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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
 
 
Onze ref: 2016-0601  
Betreft: Mantelzorg in beweging 
Datum: 20 juni 2016 
 
 
Geacht College, 
 
In deze brief willen we graag onze reactie geven op het document “Mantelzorg in Beweging”.  
Als adviesraad zijn wij verheugd dat de gemeente Rijssen-Holten mantelzorg hoog in het 
vaandel heeft staan en het Noaberschap in een modern jasje wil gieten.  
Met de vier V’s als uitgangspunt moet de gemeente de adviezen SMART uitwerken in concrete 
doelen. 
Naar aanleiding van de 4 V’s: Richt je niet op de gehele groep, maar op deelgroepen 
mantelzorgers (vinden) en betrek de mantelzorgers bij het keukentafelgesprek (versterken).  De 
situatie van de mantelzorger bepaalt de draaglast en draagkracht, stel een 
mantelzorgombudsman, -makelaar aan (verlichten) en ontwikkel samen met de bestaande 
organisaties een netwerk rondom de mantelzorger (verbinden) voor advies en ondersteuning. 
 
Voor het invullen van de indicatoren is gesproken met 21 mantelzorgers. De adviesraad vraagt 
zich af waarom er slechts 21 mensen geïnterviewd zijn en waarom juist deze 21? 
 
De ASD adviseert om de volgende punten goed uit te werken: 

1. Een goede definitie wie of wat een mantelzorger is. 
2. De demografische ontwikkeling als uitgangspunt voor de besluitvorming (ouderen leven 

langer, er zijn steeds minder kinderen waardoor een mismatch tussen vraag en aanbod 
van mantelzorgers zal ontstaan. Deze mismatch zal steeds verder toenemen in de 
komende jaren en er zullen meer jonge mantelzorgers komen). Zie onderstaand plaatje. 

3. Jonge mantelzorgers in de schijnwerpers zetten en voldoende ondersteunen voor hun 
moeilijke taak. Bijvoorbeeld een week van de jongere mantelzorger organiseren (zie 
gemeente Amsterdam). 

4. Informeer schoolmaatschappelijk werk / zorgadviesteams van scholen over 
ondersteuningsmogelijkheden en stimuleer actieve verwijzing.  

5. Preventie om draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht te houden zodat 
overbelasting wordt vermeden. Betrek als gemeente de huisartsen bij het vinden van de 
mantelzorgers en de werkgevers en scholen om mantelzorgers te ondersteunen. 
Voorstel: stel een mantelzorgmakelaar/ -ombudsman aan. 

6. Hoe wilt u de inwoners van Rijssen-Holten informeren  en ondersteunen in hun 
mantelzorgtaken? Naast een digitaal loket (hoewel de site noaberschap Rijssen Holten 
amper bekend is, niet goed vindbaar dan wel niet bereikbaar is) ook een fysieke plek 
waar ze terecht kunnen (een deel van de mantelzorgers is niet zo vertrouwd met digitale 
informatie / mogelijkheden. Denk aan diegenen die geen mantelzorger hebben. Zorg 
voor Lotgenotencontact. Geef mantelzorgers een plek waar zij zich veilig voelen, maar 
waar tegelijkertijd professionele hulp aanwezig is voor een luisterend oor, ondersteuning 
en advies. 
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7. Krijgen de juiste mantelzorgers het juiste schouderklopje? Er mag variatie zitten in de 
hoogte van het bedrag afhankelijk van de situatie (Bijvoorbeeld: Mantelzorger met een 
minimumloon of alleenstaanden met (jonge) kinderen die mantelzorger zijn en 
tegelijkertijd kostwinner) Overweeg of iemand anders het schouderklopje voor een 
mantelzorger kan aanvragen. Maar het belangrijkste: Vraag de mantelzorgers hoe hij/zij 
gewaardeerd wil worden (bron: Movisie). 

8. Zorg voor een heldere en een-eenduidige communicatie en laat de zorgprofessional pro- 
actief zijn om mantelzorgers op te sporen en om deskundigheid te bevorderen. Met 
name in de beginfase als er een (mantel)zorgsituatie ontstaat, is er behoefte aan 
informatie over regelgeving, verloop en prognose van het ziektebeeld, mogelijkheden ter 
ondersteuning en lotgenotencontact. (jongeren zoeken lotgenoten, ouderen respijtzorg, 
bron Movisie)  

9. Werk alle actiepunten SMART uit. 

Wanneer u nog vragen heeft hierover, wij zijn altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 
 
E. Kamp, voorzitter                     J.A. Plomp, secretaris 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouderen leven langer en hebben –vergeleken met voorgaande generaties– steeds minder kinderen. Ook blijven steeds meer 
mensen kinderloos. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen het aantal potentiële ontvangers van mantelzorg en de belangrijkste 
verleners van mantelzorg. Deze mismatch zal steeds verder toenemen, vooral na 2022. Demografische prognoses laten zien dat tot 
2022 zowel het aantal 75-plussers als het aantal 50-65-jarigen toeneemt. Na 2022 zal het aantal 50-65-jarigen afnemen, terwijl het 
aantal 75-plussers blijft stijgen. De verhouding wordt daarmee steeds schever. 
Bron: Rabobank 
 
 

 
 


