
Beantwoording raadsvragen

van: het college

aan: de raad  

betreft:  aanbevelingen en aandachtspunten Mantelzorg
 
datum: 10 oktober 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de Avond van Leusden op 6 juli 2017 heeft u het college verzocht om 
schriftelijk te reageren op aanbevelingen en aandachtspunten in het kader van 
Mantelzorgondersteuning.

Onderstaand treft u puntsgewijs de reactie aan.

Aanbevelingen 
A. Een wegwijzer in zorgland creëren: de werkgroep raadt aan te voorzien in een 
centraal punt dat laagdrempelig en bereikbaar en herkenbaar is, waar mantelzorgers 
fysiek en digitaal terecht kunnen voor informatie, hulp en advies. De communicatie 
vanuit dit punt moet gericht zijn op de doelgroep. En het moet zodanig herkenbaar 
zijn dat de mantelzorgers dit eenvoudig kunnen vinden en er de toegevoegde 
waarde van zien voor hun situatie. 

Larikslaan2 heeft in het kader van subsidieverlening de opdracht om uitvoering te 
geven aan het Steunpunt Mantelzorg wij beschouwen dat als het centrale punt dat 
ook vindbaar is voor mensen die daar rechtstreeks naar zoeken. Wij hebben de 
verwachting dat de uitvoering daarvan in ieder geval voldoet daar waar het ‘bekende 
mantelzorgers’ betreft. Larikslaan2 zal het voorjaar van 2018 een onderzoek 
uitvoeren om (samen met de doelgroep) te bezien of het huidige 
ondersteuningspakket van Larikslaan2 aansluit bij de vraag. 
Maar uw signaal over een beperkte herkenbaarheid en bereikbaarheid is herkenbaar.
Echter, uit lokaal onderzoek blijkt dat ouders of partners van mensen/kinderen met 
een beperking zichzelf niet in de term mantelzorger herkennen. Wij zijn ons daarom 
bewust van de belemmering van de uitvoering en zetten in op een uitbreiding van het 
bereik. Gezamenlijk zoeken wij naar aansluiting met de doelgroep door onder andere 
de inzet van de functie van Mantelzorgspecialist.

B. De werkgroep adviseert de leefomgeving/buurtgenoten beter in te schakelen bij 
het signaleren, en hen een concreter handelingsperspectief te geven. Het signaleren 
en communiceren van zorgen moet worden gestimuleerd door een toegankelijke 
manier van melden. Buren kunnen meer doen als ze concrete taken krijgen, maar 
ook als meer sociale ontmoetingsplekken gecreëerd worden (supermarkt, huisarts, 
kapper, buurtkamers enzovoort). 

Dook hier herkennen wij uw wens en ondersteunen die ook. Het blijft echter een 
lastig punt. Wij zien zélf dat mensen meer op elkaar letten en stimuleren dat ook. Er 
zijn ook pogingen tot het bevorderen van saamhorigheid die wij ondersteunen. De 
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inrichting van de koffietafel van de Jumbo is daar een voorbeeld van. In gesprekken 
met inwoners proberen zelf zoveel als mogelijk te verwijzen naar het uitvoeringsplan 
en larikslaan2 als plek voor ‘zwaardere’ vragen.  
Ook vanuit het genoemde Steunpunt Mantelzorg wordt aandacht besteed aan 
bewustwording en bijvoorbeeld respijtzorg maar ook trainingen voor mantelzorgers 
en vrijwilligers. In programmalijn 1 van het uitvoeringsprogramma wordt extra 
aandacht besteed aan ‘ontmoeten’. 

C. Dagbesteding en respijtzorg zijn erg belangrijk, zodat de mantelzorger even 
handen een hoofd vrij heeft. Bij beide onderdelen is de vraag of er meer in of in de 
nabijheid van Leusden gedaan kan worden. Zonder wachtlijsten en met meer 
keuzemogelijkheid voor de zorgvrager. 

De verwachting is dat bij de ontwikkeling van lokale dagbesteding in zowel Leusden 
(locatie Hoefijzer) als wellicht in Achterveld (locatie in onderzoek) invulling gegeven 
kan worden de uitwerking van deze aanbeveling. 
Dagbesteding is dan dichterbij, dat brengt in sommige leefsituaties al meer rust. 
Tegelijkertijd kan de functie van ontmoeting op de genoemde locaties een 
meerwaarde hebben voor de en mantelzorgers kunnen zelf ook. Respijtzorg met 
verblijf is reeds mogelijk in het kader van de Jeugdwet dat wordt ook daadwerkelijk 
ingezet. Voor volwassenen zijn er meerdere mogelijkheden vanuit verschillende 
wetgeving/financiele regelingen voor zover wij kunnen overzien wordt daar nog 
weinig gebruik van gemaakt. Mogelijk omdat het niet aansluit op de behoefte. Wij 
willen bezien of dit meegenomen kan worden in het behoefteonderzoek dat onder A 
genoemd is. 

Aandachtspunten 
1. De mantelzorger houdt graag zelf regie maar wil af en toe ook even op iemand 
terug kunnen vallen. Hoe kunnen we daar in Leusden aan bijdragen?

Mantelzorgondersteuning past al binnen de gemeentelijke opgaven. Dit vraagt om 
continue waarbij voor ouderen al meer aandacht is. Uit het behoefte onderzoek 
komen wellicht andere of nieuwe aandachtspunten. 
Er wordt in het voorjaar van 2018 onderzocht op welke wijze invulling kan worden 
gegeven aan de - door de raad (raadswerkgroep) aanbevolen - ‘oppas’-mogelijkheid 
voor mantelzorg-ouders van een –meervoudig- gehandicapt kind. Een behoefte 
onderzoek om te voorzien in maatwerk maakt daar onderdeel van uit.

2. Het kan veel opleveren als mantelzorgers onderling contact hebben, kan dat meer  
gefaciliteerd worden (hoewel men daar in het begin nog niet altijd aan toe is)? 

Uit GGD-monitor bleek dat – met name de oudere - mantelzorgers behoefte hebben 
aan meer informatie en/of contact met andere mantelzorgers. Daarop is inzet iets 
verstevigd. Larikslaan2 verzorgt een cursusaanbod in groepsverband De Cursus 
"omgaan met dementie" wordt regelmatig gegeven. Daarnaast worden mensen 
gestimuleerd om naar de bijeenkomsten van het ‘Alzheimer-café’ te gaan. De cursus 
" Hoe blijf ik op de been?" is voor dit najaar gepland. Kinderen met een chronisch 
ziek familielid of bijvoorbeeld een broer of zus met een beperking kunnen de training 
“Bij Kameleon Thuis” volgen. De training wordt gegeven aan twee leeftijdsgroepen. 
Kinderen tussen 4 en 7 jaar en kinderen tussen 8 en 12 jaar. De kinderen komen 
acht keer bij elkaar en er zijn twee ouderbijeenkomsten.
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In het behoefte onderzoek, als genoemd in de beantwoording bij aanbeveling A, zal 
ook hier aandacht voor zijn.

3. Er is vraag naar een helder overzicht van de mogelijkheden in Leusden. Het 
aanbod is groot en men weet niet waar het aanbod te vinden of men ziet door de 
bomen het bos niet meer. Dit punt is ook vorig jaar door ons genoemd. Daarom blijft 
de vraag, hoe creëren we een duidelijk overzicht van het zorgaanbod? 

Het college zal in het genoemde behoefte onderzoek aandacht besteden aan de 
wensen omtrent de communicatie. Daarbij zal ook worden gekeken naar de inzet van 
de huidige functie van Mantelzorgspecialist in het kader van algemene en gerichte 
informatie (buiten de reedds gebruikte nieuwsbrief voor mantelzorgers in Leusden). 
Wij zien het vrijwilligersproject De Huiskamer van Leusden als aanzet om overzicht 
te bieden voor ‘gebruikers’.

4. Zou Larikslaan2 proactiever kunnen optreden in haar signalerende functie? Wordt 
de signalerende functie van huisartsen voldoende benut? Is er gestructureerd 
contact met bijvoorbeeld een dementie consulent over het zorgplan? 

Larikslaan2 zet, naar rato van de beschikbare middelen, maximaal in op 
communicatie met partners eerste lijnszorg. Samen met Beweging3.0 financiert de 
gemeente (op basis van 50/50) een DementieD medewerker bij Larikslaan2. 
Daarnaast zijn huisartsen en  praktijkondersteuners geïnformeerd over de Huiskamer 
van Leusden v.w.b. het inzetten van vrijwilligersdiensten. 

5. Hoe houd je de mantelzorger in beeld van iemand die onder de WLZ valt en wel 
thuis woont? 

De meest effectieve wijze is het bijhouden van de verstrekking van het 
mantelzorgcompliment. Het compliment heeft geen relatie met de uitkerende- of 
uitvoerende organisatie en geen beperking in uitvoerende wet (Wlz, Zvw, Wmo, 
Jeugdwet) . In 2015 is een toename van ruim 50%  geconstateerd. Iedere aanvrager 
van het voorgaande jaar wordt actief benaderd voor het volgende jaar. 

6. Hoe bevorderen we de fysieke toegankelijkheid van natuurgebieden voor 
rolstoelers, rollators etc. ?(De Schammer vs De Treek)

In het licht van Agenda 21 geldt net als voor gebouwen dat de openbare ruimte 
toegankelijk is voor iedereen. Daarbij kúnnen de normen als opgenomen in NEN 
1814 worden toegepast. De normen geven eisen voor algemeen toepasbare 
toegankelijkheidsprestaties om te voorzien in de toegankelijkheidsbehoefte van 
mensen, al dan niet met persoonsgebonden hulpmiddelen zoals een rolstoel of 
taststok.

Het college heeft nog geen onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en behoeften en 
daarmee prioritering van het verbeteren van de toegankelijkheid van de genoemde 
natuurgebieden. Echter, er zijn nu ook al mogelijkheden. Bij de beoordeling van de 
kandidaten van Wandelgemeente van het jaar is de bereikbaarheid en bruikbaarheid 
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van wandelgebieden meegewogen . Als er nieuwe initiatieven komen dan spelen we 
daar, in het licht van Samenleving Voorop, op in.

7. Kunnen de zorgvragers bij Larikslaan2 actiever geattendeerd worden op de 
mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning? Zoals ook vorig jaar in onze 
bijdrage aan de Monitor reeds is aangegeven. 

Op de website wordt inmiddels actief gecommuniceerd. Ook in de meldingsbrief, 
waarin Larikslaan2 afspraken bevestigt, wordt onafhankelijke cliëntondersteuning 
benoemd. Het is behoort vervolgens tot de professionaliteit van de consulent om , bij 
cliënten die problematiek niet kunnen overzien of bij constatering van tegengestelde 
belangen, de mogelijkheden van cliëntondersteuning te bespreken.
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