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Kader 

I. 3D Beleidsplan 

In oktober 2014 heeft de gemeenteraad het 3D beleidsplan vastgesteld. In dit plan staat 

onze visie op de taken die via de  WMO aan de gemeente zijn toebedeeld en voortvloeien 

uit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Investeren in 

vrijwilligers-, en mantelzorg is één van de opdrachten uit het 3D beleidsplan. 

II. Meerjarenvisie 2014 - 2018  

In de doelstellingen van het sociaal domein hebben we twee belangrijke uitgangspunten 

geformuleerd: 

 Als de inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen, is een belangrijk aspect van 

zelfredzaamheid ingevuld. Daarmee wordt het ook mogelijk een noodzakelijke en 

duurzame verschuiving van formele naar informele zorg te realiseren; 

 De gemeente faciliteert, ondersteunt en stimuleert zelfzorg en informele zorg zodat 

inwoners op eigen kracht hun hulpvragen oplossen. 

 

III. Ontlasten mantelzorgers: informele naast formele zorg 2016 – 2018 

Vrijwilligerszorg en mantelzorg zijn nauw met elkaar verweven; de beleidsvelden lopen 

naadloos in elkaar over. Natuurlijk beseffen we dat een mantelzorger zich in een andere 

positie bevindt (mantelzorg overkomt je) dan een zorgvrijwilliger, maar tegelijkertijd 

kunnen we de ondersteuning van mantelzorgers niet los zien van de ondersteuning van het 

vrijwilligerswerk in de zorg.  

Wij zetten in op een goede ondersteuningsstructuur voor informele zorg en streven naar 

ondersteuning dichtbij huis. Landelijke ontwikkelingen, onze visie en signalen en wensen 

uit het veld vormen de basis voor het formuleren van doelen en acties voor de periode 

2016 – 2018. 

IV. Proces   

Gezamenlijk met mantelzorgers en instellingen hebben wij de richting bepaald voor het 

nieuwe beleid. Hiervoor hebben wij een aantal sessies georganiseerd. 

De input hiervan hebben wij gebruikt voor het opstellen van ons uitvoeringsprogramma. 

Verder hebben wij de Wmo-adviesraad vanaf het begin betrokken bij dit proces en heeft 

deze advies uitgebracht. 
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Een stevig fundament  

Voor het neerzetten van een ondersteuning aan onze mantelzorgers is een stevig 

fundament nodig. Alleen dan is het mogelijk de mantelzorger in beeld te hebben, te 

ontlasten en te waarderen. In Schagen gebeurt al veel op het gebied van 

mantelzorgondersteuning.           Wij zien de volgende thema’s waarop ingezet moet 

worden om dat stevige fundament verder in te vullen en te verstevigen: 

1. Bewustwording van zorg voor elkaar bij omgeving, onderwijs en werkgevers 

Focus: Blijven inzetten op het in beeld brengen van mantelzorgers. Hieraan 

koppelen wij ook het uitspreken van de waardering. 

2.  Inzet vrijwilligers bij mantelzorgondersteuning 

Focus: Wij willen de omslag maken dat inwoners daar waar mogelijk voor elkaar 

zorgen: informele naast formele zorg is mogelijk. 

3. Kennisnetwerk mantelzorg voor wijkteam en professionals 

Focus: Kennis en expertise delen en onderhouden. Aandacht voor mantelzorg kan 

er niet genoeg zijn. 

4. Samenwerking formele en informele zorg 

Focus: Zorgen dat het netwerk met de zorgvrager en mantelzorger beter in staat is 

samen te werken, waardoor de zorgtaak een minder grote mentale belasting wordt 

en er minder uitval van mantelzorgers is. De service- en ontmoetingspunten krijgen 

hierin een prominente rol. 

5. Verminderen drempels voor mantelzorgers 

Focus: Zorgen dat mantelzorgers eenvoudiger kun taak kunnen vervullen zonder 

allerlei drempels en zo minder overbelast raken. 

6. Sociale en technologische innovatie 

Focus: Noordkopvoorelkaar.nl als het punt waar alles op het gebied van mantelzorg 

en vrijwillige inzet bij elkaar komt inzetten. 

7. Maatwerk vanuit het wijkteam 

Focus: Een actieve rol geven aan het wijkteam bij de uitvoering van het 

mantelzorgbeleid. 

Tijdens de voorbereidende sessies met mantelzorgers en instellingen zijn drie punten 

duidelijk naar voren gekomen: de mantelzorger wil gezien, gewaardeerd en ontlast 

worden. Dit is een glijdende schaal: door de mantelzorger in beeld te brengen, is het 

mogelijk deze vervolgens te waarderen. Ook het ontlasten van de mantelzorger kan gezien 

worden als een indirecte vorm van waardering. De drie genoemde punten komen in de 

verschillende thema’s terug: het gezien worden in thema 1. Het gewaardeerd worden in 

thema 1 en 7, met name door de aandacht tijdens de dag van de Mantelzorg en de inzet 
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van het wijkteam die zorgt voor maatwerk. Dit kan de mantelzorger motiveren om het vol 

te houden. Het ontlasten van de mantelzorger is in alle thema’s verweven. 

Vervangende zorg of respijtzorg  

Vervangende zorg of respijtzorg wordt veelal ingezet om de mantelzorger te ontlasten en 

houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent 

vele vormen: 

 Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of 
in een time-outvoorziening. Dit is de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf 
vanuit de Wmo. 

 Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde 
omgeving blijft. 

 De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. 

 Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, 
bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.  

 Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de 
zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional. 

 

Sociaal wijkteam 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de wijkteams in Schagen actief. De consulenten van het wijkteam 

komen bij de inwoners achter de voordeur en kennen de behoeften en de leefwereld van 

de inwoners. Zij kennen de vragen waar de inwoners mee leven, weten welke krachten er 

in de wijk of kern spelen en kunnen er voor zorgen dat onze inwoners worden ondersteund 

en ontlast. Om deze reden krijgen zij ook een actieve rol in de uitvoering van het 

mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid. 

Wij spreken in dit kader over de invulling van de 4 V’s  

- Vinden:  de mantelzorger ziet zichzelf vaak nog niet als mantelzorger. De consulent 

ziet dit wel, benoemt dit en zal in eerste instantie  het sociale netwerk in beeld 

brengen. 

- Versterken: de mantelzorger zal in de praktijk altijd bij de keukentafelgesprekken 

aanwezig zijn. Aandachtspunt van dit gesprek zal altijd de belasting van de 

mantelzorger zijn en de inschatting of hoe de mantelzorger het volhoudt. 

- Verbinden: de consulent is een “schakelfunctionaris” tussen mantelzorgers 

onderling en de mantelzorger en een ander die iets voor de mantelzorger kan 

betekenen. 

- Verlichten: de consulent luistert naar de mantelzorger en zoekt samen naar 

passende oplossingen. Hij/zij geeft advies en informatie waar nodig en faciliteert de 

mantelzorger.   
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De rol van het wijkteam 

De behoefte  van iedere mantelzorger is verschillend. Om de mantelzorger daadwerkelijk 

te ontlasten is maatwerk noodzakelijk. De consulenten van het wijkteam zijn in staat om 

een afweging te maken welke ondersteuning daadwerkelijk noodzakelijk is, zodat de 

inwoners met de benodigde ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. De consulenten 

van het wijkteam krijgen het mandaat om maatwerk te leveren en de benodigde 

ondersteuning in te zetten. Hierbij wordt, zoals gebruikelijk is, eerst gekeken naar het eigen 

netwerk van de inwoner, de inzet van algemene voorzieningen (waaronder met name ook 

zorgvrijwilligers) en daarna pas de professionele ondersteuning, zoals bijvoorbeeld 

respijtzorg. 

Wij willen maatwerk: dit betekent dat de consulent in beeld heeft welke behoefte er ligt en 

een professionele afweging maakt wat in iedere situatie passende ondersteuning is. Daar 

ligt hun kracht. Als wij het hebben over maatwerk moet het ook mogelijk zijn dat er 

incidenteel een vergoeding wordt toegekend voor het eenmalig schoonmaken van de 

keukenkastjes of bijvoorbeeld een bioscoopbon voor de buurvrouw die iedere woensdag 

zorgt dat de kinderen op tijd op school zijn, weer thuis komen en tevens de 

woensdagmiddag onderdak zijn.  

Wij starten hier mee in 2016 en begin 2017 zullen wij evalueren welke behoefte er is 

geweest bij de inwoners en welke inzet er voor nodig is geweest om aan deze vraag te 

voldoen. 

Vermogenstoets en eigen bijdrage? 

Indien in de ondersteuning, die passend is om de mantelzorger te ontlasten, niet door inzet 

vanuit het eigen netwerk of gebruik van een algemene voorziening kan worden voorzien, is 

een andere oplossing geboden. Professionele ondersteuning komt hier dan in het 

algemeen om de hoek kijken en vaak gaat het dan om enige vorm van vervangende zorg of 

respijtzorg. 

De vraag dient gesteld te worden of voor de voorzieningen op basis van maatwerk die door 

het wijkteam worden toegekend (niet zijnde de bestaande Wmo-maatwerkvoorzieningen) 

ook een vermogenstoets dient te worden gedaan en eventueel een eigen bijdrage te 

worden geïnd.  

Voor de bestaande maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo (lees: kortdurend verblijf)  

gelden al regels voor de eigen bijdrage en deze wordt berekend door het CAK.    

Het druist in tegen het gedachtegoed “ontlasten van de mantelzorger en maatwerk voor 

onze inwoners” om een vermogenstoets toe te passen en een eigen bijdrage te heffen. We 

willen minder regels, minder administratieve rompslomp en we werpen drempels op als 

we gaan toetsen op vermogen en een eigen bijdrage willen gaan opleggen. 
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We verwachten dat het 1,5 uur extra tijd per keukentafelgesprek kost (administratieve 

lasten) indien er vermogenstoets wordt gehanteerd. Dit gaat ten koste van andere 

mogelijke inzet van het wijkteam ten behoeve van de inwoners. 

De mantelzorger maakt vanwege het feit dat hij mantelzorger is al extra kosten 

(administratieve lasten, vervoer, etc.). Een ervaringsgegeven is dat dit ongeveer € 1.200 per 

jaar is. 

Onze uitdaging 

We zitten in een periode waarin de overheid pas op de plaats maakt en de inwoner zelf 

meer verantwoordelijkheid krijgt voor zijn of haar welbevinden en dat van naasten. Vanuit 

het veld komt wel een waarschuwing dat er grenzen zitten aan mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. We vragen steeds meer, maar moeten waken voor overbelasting. 

Wij zien het als een opdracht om de komende jaren vanuit onze faciliterende, 

ondersteunende en stimulerende rol bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een 

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. 

Wij willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Wij willen meer van onze 

inwoners stimuleren om hun talenten in te zetten voor mensen in hun omgeving. Zorgen 

voor elkaar is ons motto. Dit is onderdeel van de cultuuromslag die wij doormaken.  

Mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg hebben ieder een eigen dynamiek, een 

eigen kracht en eigen kwaliteit. Het is een misverstand dat deze vormen van informele zorg 

en formele zorg van elkaar gescheiden zijn, of professionele zorg begint waar mantelzorg 

stopt. Daarom is het belangrijk dat beide vormen van zorg elkaar aanvullen. Goed 

samenspel tussen formele en informele zorg is noodzakelijk en de kunst is om de juiste 

balans hierin te vinden. 

Hoe gaan we dit doen?  

Zie uitvoeringsplan. 

 

 

 

 


