
kwam naar voren dat de deelnemers van respijtarrangementen gemiddeld 65 jaar oud zijn, laag opgeleid 
zijn en een laag inkomen hebben. Voor mantelzorgers geldt in het algemeen dat de financiële 
mogelijkheden vaak beperkt zijn door extra (zorg)kosten en minder mogelijkheden om (fulltime) te werken. 
Na afloop van het arrangement voelt de mantelzorger zich minder zwaar belast.  
 
Factoren die het gebruik van respijtzorg belemmeren: 
1. De geringe bekendheid van mantelzorgers met respijtvoorzieningen. 
2. Weerstand bij de verzorgde om gebruik te maken van een respijtzorgvoorziening en om een ander 

persoon te accepteren die de zorg overneemt. Volgens genoemd onderzoek van OpKracht uit 2013 
komt dit vaak voor. 

3. Angst/schroom of te groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de mantelzorger om de zorg uit handen 
te geven. Ook dit is regelmatig aan de orde, volgens genoemd onderzoek. 

4. Te lange wachttijden en ingewikkelde aanvraagprocedures voor professionele zorg. 
5. Mantelzorgers zien op tegen het regelwerk. 
  
Mantelzorgers die eenmaal aan een respijtarrangement hebben deelgenomen staan daarna veel meer 
open voor respijtzorg. 
 
Van de 1,7 miljoen mantelzorgers in Nederland die zorgen voor iemand met ernstige beperkingen heeft 
een kwart behoefte aan respijtzorg.13 Enkele groepen mantelzorgers hebben vergelijkbare behoeften. Zo 
hebben mantelzorgers van GGZ-cliënten behoefte aan respijtarrangementen specifiek voor de eigen groep. 
Mantelzorgers van kinderen met een beperking hebben behoefte aan arrangementen waar het kind mee 
kan gaan maar de zorg wel uit handen wordt genomen. Voor werkende mantelzorgers moet in het 
arrangement aandacht zijn voor thema’s als zorgverlof, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, 
timemanagement e.d. Bij mantelzorgers van verzorgden met fysieke beperkingen geniet een gemengde 
groep mantelzorgers de voorkeur om de oriëntatie te verbreden. Uiteindelijk heeft elke mantelzorger zijn 
of haar individuele behoefte. De ene mantelzorger heeft behoefte aan lotgenotencontact, terwijl de 
andere juist bezorgd raakt van de confrontatie met anderen die al veel verder in hetzelfde ziekteproces 
zijn. 
 

                                                           
12

 OpKracht, ‘Respijtzorg op Maat’, april 2013. 
13

 Roos Scherpenzeel, ‘Gun overbelaste mantelzorgers adempauze. Mantelzorg versterken, verlichten en verbinden. Aflevering 
7: het belang van respijtzorg’, MOVISIE.nl, 6 september 2013. 
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Bij respijtarrangementen voor mantelzorgers wordt vaak vervangende zorg voor de verzorgde aangeboden. 
In de praktijk regelen de meeste mantelzorgers via hun eigen netwerk vervangende zorg. Uit onderzoek 
blijkt dat mantelzorgers pas echt opladen als vervangende zorg tijdig geboden wordt. 
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IV. Het beleid van de gemeente 
 

1. Bestaande doelstellingen 
 
De doelen van de gemeente op het gebied van informele zorg zijn vastgesteld met het Wmo-beleidsplan 
2015 - 2018. Het centrale doel is het zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid 
van de samenleving. Dit leidt onder meer tot de volgende subdoelen: 
1. Het bieden van mantelzorgondersteuning inclusief respijtzorg. 
2. Het breed onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van respijtzorg. 
3. Het verbinden van informele hulp en professionele ondersteuning. 
4. Het stimuleren van vormen van noaberhulp. 
5. Het bevorderen en ondersteunen van vrijwillige zorg en ondersteuning. 
6. Het jaarlijks aanbieden van een blijk van waardering aan mantelzorgers. 
 
Door het bieden van mantelzorgondersteuning en respijtzorg willen we mantelzorgers zodanig ontlasten 
dat ze op hun eigen wijze mantelzorg kunnen blijven verlenen. Het zou goed zijn om dit expliciet in de 
doelstelling op te nemen. 
 

2. Ondersteuning van de gemeente 
 
De wijze waarop de gemeente de informele zorg thans ondersteunt is vastgesteld in de uitwerkingsnotitie 
‘De eerste en belangrijkste schakel in de zorg’ van december 2009.  
De gemeentelijke ondersteuning bestaat thans uit: 
1. Het voorzitten van het Bestuurlijk Overleg Informele Zorg (zie paragraaf II.3) en de Werkgroep 

Informele Zorg (zie paragraaf 0). 
2. Het subsidiëren van de SWW voor het ondersteunen van informele zorg. De SWW verricht de 

volgende taken: 
a. Het bieden van mantelzorgondersteuning (zie paragraaf III.2.A). 
b. Door vrijwilligers verzorgde dagontmoeting organiseren voor kwetsbare inwoners en daarmee 

de mantelzorg ontlasten (respijtzorg, zie paragraaf III.4.A). 
c. Het bieden van ondersteuning en zorg door vrijwilligers aan kwetsbare inwoners (zie paragraaf 

II.1). 
d. Het vinden van geschikte vrijwilligers voor zorg en ondersteuning. 
e. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers organiseren op basis van de vraag van 

vrijwilligersorganisaties. 
f. Zorgdragen voor afstemming tussen organisaties op het gebied van vrijwillige zorg en 

ondersteuning. 
g. Het bevorderen van burenhulp. 
h. Zorgdragen voor een compleet overzicht van alle diensten op het gebied van informele zorg. 
i. Ondersteuning bieden aan vrijwilligersorganisaties op het gebied van de informele zorg zoals 

afgesproken in het Bestuurlijk Overleg Informele Zorg. 
Individuele vrijwilligersorganisaties op het gebied van informele zorg kunnen voor professionele 
ondersteuning een beroep doen op de SWW. Het kan daarbij gaan om allerlei werkzaamheden 
waarvoor men een professional nodig heeft, zoals coördinatie van vrijwilligers, pr, administratie 
etc. De SWW kan die taken (tijdelijk) door een beroepskracht laten uitvoeren of de 
vrijwilligersorganisatie helpen om het (weer) door vrijwilligers te laten uitvoeren. 
In het Bestuurlijk Overleg Informele Zorg wordt elk jaar besproken wat de instellingen aan 
algemene ondersteuning verwachten van de SWW. Dat was in 2014 onder meer: 
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- Pr. voor informele zorg via het IZ-magazine en de SWW-pagina in de Hoogeveense 
Courant. 

- Mantelzorg en mantelzorgondersteuning onder de aandacht brengen bij groepen 
professionals. 

3. Subsidies verlenen voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties op het gebied van informele zorg. 
Hoogeveen heeft een subsidiebudget Informele Zorg van ruim €28.000,=. Dit budget wordt elk jaar 
verdeeld over de aanvragers. De aanvragers zijn vrijwilligersorganisaties op het gebied van 
mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg/ondersteuning en lotgenotenhulp. Het subsidiebudget 
wordt verdeeld onder de aanvragers naar rato van het aantal hulpcontacten en bijeenkomsten met 
en zonder inhuur van externen (sprekers e.d.). Hoe meer hulpcontacten en bijeenkomsten men 
organiseert, hoe groter het deel van het subsidiebudget dat men ontvangt. Bij het aanvragen van de 
subsidie hoeven organisaties niet veel meer aan te geven dan de aard en hoeveelheid hulpcontacten 
en bijeenkomsten die men in het subsidiejaar wil organiseren. Voor de subsidieverantwoording 
hoeven organisaties alleen maar aan te geven hoeveel hulpcontacten en bijeenkomsten men 
uiteindelijk daadwerkelijk georganiseerd heeft. Deze wijze van subsidieverdeling is simpel, niet 
bureaucratisch, objectief en controleerbaar. De regeling stimuleert vrijwilligersorganisaties om zoveel 
mogelijk contacten en bijeenkomsten te organiseren voor zo laag mogelijke kosten. 
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de programmabegroting bezien of het budget toereikend is of 
moet worden opgehoogd. 

Er zijn geen signalen dat bovenstaande instrumenten voor ondersteuning niet voldoen zijn of aanpassing 
behoeven. Ze stimuleren en ondersteunen het aanbod aan informele zorg. 
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V. Conclusies en acties 
 

1. Conclusies 
 
Uit voorgaande hoofdstukken kunnen we de volgende conclusies trekken: 
 

A. Vrijwillige zorg en ondersteuning 
 
1. Er zijn geen duidelijke signalen die wijzen op hiaten in het aanbod aan vrijwillige zorg en 

ondersteuning. 
2. Inwoners, vrijwilligers en professionals zijn onvoldoende op de hoogte van het aanbod aan informele 

zorg. 
3. Voor bepaalde soorten zorg/ondersteuning kunnen onvoldoende vrijwilligers worden geworven zoals 

voor boodschappen doen en sociaal huisbezoek. 
4. De vraag naar vrijwillige zorg en ondersteuning neemt toe door de (dubbele) vergrijzing, het 

groeiende beroep van de overheid op de eigen kracht van zorgbehoevenden en hun sociale omgeving 
en het streven om mantelzorgondersteuning en vrijwillige zorg/ondersteuning meer onder de 
aandacht te brengen bij inwoners en professionals. 

5. De coördinatiefunctie bij de SWW voor vrijwillige zorg en ondersteuning is te klein en te kwetsbaar. 
6. De organisaties op het gebied van vrijwillige zorg en ondersteuning werken nauw samen op zowel 

uitvoerend niveau als bestuurlijk niveau. 
7. Er is gebrek aan verbinding tussen vrijwillige zorg/ondersteuning en de formele zorg. 
8. Meer samenwerking tussen (zorg)instellingen op wijk- en dorpsniveau biedt kansen. Instellingen 

kunnen elkaars cliënten inzetten als vrijwilliger en mogelijk ook met elkaars cliënten diensten 
realiseren voor wijkbewoners. 

 
B. Versterken mantelzorg 

 
9. Mantelzorgers maken relatief weinig gebruik van de diverse vormen van mantelzorgondersteuning 

en zoeken vaak pas in een (te) laat stadium of helemaal geen hulp. 
10. Mantelzorgers zijn vaak onvoldoende bekend met het aanbod aan mantelzorgondersteuning. 
11. Maar een klein deel van de zwaar en overbelaste mantelzorgers is in beeld bij de organisaties die 

steun kunnen bieden.  
12. De behoefte aan mantelzorgondersteuning zal in de toekomst groeien door toename van (de druk 

op) mantelzorgers als gevolg van de (dubbele) vergrijzing, het langer zelfstandig wonen, de nadruk op 
‘eigen kracht’ en meer aandacht voor mantelzorgondersteuning. 

13. De functie van mantelzorgconsulent bij de SWW is te klein en te kwetsbaar. 
 

C. Respijtzorg 
 
14. Er zijn geen duidelijke signalen die wijzen op een gebrekkige aansluiting van het aanbod aan 

respijtvoorzieningen op de huidige vraag naar respijtzorg. Dat geldt zowel voor het volume aan 
respijtzorg als voor de verscheidenheid en de kwaliteit van de respijtzorgvoorzieningen. 

15. De mantelzorgers die bekend zijn bij het CPM zijn redelijk geïnformeerd over het aanbod aan 
respijtzorg, in tegenstelling tot de bekende mantelzorgers in de overige Drentse gemeenten. 

16. Mantelzorgers maken relatief weinig gebruik van respijtvoorzieningen. 
17. De diversiteit aan mantelzorgers leidt tot grote verscheidenheid in voorkeuren ten aanzien van 

respijtzorg. 
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18. Mantelzorgers die eenmaal aan een respijtarrangement hebben deelgenomen staan daarna veel 
meer open voor respijtzorg. 

19. De financiële mogelijkheden van mantelzorgers zijn vaak beperkt door extra (zorg)kosten en minder 
mogelijkheden om (fulltime) te werken. 

 
D. Ondersteuning door de gemeente 

 
20. De doelstellingen van de gemeente geven onvoldoende aan waarom we mantelzorgers willen 

ondersteunen en respijtzorg willen bieden. Duidelijk moet zijn dat we hiermee mantelzorgers zodanig 
willen ontlasten dat ze op hun eigen wijze en onverplicht mantelzorg kunnen blijven verlenen. 

21. De bestaande subsidiebudget en de bestaande subsidiebeleidsregels voor informele zorg, alsmede de 
professionele ondersteuning die de SWW biedt aan de informele zorg, stimuleren en ondersteunen 
het aanbod aan informele zorg. 

 
2. Acties 

 
A. Aanscherpen doelgroep en doelstellingen 

 
1. Het informele zorgbeleid focussen op kwetsbare inwoners. Het is gewenst om de beperkte 

financiële middelen en capaciteit gericht in te zetten voor de inwoners die het echt nodig hebben en 
waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dat we ons vooral richten op: 
a. Vrijwilligers(organisaties) die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners die 

zelfstandig wonen of in een vorm van beschermd wonen. 
b. Zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers van verzorgden die niet in een instelling wonen. 

 
2. Het beleidsdoel “het bieden van mantelzorgondersteuning inclusief respijtzorg” als volgt aanvullen: 

“mantelzorgers ontlasten zodat ze op hun eigen wijze mantelzorg kunnen blijven verlenen door het 
bieden van mantelzorgondersteuning en respijtzorg”.  

 
B. Bereik vergroten 

 
3. Meer bekendheid geven aan het aanbod aan informele zorg. 

Op de volgende manieren moet daaraan worden gewerkt. 
a. Het volledige aanbod digitaal ontsluiten. Daarbij moet aansluiting worden gezocht bij de 

digitale sociale kaart voor informele zorg die wordt ontwikkeld door Humanitas en de SWW. 
b. Continueren van de informatie- en adviesfunctie van het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen. 
c. Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen moet haar netwerkcontacten blijven onderhouden en 

aanwenden om bekendheid te geven aan het aanbod en om de drempels naar het aanbod te 
slechten. 

d. Voorlichting door de mantelzorgconsulenten van de SWW aan (wijk)professionals en 
mantelzorgers over het aanbod. 

e. Wmo-consulenten moeten bij het keukentafelgesprek het aanbod onder de aandacht brengen 
van de verzorgden en hun mantelzorgers. 

f. Publieksvoorlichting over het aanbod aan informele zorg. 
 
4. (Over)belaste mantelzorgers opsporen en toeleiden naar ondersteuning en respijtzorg. 

Wmo-consulenten zijn wettelijk verplicht om bij het keukentafelgesprek de behoefte te onderzoeken 
aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger (Wmo artikel 2.3.2 lid 4). Maar Wmo-
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consulenten zijn niet de enigen die in de praktijk zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers tegen 
komen. Bovendien komen Wmo-consulenten sporadisch bij cliënten. Het is dan ook belangrijk om 
voor het opsporen van (over)belaste mantelzorgers gebruik te maken van meerdere signaleerders, 
zoals huisartsen, thuiszorgmedewerkers, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en 
vrijwilligers. Ervaringen tot nu toe leren dat het geven van voorlichting aan deze beroepsgroepen 
over mantelzorg maar in beperkte mate en vaak maar tijdelijk, de alertheid voor (dreigende) 
overbelasting van mantelzorgers vergroot. Deze beroepsgroepen zouden structureel in hun werk te 
maken moeten hebben met mantelzorgondersteuning. Dit kan worden gerealiseerd door 
mantelzorgondersteuners toe te voegen aan multidisciplinaire teams in wijken en bij 
huisartsenpraktijken. De aanwezigheid van een mantelzorgondersteuner in zo’n team zal de andere 
teamleden alert maken op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en bewust maken van 
mogelijkheden van ondersteuning en respijtzorg. De mantelzorgondersteuner zal binnen het team 
zendingswerk moeten verrichten maar zal vooral de andere teamleden moeten laten ervaren wat 
mantelzorgondersteuning kan bieden in individuele zorgsituaties. 
De SWW is voornemens om mantelzorgondersteuners toe te voegen aan de eigen gebiedsteams die 
bestaan uit opbouwwerk, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk en 
opvoedingsondersteuning (VVE&O). Om ook meer aansluiting te krijgen met de eerstelijnszorg 
zouden deze mantelzorgondersteuners ook moeten participeren in de multidisciplinaire teams die 
thans worden ingericht bij huisartsengroepen. 
 

We zijn in overleg met Achmea en de huisartsen om bij huisartsengroepen preventieve 
ouderenzorgketens in te richten voor kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe zorgvraag. 
Hiertoe worden bij huisartsengroepen multidisciplinaire teams ingericht bestaande uit huisarts, 
maatschappelijk werker, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige en Wmo-consulent. De teamleden 
signaleren kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe zorgvraag. Teamleden bezoeken de ouderen 
en verkennen samen met hen hun wensen en mogelijkheden. Indien gewenst wordt een zorgplan 
opgesteld. De bezochte ouderen worden gestimuleerd om hun sociale netwerk uit te breiden, gezonder te 
gaan leven (meer te bewegen) en krijgen indien nodig ondersteuning op maat gericht op zelfredzaamheid.  

 
C. Bestaande ondersteuning continueren en versterken 

 
5. Continueren van het bestaande subsidiebudget en de bestaande subsidiebeleidsregels voor 

informele zorg, almede de bestaande professionele ondersteuning die de SWW biedt. 
 
6. Uitbreiding van de omvang en vermindering van de kwetsbaarheid van de professionele 

coördinatie van vrijwillige zorg/ondersteuning en de professionele mantelzorgondersteuning 
(mantelzorgconsulenten).  

 
D. Versterken van het respijtaanbod 

 
7. Continueren van het bestaande aanbod aan respijtvoorzieningen. 

Dit geldt ook voor de respijtvoorzieningen die 1 januari 2015 zijn overgeheveld van de AWBZ naar de 
gemeente. De decentralisatie van taken van het Rijk naar de Wmo ging gepaard met forse 
bezuinigingen. Daarnaast zal vanaf 2016 het rijksbudget voor de nieuwe Wmo-taken steeds meer 
worden verdeeld over de gemeenten op basis van objectieve maatstaven en steeds minder op basis 
van de historische uitgaven. Die overgang van historisch naar objectief verdeelmodel lijkt nadelig uit 
te pakken voor Hoogeveen. Dit vraagt om een efficiëntere organisatie van het bestaande aanbod, 
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ook van het aanbod van respijtzorg. De aanbieders moeten daartoe permanent worden 
gestimuleerd, via ons inkoopbeleid, subsidiebeleid en door partijen samen te brengen. 

 
8. Het realiseren van een breed spectrum aan respijtvormen om respijtzorg op maat te kunnen 

leveren, waaronder lichtere vormen van respijtzorg. 
Lichte vormen van respijtzorg hebben een lagere drempel waardoor mantelzorgers er naar 
verwachting in een eerder stadium gebruik van maken. Zo kunnen ze wennen aan het loslaten van de 
zorg. 
Het behoefte-onderzoek van OpKracht richt zich op de bekende mantelzorgers. Dat is een klein deel 
van alle mantelzorgers. De conclusie van het onderzoek dat er geen gebrekkige aansluiting is van het 
aanbod op de vraag, wil dus niet zeggen dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe vormen van 
respijtzorg. De behoefte hieraan kan eigenlijk alleen getest worden in de praktijk. Het is dan ook 
gewenst om nieuwe vormen van respijtzorg te ontwikkelen die aansluiten op de maat en de behoefte 
van de mantelzorger. Deze nieuwe soorten van respijt moeten in de vorm van pilots in de praktijk 
worden uitgeprobeerd. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij het voornemen van de gemeente 
om laagdrempelige preventieve tijdbestedingsvormen te ontwikkelen. Deze algemene voorzieningen 
moeten het inzetten van maatwerkvoorzieningen verminderen. Ook de behoefte aan dit soort 
voorzieningen willen we in de praktijk ervaren.  
De bestaande Werkgroep Informele Zorg kan het initiatief nemen voor nieuwe vormen van 
respijtzorg. De werkgroep heeft thans nog geen formele status. Het is gewenst de positie van de 
werkgroep te versterken door haar onder de verantwoordelijkheid te brengen van het Bestuurlijk 
Overleg Informele Zorg (zie paragraaf II.3). De rol ten opzichte van de gemeente verandert daardoor 
niet. De werkgroep blijft een adviesfunctie vervullen ten aanzien van initiatieven die financiële 
consequenties hebben voor de gemeente. 

 
9. Het wegnemen van financiële belemmeringen om deel te nemen aan respijtzorg. 

Dit kan op de volgende manieren. 
a. Stimuleren dat mantelzorgers voor respijtzorg een beroep kunnen doen op hun 

zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars nemen vergoeding voor respijtzorg op in het aanvullend 
pakket. Veel mantelzorgers hebben echter een kleine beurs. Zorgverzekeraars moeten erop 
worden aangesproken om ook voor deze verzekerden respijtzorg toegankelijk te maken. 
Mantelzorgers kunnen worden gewezen op de mogelijkheid om een polis af te sluiten die een 
vergoeding geeft voor respijtarrangementen en zorgverzekeraars kunnen worden gestimuleerd 
om dergelijke polissen voor inwoners van Hoogeveen aan te bieden. 

b. De eigen bijdrage voor mantelzorgers met een minimum inkomen zo laag mogelijk houden. 
Onderzocht moet worden hoe dit het beste kan worden gerealiseerd: via de subsidieverlening, 
via de bijzondere bijstand of via de regeling meerkosten als gevolg van ziekte en/of handicap. 

 
E. Mantelzorgwaardering gericht inzetten 

 
10. De waardering voor mantelzorgers aanbieden in natura, in de vorm van onder meer: 

a. Een groot en gevarieerd aanbod aan respijtarrangementen van een dagdeel tot meerdere 
dagen (zie punt 8). 

b. Het faciliteren van de ontspanningsactiviteiten van het CPM in het kader van de Dag van de 
Mantelzorg.  

c. Passende ondersteuning door een mantelzorgconsulent (zie punt 6). 
Er zijn verschillende redenen om de waardering niet aan te bieden aan alle mantelzorgers in de vorm 
van een geldbedrag, namelijk: 
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a. Niet alle mantelzorgers behoren tot de primaire doelgroep: zwaar belast en overbelast. 
b. Niet alle mantelzorgers zijn sociaal, psychisch of financieel kwetsbaar. 
c. Het mantelzorgcompliment van het Rijk wordt door sommige mantelzorgers aangewend voor 

het dekken van zorgkosten. De regeling meerkosten als gevolg van ziekte en/of handicap moet 
hierin voorzien en niet een mantelzorgcompliment. 

d. Een mantelzorgcompliment in natura kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opsporen 
van zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers. Het gewenste brede scala aan 
respijtvoorzieningen moet dan actief worden aangeboden aan potentiële mantelzorgers (de 
verzorgers van onze Wmo-cliënten) ondersteund met een goede pr-campagne. 

 
F. Samenwerking versterken 

 
11. Blijvend realiseren van verbinding en ontmoeting tussen én vrijwilligers én professionals én 

Gemeente. 
“Uit het oog: uit het hart”. Professionals en vrijwilligers geven aan behoefte te hebben aan 
ontmoeting. De Werkgroep Informele zorg wil doorgaan met het bij elkaar brengen van professionals 
en vrijwilligers. 

 
12. Stimuleren van samenwerking tussen instellingen op het gebied van welzijn en zorg op wijk- en 

dorpsniveau. 
De deelnemers aan de Bijeenkomsten Versterken Informele Zorg zien veel kansen in meer 
samenwerking tussen (zorg)instellingen op wijk- en dorpsniveau. Instellingen kunnen elkaars cliënten 
inzetten als vrijwilliger en mogelijk ook met elkaars cliënten diensten realiseren voor wijkbewoners. 
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VI. Financiën 
 
De gemeente investeert al jaren in het ondersteunen van de informele zorg. De volgende uitgaven deden 
we ook al vóór de introductie van de Wmo 2015: 
 
Professionele ondersteuning van de informele zorg (door de SWW 
incl. coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorgconsulent) .......................................................... €210.000 
Activiteitensubsidies informele zorg (incl. dag van de mantelzorg) ...................................................... €29.000 
Dagontmoeting (dagopvang) ................................................................................................................ €125.000 
 
Sinds de invoering van de Wmo 2015 komen daar de volgende uitgaven bij: 
Kortdurend verblijf ....................................................................................................................................... p.m. 
Dagbesteding ................................................................................................................................................ p.m. 
Inloopvoorziening ggz ............................................................................................................................. €98.000 
 
In het Wmo beleidsplan 2015 – 2018 hebben we het volgende beleidsvoorstel geformuleerd: “de extra 
rijksbijdrage voor de waardering van mantelzorgers reserveren voor de beleidsvoorstellen die voortkomen 
uit de actualisering en aanvulling van het gemeentelijk beleid op het gebied van de informele zorg.” Voor 
Hoogeveen is de extra bijdrage ca. € 235.000 in 2015 en ca. € 336.000 vanaf 2016. 
 
Bovenstaande beleidsvoorstellen leiden tot de volgende jaarlijkse additionele uitgaven: 
Digitale sociale kaart informele zorg ........................................................................................................ €1.000 
Respijtweekenden .................................................................................................................................. €10.000 
Ontmoetingscentrum dementie ............................................................................................................. €15.000 
Continuering IZ-magazine ....................................................................................................................... €10.000 
Uitbreiding professionele mantelzorgondersteuning (vermindering kwetsbaarheid en 
participatie in multidisciplinaire teams) ................................................................................................. €42.000 
Vermindering kwetsbaarheid coördinatie vrijwillige zorg/ondersteuning ............................................ €37.000 
Realiseren van een breed spectrum aan respijtvormen .............................................................................. p.m. 
Het wegnemen van financiële belemmeringen om deel te nemen aan respijtzorg .................................... p.m. 
Bij elkaar brengen van professionals en vrijwilligers ............................................................................... €2.000 
Totaal nieuw .............................................................................................................................. €117.000 
 
Extra uitgaven voor de informele zorg vinden plaats binnen het Wmo-budget.  
  



 ______________________________________________________________________________________  
Notitie informele zorg Hoogeveen ............................................................................................ Pagina 23 van 27 
 

Bijlagen 
 

1. Organisaties die vrijwillige zorg/ondersteuning bieden 
 
Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan hulpbehoevenden vanuit: 
1. Levensbeschouwelijke organisaties. Vanuit de kerken wordt vanuit naastenliefde ondersteuning 

gegeven aan kwetsbare inwoners. 
Diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen hebben zich 
verenigd in een Diaconaal Platform Hoogeveen. Het platform wil door samenwerking de zorg voor de 
kwetsbare mens versterken. Vanuit het platform is Inloopuur De Haven opgestart in samenwerking 
met Humanitas en de Stichting Omzien naar Elkaar. Twee keer in de maand kunnen mensen bij het  
Inloopuur terecht met al hun vragen en problemen. Vaak betreft het financiële problemen en 
schulden. Vrijwilligers beantwoorden vragen, zoeken samen met de hulpvragers naar de beste 
manier om aan de problemen te werken, helpen om de weg naar de juiste instanties en 
hulpverleners te vinden en bieden eventueel financiële hulp. 
Vanuit de kerken is ook het project SchuldHulpMaatje van de grond gekomen. Een schuldhulpmaatje 
helpt mensen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën en leert hen hoe ze een 
financieel gezond leven kunnen leiden. 

2. Burenhulpcentrales. Dat zijn vormen van georganiseerde burenhulp door vrijwilligers soms gelieerd 
aan buurtverenigingen. In Pesse is de Maatjes Agenda Pesse actief, in De Weide is recent Buurthulp 
Voor Elkaar opgestart. De wijk Krakeel kent sinds jaar en dag De Sterrendienst. 

3. Vrijwillige thuishulporganisaties, zoals Humanitas, Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe (VTZD), het 
Nederlandse Rode Kruis, De Zonnebloem e.d. De vrijwilligers van de VTZD geven hulp en 
ondersteuning bij de zorg voor zieken in de laatste levensfase, zowel in de thuissituatie als ook in 
hospices. Humanitas en de Zonnebloem bieden bezoekservice voor ouderen waarbij vrijwilligers 
oudere mensen bezoeken om te praten of iets te ondernemen. Humanitas heeft ook een project 
waarbij vrijwilligers maatje worden van mensen met een verstandelijke beperking en waarbij maatje 
en cliënt samen activiteiten ondernemen. Verder biedt Humanitas hulp aan mensen die het lastig 
vinden om de administratie goed te regelen (het project Thuisadministratie). Ook zet ze vrijwilligers 
in om ouders te helpen bij het opvoeden van kinderen. Tot slot organiseert Humanitas 
lotgenotengroepen voor mensen die een dierbare hebben verloren en voor kinderen die te maken 
hebben met een echtscheiding van hun ouders. Het Rode Kruis organiseert een lotgenotengroep voor 
blinden en slechtzienden. Het Rode Kruis en de Zonnebloem organiseren ook ontspanning- en 
ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. 

4. Zelfhulpgroepen, zoals de Molukse mannengroep Kaum Ama Ama, het Alzheimercafé Hoogeveen, St. 
Toon Hermans Huis en Stichting Zelfhelp Nederland. Kaum Ama Ama werkt aan het verwerken van 
traumatische jeugdervaringen. Het Toon Hermans Huis is een inloopvoorziening voor mensen die zelf 
kanker hebben (gehad) of waarvan een naaste kanker heeft. De voorziening wordt gerund door 
lotgenoten met allemaal hun eigen ervaring met kanker. Men organiseert ook thema-avonden over 
kanker(behandeling), lotgenotencontactgroepen en ontspanningsactiviteiten. Het Alzheimer Café 
organiseert maandelijkse in buurthuis Het Oor informele bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De activiteiten starten meestal met een interview 
met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen 
de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Stichting Zelfhelp Nederland houdt 
wekelijks in het gebouw van VNN en GGZ Drenthe aan de Van Goghlaan een inloopspreekuur en 
groepsgesprekken voor mensen met een verslaving (drank, drugs, medicijnen, gokken, eten etc.). 

5. Non-profit instellingen, zoals de SWW, St. Vakantievreugd e.d. Vakantievreugd organiseert, zonder 
winstoogmerk, vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking uit de provincie Drenthe. 
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Vrijwilligers zorgen voor de begeleiding en verzorging van de vakantiegangers. 
De SWW zet vrijwilligers in voor: 
a. Het uitvoeren van kleine werkzaamheden in en om het huis bij ouderen en mensen met een 

beperking (Klussendienst). 
b. Het geven van informatie en advies en kortdurende hulp (bijvoorbeeld bij het invullen van 

formulieren) op het gebied van sociale zekerheid, inkomstenbelasting, minimaregelingen, 
budgettering, studiefinanciering e.d. (vrijwilligers bij het maatschappelijk werk) 

c. Het geven van voorlichting, informatie en advies over voorzieningen, wet- en regelgeving en 
procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan ouderen (vrijwillige 
ouderenadviseurs). 

d. Sociaal contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid (Maatjesproject Hoogeveen) en 
met ouderen. Doel van het contact is betrokkenheid en ontspanning. 

e. Het begeleiden van leerlingen bij de studie en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
identiteitsontwikkeling (Maatje op Maat). 

f. Het bieden van praktische en emotionele steun aan dementerenden, lichamelijk 
gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen in hun eigen huis (vrijwillige 
thuishulp). 

g. Het begeleiden van groepen ouderen die op vaste momenten samenkomen (dagontmoeting) of 
samen op pad gaan. 

 
2. Soorten mantelzorg 

 
OpKracht beschrijft de specifieke behoeften van groepen mantelzorgers aan de hand van de kenmerken 
van de verzorgden en enkele specifieke kenmerken van mantelzorgers. We nemen deze beschrijving, met 
toestemming van Opkracht, dan ook één op één over en voegen daar zelf nog twee groepen aan toe. 
 
Ouderen 
Het betreft hier een doelgroep die door toename van leeftijd lichamelijk toenemend zorgbehoeftig wordt 
en daardoor afhankelijk van hun partner, kinderen, vrienden, buren of een informeel netwerk van 
vrijwilligers. Juist omdat het een voortschrijdend proces betreft waarbij in de aanvang lichte zorg verleend 
wordt neemt de belasting van de mantelzorger bijna onmerkbaar toe. Vaak is er geen bewustzijn bij de 
mantelzorgers van de zorgzwaarte en worden grenzen voortdurend verlegd. Het inschakelen van 
professionele en/of externe hulp, heeft een grote emotionele drempel waarbij de mantelzorger het gevoel 
heeft te falen. 
 
Dementerende ouderen 
Het betreft hier een doelgroep die door afname van de geestelijke gesteldheid toenemende zorg nodig 
heeft. Zij zijn in eerste instantie afhankelijk van hun partner, kinderen, vrienden, buren of een informeel 
netwerk. Naarmate het functie verlies toeneemt, neemt de zorgbehoefte onevenredig toe. Betreft het in 
de beginfase “slechts” vergeetachtigheid, gedurende het proces moet al snel ondersteuning geboden 
worden bij alle ADL activiteiten zoals persoonlijke verzorging, dagritme en voeding. Naast het verlenen van 
zorg wordt de mantelzorger in deze situatie ook geconfronteerd met het “verlies” van de partner, ouder in 
de vorm waarin deze steeds deel heeft uitgemaakt van het leven. Persoonlijkheidsveranderingen zorgen 
voor een zware zorgbelasting bij de mantelzorger. 
 
Chronisch zieken 
Het betreft hier een doelgroep die een chronische lichamelijke aandoening heeft waardoor zij afhankelijk 
zijn van anderen in de zorg voor zichzelf. Zij zijn in eerste instantie afhankelijk van huisgenoten zoals 
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partner en kinderen. Over het algemeen zal deze zorg langzaam toenemen tenzij het proces niet onder 
controle is. Deze doelgroep is bekend in het professionele zorgcircuit en krijgt van hieruit ook 
ondersteuning in het vormgeven van de zorg. Voor de mantelzorger heeft deze ondersteuning niet altijd 
een functie, de stap naar professionele zorg is groot en emotioneel beladen. In deze situaties worden niet 
zelden verpleegkundige/medische handelingen door de mantelzorger of de chronisch zieke zelf uitgevoerd, 
in eerste instantie vanuit autonome en praktische overweging. Het overdragen van deze zorg is moeilijk, 
terwijl de ervaren belasting door deze handelingen enorm toeneemt wanneer in het ziekteproces de 
basiszorg zwaarder wordt. 
 
Mensen met een levensbedreigende ziekte 
Het betreft hier een doelgroep die door een acute ziekte in zijn leven bedreigd wordt, en daarin afhankelijk 
is van zorg zowel lichamelijk als geestelijk. De zorg wordt ten dele verleend door professionals maar de 
huidige tendens is dat familieleden een deel van zorg zelf verlenen. De periode waarin de zorg geboden 
wordt is in principe beperkt, alleen is de termijn waarin hier behoefte aan is bij aanvang onbekend. 
Onzekerheid en emotionele belasting spelen een belangrijke rol in deze vorm van zorgverlening. 
Ondersteuning van de mantelzorgers in deze situatie wordt meestal geboden door de betrokken 
professionals. Vaak wordt achteraf de zorgbelasting pas ervaren. 
 

Mensen met GGZ problematiek 
Het betreft hier een doelgroep die psychische problemen heeft. De zorg en aandacht die zij nodig heeft 
wordt meestal door de directe omgeving gegeven. Moeilijk aspect in de mantelzorg voor deze doelgroep is 
dat de zorgbehoeftige zich vaak niet bewust is van de zorg die hij of zij nodig heeft en hier zelfs afwijzend 
tegenover staan. Het recht op zelfbeschikking en het beperkte inzicht in de eigen problematiek maakt het 
soms onmogelijk om de, voor de naaste omgeving wenselijke, zorg te kunnen verlenen. Daarnaast hebben 
deze mantelzorgers te maken met onbegrip vanuit hun omgeving, waardoor zij geen support ervaren en de 
zorg een zware belasting wordt. Specifiek voor deze doelgroep is dat het meestal “verborgen leed” betreft, 
de doelgroep relatief jong is en dat er in de zorg niet zelden een verslavingscomponent een rol speelt. 
Begrip en erkenning voor de zorgsituatie zijn van belang voor deze doelgroep. 
 

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel 
Het betreft hier een groep die ten gevolge van een ongeval of ziekte hersenbeschadiging heeft opgelopen. 
De zorg wordt over het algemeen door de directe omgeving gegeven, soms in combinatie met 
professionele zorgverleners afhankelijk van de ernst van de beschadiging. Aandachtspunt bij deze 
doelgroep is het verborgen lijden bij de “minder” ernstige beschadigingen. Voor de buitenwereld is de 
beperking niet duidelijk zichtbaar terwijl de neveneffecten van de beschadiging, zoals bijvoorbeeld 
karakterverandering, een enorme belasting voor de directe omgeving is. 
 
Kinderen met een aangeboren beperking (lichamelijk en/of geestelijk) 
Het betreft hier een doelgroep die vanaf de geboorte een beperking heeft. Niet zelden wordt deze 
beperking pas na een aantal levensjaren zichtbaar. Zij zijn afhankelijk van zorg door ouders en op latere 
leeftijd ook van broertjes en zusjes. Deze vorm van mantelzorg lijkt heel natuurlijk, ouders zorgen voor hun 
kind. Met het ouder worden van het kind neemt de zorgintensiteit toe, het kind wordt zwaarder, sterker en 
de beperking wordt meer zichtbaar. Een baby met een beperking neem je makkelijker overal mee naar toe 
dan een puber. Punt van zorg in deze situatie is de zorg voor de toekomst die de ouders hebben, en de 
ruimte die er over is voor de andere kinderen om kind te zijn. Deze mantelzorg situatie is complex, er zijn 
meerdere betrokkenen, er zijn vaak financiële consequenties (denk aan aanpassingen in huis, speciaal 
vervoer, onderwijs), medische behandelingen kunnen nodig zijn om toch een zo optimaal mogelijk 
functioneren te bereiken en er zijn veel hulpverleners en adviseurs bij betrokken. Vooral dat laatste kan erg 
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verwarrend zijn voor het gezin, veel bemoeienis in het dagelijks leven waardoor de regie bij anderen lijkt te 
liggen. Dit wordt als een enorme belasting ervaren temeer omdat ouders het vooral “goed” willen doen. 
 
Kinderen met een levensbedreigende ziekte 
Het betreft hier een doelgroep die door een ziekte een beperkte levensverwachting heeft. De zorg wordt in 
deze situaties veelal geleverd door de ouders en andere gezinsleden en professionele hulpverleners. 
Complex aan deze vorm van mantelzorg is dat er vaak een afwisseling is van enorm intensieve en minder 
intensieve periodes. Naast het verlenen van zorg en het zorgdragen voor de gewenste kwaliteit van leven 
speelt de levensbedreiging een belangrijk rol in de belastbaarheid van de ouders. Vaak is de hele omgeving 
gefocust op het kind en de ziektebestrijding waardoor ouders en kinderen de binding met de realiteit 
kunnen verliezen. Tijdsdruk is een belangrijke factor in de belasting, waarbij aangemerkt moet worden dat 
deze gezinnen over het algemeen midden in het leven staan en er ook verplichtingen zoals school en 
ontwikkeling van de andere kinderen blijven bestaan. Deze mantelzorgers belanden abrupt in een 
intensieve mantelzorgsituatie in tegenstelling tot veel andere mantelzorgers. Vanuit de professie is er\ 
aandacht voor de zorgsituatie, maar deze is vaak meer gericht op de specifieke zorg dan op het 
dagelijks leven. 
 
Alleenstaande ouders met een gehandicapt kind 
Dit is een specifieke groep mantelzorgers. Zij wordt geconfronteerd met de zorg voor hun kind en zijn niet 
in de positie de zorg rondom dit kind te delen met de andere ouder. Voor deze groep is het overdragen van 
zorg erg moeilijk, zij dreigt gemakkelijk in een sociaal isolement te raken doordat zij zich volledig focust op 
de zorg voor het kind; andere gezinsleden lopen het risico ondergeschikt gemaakt te worden aan de zorg 
en het risico op overbelasting is groot. 
 
Jonge mantelzorgers (6-18 jaar) 
In veel situaties waar familie betrokken is bij de zorg kan een deel van de zorg geboden worden door 
thuiswonende kinderen. Het effect van de zorgsituatie op deze groep kan zijn een sociaal isolement, 
verminderde schoolprestaties, ontwikkeling van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
overbelasting. De zorgsituatie wordt vaak niet herkent en onderkent. 
 
Werkende mantelzorgers 
In de huidige samenleving is het heel waarschijnlijk dat de mantelzorger naast de zorgtaak een baan heeft 
en dus onder deze groep valt. Door de combinatie werken en het bieden van zorg kan de werkende 
mantelzorger in een sociaal isolement komen, minder gaan presteren op het werk met als risico 
inkomensverlies en overbelast raken. 
 
Kinderen met een niet aangeboren beperking 
Het betreft hier een doelgroep die gezond geboren is en later een beperking krijgt door een ziekte of 
ongeval. Hierbij valt te denken aan beperkingen (bijv. dwarslaesie) door hersenvliesontsteking, hersenletsel 
of een ongeval waardoor gedeeltelijke of totale zorgbehoefte ontstaat bij het kind. In deze situatie is 
abrupt het hele gezin ontwricht en vanuit een ‘gezonde’ situatie in een zorgsituatie terecht gekomen. De 
mantelzorgsituatie is hierin complex omdat er een acute meervoudige problematiek ontstaat (zorg voor 
het kind, specialistische zorg, ontwrichting van het gezinsleven, impact van het verlies van toekomstideaal 
etc.). 
 
Allochtone mantelzorgers 
Het gaat om mantelzorgers met allochtone wortels. Het betreft hier een doelgroep die zeer divers is. De 
grootste groep Hoogeveners met allochtone roots is de Molukse gemeenschap. 
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Allochtone mantelzorgers zorgen vaak alleen, langdurig en intensief voor een hulpbehoevende. Over het 
algemeen zijn zij redelijk op de hoogte van de mogelijkheden voor ondersteuning. Toch maken allochtone 
mantelzorgers daar niet veel gebruik van, terwijl zij vaak ernstig belast zijn. Men beschikt over een sterke 
familiecultuur en dat leidt er toe dat men de zorg niet gauw uit handen geeft. Ook  taal- en 
communicatieproblemen vormen een belemmering bij het vragen om (respijt)zorg. 
 


