
Uitwerking flap van de groep instellingen 

Hoe kunnen we de mantelzorg in onze gemeente verbeteren? 

Hoe kan de gemeente de mantelzorg op een nieuwe manier waarderen? 

Procesmatig: Score: 

Deskundigheidbevordering (zorgvrijwilligers)  

Netwerkversterking  

Samenwerking met instellingen m.b.t. mantelzorg  

Leveren van maatwerk  

Betrek de kerken in meedenken  

Betrek de verenigingen  

Instellen mantelzorggroep/ ervaringen delen  

Vraag de mantelzorger waar behoefte aan is/zoek mantelzorgers op  

Samen iets opbouwen/bouwen met elkaar  

Vakgroep voor overbelasting  

Middelen en voorzieningen in huis, geef goede uitleg aan gebruiker  

Blijf als gemeente op de hoogte door het houden van inspraakmiddagen  

Inspelen op actuele ontwikkelingen  

Kijken hoe andere gemeenten het doen; wat werkt goed  

Samen doen, stapelen, in elkaar passen, goed voorbeeld doet goed volgen  

Zoek uit waar de behoeftes liggen  

Duidelijke boodschap, gemeenschappelijk doel voor alle burgers  

Evalueren  

  

  

Acties:  

Inzet vrijwilligers  

Verlichting aanbieden  

Buurt koken  

Kortingspas  

Ontwikkelen respijtzorg  

Vakantie aanbieden  

Mantelzorgcafé  

Drink een borrel  

SRV bus weer terug  

Zorgen voor ontspanning/welness etc.  

Speciale acties voor hele familie organiseren  

Boeket bloemen  

Huishoudlijke hulp goed regelen  

Investeren in voorzieningen ter ontlasting  

Tastbaar compliment  

Haalbare maaltijdbegeleiding in de weekenden  

Feest-bioscoopavond organiseren met opvang voor de cliënt   

Overbelasting voorkomen  

Boodschappen bezorgdienst  

Bij ziekte vervanging regelen  

Toch geld .. …….  

Buurtzorg  



Maaltijdverzorging verbinden aan thuiszorg  

Bibliotheek aan huis  

Vervoer toegankelijker maken  

Bezigheidstherapie  

Rondvlucht boven het dorp/stad voor mantelzorger en cliënt  

Schenk een gratis buurtborrel  

Financiële ondersteuning mantelzorger die het echt nodig hebben  

  

  

Doelgroepen breed:  

Aandacht voor jonge mantelzorger  

Een prijs voor de beste zorg  

Speldje om je zelf aan te bieden  

Mantelzorger van de maand  

Zet de mantelzorger in goed licht  

Generatie vriendelijk  

Jonge mensen betrekken bij dit onderwerp (scholen)  

  

  

Informatie:  

Promotie mantelzorgers  

Imago van mantelzorgers verfrissen  

Laat weten en zien dat je er als gemeente bent  

Iedereen weet wat het inhoudt  

Bureninformatie  

  

  

Een aantal voorbeelden vanuit inbreng  gevoel, houding en gedrag:   

Gewoon doen, niet te veel denken  

Vragen staat vrij  

Leren voor jezelf uit te komen  

Niet moeilijk denken  

  

  

 


