
Uitwerking flappen mantelzorgers: 

Goede voorbeelden zijn: Score: 

1. Andere familie dan je zelf stimuleren om ook de handen uit de mouwen te steken 
(Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit) 

 

2. Mantelzorgwoningen of woning op loopafstand (passend ondersteuningssaanbod)  

3. Een hele tijd weg en lekker mezelf kunnen zijn (respijtzorg)  

4. Luisteren telefoonteam/wijkteam. (De gemeente wil een laagdrempelig toegang 
voor mantelzorgers, minder regels , snelle ondersteuning zonder veel gedoe). 

 

5. Fotoshoot om mantelzorg mooi in beeld te brengen 
(Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit) 

 

6. Individuele zorg verlenen daar waar nodig. (Een passend ondersteuningsaanbod).  

7. Netwerk versterking 1 blauw 
2 rood 

8.Bustocht met lekker Indisch eten (Waardering mantelzorgers)  

9. Waardering geven aan mantelzorgers via aandacht in media.  

10. Specialer aandacht voor jonge mantelzorgers (Passend ondersteuningsaanbod)  

11. Telefoonvergoeding of terugbelregeling (Financiële tegemoetkoming voor 
mantelzorgers met een minimum inkomen). 

 

12. Zorg op maat (Een passend ondersteuningsaanbod)  

13. Verbinden –netwerken (Verbindingen leggen tussen formele en informele zorg en 
ondersteuning en neemt partners – zorgaanbieders, mantelzorgondersteuners en 
vrijwilligersorganisaties – mee in deze manier van (samen) werken.) 

 

14. Bewust worden-facebook (Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels 
voorlichting en publiciteit). 

 

15. Dienstenmarkt  

16. Oppas voor de mantelzorgers,  voor alle groepen. (Respijtzorg)  

17. “Oproepvrijwilliger ”via zorgmakelaar ; hulp voor een middag bijvoorbeeld. 
Kan op site van Vrijwillgerspunt de Schakel van de Stichting Wonen Plus Welzijn. 
(Passend ondersteuningsaanbod). 

 

18. Diensten cheque (Waardering mantelzorgers)  

19. Cursussen voor mantelzorgers (Passend ondersteuningsaanbod)  

20. Enkele reis, niet koken, geen huishouden, rust en avontuur (Respijtzorg).  

21. Coördinatie van alle zorgaanbieders, die ook korte termijn oplossingen nastreven. 1 geel 

22. Ik wil als mantelzorger serieus genomen worden. 2 geel 

23. Varen. (Waardering mantelzorgers) 3 geel 

22. Revolutie.” Mensen met veel geld moeten al hun geld inleveren om de mantelzorg 
te reorganiseren/verbeteren.” 

2 geel 

23. Bewustwording van de mantelzorg door de  doorsnee bevolking. Daar ontbreekt 
het nogal eens aan. 

4 geel 

24. Onkostenvergoedingen (Waardering mantelzorgers/ Financiële tegemoetkoming 
voor mantelzorgers met een minimuminkomen) 

1 geel 

25. Gemeente kan een mantelzorgcompliment bewerkstelligen door Robert ten Brink 
in te schakelen voor persoonlijk reisje naar Canada/bezoek aan dochter/familie. 
(Waardering mantelzorgers) 

1 geel 

26. Voldoende respijtzorg inkopen. 1 geel 

27. Film maken met humor!  
(Vergroten van bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit). 

1 geel 

28. Een sta-op-stoel  op maat voor mijn man als cadeau. 1 geel 

29. Je gewaardeerd voelen door de persoon die je verzorgt.  1 geel 



(Waardering mantelzorgers) 

30. Leef de adviezen na mantelzorgadviseurs.   

31. Geen woorden, maar daden.  

32. 24-uurs bereikbaarheid (Respijtzorg).  

33. Schoonheidsspecialiste bezoeken (Waardering mantelzorgers)  

34. Een open inloop dag met verwennerij, zoals persoonlijke zorg voor de mantelzorger 
(Waardering mantelzorgers).  

 

35. Motiveren dat mantelzorgers er voor uit komen dat ze mantelzorger zijn. 
(Vergroten bereik onder mantelzorgers via voorlichting en publiciteit). 

 

36. Vrijwilligersorganisaties bekend maken. 
(Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en 
publiciteit./Passend ondersteuningsaanbod). 

 

37. Visit me in the States.  

38. Weg mantelzorgboete (=De mantelzorgboete heet eigenlijk kostendelersnorm en 
gaat ervan uit dat AOW'ers die weer samenwonen met hun kinderen minder kosten 
maken en dus toe kunnen met een lagere uitkering.). 

 

39. Heerlijk etentje (Waardering mantelzorgers)  

40. Site met alle info. 
(Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit). 

 

41. Faciliteren door de gemeente (Passend ondersteuningsaanbod).  

42. Het één kan niet zonder het ander -> uitje -> respijtzorg.  

43. Ik weet genoeg over mantelzorg, maar hoe verder ? 
(Het maken van plannen en benoemen van resultaten is één , maar er moet ook 
gekeken worden of de resultaten ook daadwerkelijk behaald worden.) 

 

44. Date service (samen naar de film, schouwburg of iets anders). 1 blauw 

45. Hij heeft geluk dat hij nog kan optreden en energiek is. Door middel van muziek kan 
hij aandacht vragen voor degene die dit geluk niet hebben. 

 

46. Mantelzorglied – paar miljoen voor de mantelzorg.  

47. Mantelzorgpension in Zweden, voor rust, ruimte en aandacht (Respijtzorg).  

48. Ongedwongen uitje met de nadruk op gezelligheid (Waardering voor 
mantelzorgers). 

 

49. Naar de schouwburg, theater bon (Waardering voor mantelzorgers/keuzepakket).  

50. Artiest met veel humor en levenskunst. 1 blauw 

51. Keuze mogelijkheid uitje of cheque 1 blauw 

52. Diensten afstemmen tussen organisaties die activiteiten aanbieden. 1 blauw 

53. Meedenken met en elke situatie goed inschatten en ook zo handelen. 1 blauw 

54. Groep of facebook.  
De mogelijkheid creëren om elkaar - via facebook (sociale media) -  te  “ontmoeten”. 

2 blauw + 
1 rood 

55. Fashion cheque (waardering mantelzorgers). 2 geel + 1 
blauw 

56. Informele middag met de wethouder, mantelzorgers en partners. Gehoord en 
gezien worden. (Waardering mantelzorgers). 

1 geel 

57. Grote bereikbaarheid na kantoortijden. 1 blauw + 
1  rood 

58. Gehoord en gezien worden. 2 geel+ 1 
rood 

59. Gemeenten moeten lokale initiatieven  stimuleren, steunen en faciliteren. 2 geel + 1 
rood 

60. Doping voor mantelzorg  3 rood 

61. Dagje uit met andere mantelzorgers (Waardering voor mantelzorgers) 2 rood 



62. Ouderen worden angstig als ze continue worden verwezen naar websites. Ze 
hebben geen computer etc. 

2 rood 

63. Cartridges moeten gekocht worden om je PGB administratie te doen. 
Tegemoetkoming in kosten is wenselijk/noodzakelijk vanwege afschaffen 
mantelzorgcompliment. 

 

64. Stuur mantelzorgers een weekend weg (Waardering mantelzorgers). 1 blauw 

65. Begeleiding jonge mantelzorgers (Een passend ondersteuningsaanbod). 1 geel + 3 
blauw 

66. Kinderen in beeld krijgen en houden die mantelzorg verlenen. 3 geel 

67. Traplift tijdig aanbrengen (Wonen met mantelzorg). 2 blauw 

68. Vrijwilligers voor vervoer naar de dokter, ziekenhuis, enz.  (Passend 
ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld Graag gedaan). 

 

69. Vanwege jonge mantelzorgers voorlichting geven op scholen om onderwijsleer-
krachten en professionals te bereiken.  

1 geel + 2 
blauw 

70. Tweemaal per jaar goed schoonmaak 1 blauw 

71. Urgentie bij toewijzen sociale huurwoning aan mantelzorgers 4 blauw 

72. Geen barrières (Click-Cal-Face), maar doeltreffend bijstaan /keukentafelgesprek  

73. Professionals kennen alle mogelijkheden en verwijzen adequaat door 
mantelzorgondersteuning 

 

74. Ook huishoudhulp(toelage) voor mantelzorger (waardering mantelzorgers). 3 blauw 

75. Budget om zorgvrager buiten de deur te begeleiden (koffie, entree, etc.) 
(Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers met een minimum inkomen). 

1 geel 

76. Abonnement bij de sportschool (Waardering voor mantelzorgers/Keuzepakket). 3 blauw 

77. Voorlichting/duidelijke informatie over mantelzorg middels lokale media 1 geel + 1 
blauw 

78. Een speciale sociale kaart voor mantelzorg 3 blauw 

79. Voor elke mantelzorger een boekebon (Waardering voor mantelzorgers/Keuzepak.) 1 geel + 2 
blauw 

80. Nieuwe website met mantelzorginformatie en match. 1 blauw + 
1 geel +   
2 rood 

81. Voor elke mantelzorger een boekhouder (passende ondersteuningsaanbod). 2 blauw + 
1 geel 

82. Meer aangepaste (mantelzorg-)woningen 2 rood 

83. Meer informatie over begeleidingsmogelijkheden (  

84. Mantelzorger lezen, nadenken wat kan de cliënt nog wel  2 rood 

85. Techniek robot gestuurd (Domotica/Wonen met mantelzorg) 1 geel 

86. Kostencompensatie mantelzorgers  
(Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers met een minimum inkomen). 

1 blauw + 
2 geel 

87. Kleine hulpmiddelen dichtbij verkrijgbaar. Het liefst nog dat de gemeente afspraken 
maakt, zodat het thuis wordt bezorgd. 

1 rood 

88. De PGB uitbetaling wordt geherïndiceerd. Daar het PGB de mantelzorger iets meer 
lucht geeft moet dit onveranderd blijven.  

 

89. “Heel mantelzorg bakt.”  (Wervende activiteiten om mantelzorgers te bereiden/ 
Vergroten bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit) 

1 geel + 1 
rood 

90. Meer mantelzorg  

91. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren (t/m 24 jaar) die opgroeien met een 
familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Het 
is dan ook belangrijk deze jongeren  extra te ondersteunen.  

1 geel 

92. Overkoepeling mantelzorg. Kan daardoor waarschijnlijk meer voor elkaar krijgen. 2 rood 



Bij de ondersteuning van zorgvragers en mantelzorgers zijn vaak meerdere partijen 
betrokken. Het is belang dat zij elkaar aanvullen en ondersteunen en gebruik maken 
van elkaars kennis en expertise. 

93. Betere zorg voor cliënt 3 geel 

94. Parkeerontheffing mantelzorgers  (Een passend ondersteuningsaanbod). 2 blauw + 
1 rood 

95. Kleine werkgroepen mantelzorg in de buurt ondersteunen en vervangen. 
(Passend ondersteuningsaanbod en Respijtzorg) 

 

96. Project voor middelbare school “iets” voor of met (jonge) mantelzorger.  Door het 
uitvoeren van activiteiten, waardoor  jongeren, ouders, docenten en professionals 
worden bereikt.  

2 geel + 1 
rood 

97. Passend ondersteuningsaanbod door materiaal (cartridge) beschikbaar te stellen of 
mogelijkheid te bieden om documenten te scannen.  

 

98. Schouwburg-  of theaterbezoek mogelijk maken (Waardering voor mantelzorgers) 1 blauw 

99. Meer aandacht voor de Mantelzorgdag (Waardering voor mantelzorgers). 1 rood 

100. Krachtenbundeling (Netwerkvorming / Delen van kennis en expertise). 3 rood 

101. Oppascentrale (Respijtzorg) 1 blauw + 
2 geel 

102. Tijd (Een op de behoefte gericht aanbod van respijtzorg).  2 rood 

103. Even geen (mantel)zorg (Een op de behoefte gericht aanbod van respijtzorg)  

104. Mooi concert voor mantelzorger (Waardering voor mantelzorgers) 1 rood 

105. Digitale ingang. 
(Een passend ondersteuningssaanbod). 

2 geel + 2 
rood 

106. Aandacht lokale omroep. 
(Vergroting van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit) 

2 geel 

107. Mantelzorgbeurs 
(Vergroten van het bereik onder mantelzorgers middels voorlichting en publiciteit / 
Wonen met mantelzorg) 

2 blauw + 
2 geel 

108.Sneller reageren door gemeente op vragen en problemen.  
(Ondersteuning van mantelzorgers makkelijker maken). 

 3 blauw 

109. Meer aandacht bij het loket/de balie en meer ondersteuning. 
(Waardering voor mantelzorgers).  

4 blauw 

110. Tank benzine. (Waardering-Keuzepakket / Financiële tegemoetkoming voor 
mantelzorgers met een minimum inkomen). 

2 blauw 

111. Jonge mantelzorgersop kamp met elkaar. (Waardering / Een passend 
ondersteuningsaanbod – speciale aandacht jonge mantelzorgers). 

2 geel + 3 
rood 

112. De medewerking om de voorzieningen in de huizen toe te staan. Zo ver ’t redelijk 
is ontlast het de zorgen van de mantelzorger 

4 rood 

113. Respijtzorg, “Huis vol warmte en gezelligheid” 4 geel + 1 
rood 

114. Zorg Wikipedia. Deskundige wegwijzers   

115. Netwerkversterking  

116. Ontlasten mantelzorger; zet werkloze mensen in. 3 blauw + 
1 rood 

  

  

  

  

  

 


