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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 6 mei 2020 

Betreft:  

Advies naar aanleiding van adviesaanvraag concept beleidsplan Mantelzorgbeleid Bommelerwaard 

2020-2040  

Geachte mevrouw Sørensen, 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op de adviesvraag in verband met het 

concept beleidsplan Mantelzorgbeleid Bommelerwaard 2020-2040, die op 1 april jl. is ontvangen. 

Ons is gevraagd om uiterlijk 1 mei jl. te adviseren. Mede als gevolg van de coronacrisis heeft de 

PRM de adviestermijn enigszins overschreden. 

De PRM waardeert het zeer dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel komen naar een 

gezamenlijk beleidsplan mantelzorg, en dat om 3 redenen: 1) mantelzorg wordt in de toekomst steeds 

belangrijker; de vraag naar dan wel de behoefte aan mantelzorg zal toenemen terwijl het aanbod van 

mantelzorgers, zoals het er nu naar uitziet, niet in dezelfde mate zal groeien. Hier stelt zich dus een 

serieus maatschappelijk probleem; 2) het is vanwege de aard en omvang van de problematiek niet 

alleen zinvol maar ook nodig om het beleid van beide gemeenten op elkaar af stemmen, het is dan 

ook zeer toe te juichen dat Maasdriel en Zaltbommel met een gezamenlijk beleidsplan mantelzorg 

komen; 3) mantelzorgbeleid moet worden geplaatst in het bredere kader van het beleid ten aanzien 

van het sociaal domein, waarbij het gaat om (gezondheids)zorg en welzijn, werk en inkomen, het 

combineren van betaald werk met het verrichten van zorgtaken. De PRM waardeert het zeer dat met 

het conceptbeleidsplan een goede poging wordt ondernomen om het beleid inzake mantelzorg 

integraal te benaderen, dit wil zeggen ingebed in het bredere sociale beleid. 

De PRM kan zich in algemene zin goed vinden in het streven naar maatwerk en de focus op 

preventie. Hij onderschrijft dan ook de geformuleerde uitgangspunten en de vertaling ervan in meer 

concrete actiepunten. 

Voor een meer gedetailleerd commentaar en suggesties sluit de PRM zich aan bij het advies van 29 

april jl. van de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel (zie bijlage). Daaraan voegt de PRM nog de 

volgende meer specifieke aandachtspunten toe: 1) heb ook oog voor de situatie van die 

arbeidsmigranten die langdurig of nagenoeg permanent in de Bommelerwaard verblijven; 2) zoek 

(financiële) steun van zorgverzekeraars en zorgkantoren om mantelzorgers ook op gemeentelijk 

niveau meer substantieel te kunnen ondersteunen; zorgverzekeraars hebben er immers groot belang 

bij dat de reguliere zorg gedeeltelijk wordt ontlast doordat zorgbehoevenden beroep doen op 

mantelzorgers. 3) Op pagina 4 wordt gesproken over een behoefteonderzoek binnen de gemeente 

Maasdriel, waarbij de PRM zich de vraag stelt, hoe dit onderzoek heeft plaatsgevonden?. Hoeveel 

mantelzorgers zijn benaderd en hebben gereageerd? Is dit aantal representatief voor de hele 

gemeente?. Er wordt aangegeven dat meerdere mantelzorgers en professionals hiervoor zijn 

benaderd? De PRM vindt het verontrustend dat op pagina 8 wordt aangegeven dat niet alle 

mantelzorgers in beeld zijn bij de gemeente en consulenten. (zgn. stille mantelzorgers)?.  
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Wat belangrijk is om op tijd vast te kunnen stellen of preventief ondersteuning ingezet dient te 

worden of gewenst is, om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Immers zij doen dit werk 

vaak naast het eigen gezin, werk enz. Als mantelzorger heb je weinig tijd of energie om allerlei 

wegen te moeten bewandelen om te komen tot extra ondersteuning. Daarbij vind de PRM, is het een 

belangrijk gegeven, dat juist deze mantelzorgers ‘gezien’ willen worden. Oog en oor hebben vanuit 

de gemeente en welzijnsorganisatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 4) Op pagina 11 vraagt 
de PRM zich af welke activiteiten worden ingezet om álle mantelzorgers in beeld te krijgen?. 5) 

Aanvullend vraagt de PRM zich af of de kwaliteit/professionaliteit van de gebiedsteams afdoende is 

om alle facetten van zorg te kunnen bedienen, daar de conclusie van het afgelopen jaar was dat hier 

nog slagen in gemaakt dienden te worden. Vraag is dan ook vanuit de PRM, of het haalbaar is, om 

deze aanvullende taak op dit moment bij het gebiedsteam neer te leggen?. 6) Pagina 6 de PRM vraagt 

zich af of er een oorzaak te vinden is dat er relatief veel mantelzorgers zijn in Maasdriel en 

Zaltbommel dat zij 2,8% boven het gemiddelde scoren.7) Vraag pagina 8 vanuit de PRM is of er ook 

een mantelzorgwaardering kan worden opgenomen voor mantelzorgers die zorg verlenen aan 

clienten die vanuit de WLZ zorg ontvangen. Zij blijven mantelzorgers. 8) Op pagina 9 wordt 

aansluitend beleidskeuze 3 gemeld (wel een blijk van waardering). Is deze eenzelfde als die voor de 

mantelzorgers vanuit de WMO? Of wordt hierin onderscheid gemaakt? Vraag is vanuit de PRM of 

acties/thema’s die zijn ingezet als mantelzorgvriendelijke werkgever, niet ook doorgezet kunnen 

worden naar de bewoners van beide gemeenten? 10) Overige adviezen vanuit de PRM, t.a.v. uit te 

zetten acties m.b.t. mantelzorgbeleid: 

 Is het mogelijk om mantelzorg breder uit te rollen door minimaal 1 x per jaar, b.v. in de 

mantelzorgweek een training te verzorgen voor mantelzorgers van alle leeftijden. Op deze 

dag zou dan ingespeeld kunnen worden op informatie geven (folder? PPP? Site?) en in te 

zetten op scholing m.b.t het afnemen van inventarisatie instrumenten. (O.a. POM-methode: 

methodiek van preventieve ondersteuning mantelzorg EDIZ-instrument zoals genoemd in het 

beleidsstuk mantelzorg).  

 Input vanuit deze meetinstrumenten kan een signaalfunctie zijn, om jaarlijks een goede 

inventarisatie te hebben en wellicht meer mantelzorgers in beeld te krijgen. Zodat preventief 

ingespeeld kan worden op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. 

 Hierop kan preventief ondersteuning worden ingezet of ondersteuning geboden worden door 

het wegnemen van taken door vrijwilligers (b.v. ANBI, Welzijn Bommelerwaard). Een goed 

gesprek doet soms meer dan alle vragen en ingezette middelen bij elkaar. 

 Om ook jongere mantelzorgers te kunnen bereiken kan input gevraagd worden vanuit 

scholen, (8-16 jr) Of bij het jongerenvervoer. Deze doelgroep is nu nog onderbelicht. Ook de 

jeugdraad van de gemeente Maasdriel zou hierbij betrokken kunnen worden zodat alle 

belanghebbenden betrokken zijn bij het onderwerp.Er zouden enquêtes uitgezet kunnen 

worden onder jongeren in onze gemeente. Verder denkt de PRM dat er gesprekken gevoerd 

kunnen worden in de week van de mantelzorg op scholen, informatie kan gedeeld worden 

over, wanneer iemand mantelzorger is. Wellicht is hier een taak weggelegd om zo ook andere 

doelgroepen behalve de oudere mantelzorger in het vizier te krijgen. 

 Aan deze jonge mantelzorgers zou dan een passend mantelzorgcompliment gehangen kunnen 

worden. B.v. door een dagje uit, een activiteit laten proberen waar ze anders niet aan toe 

komen.  

 Mantelzorg betreft jeugd en WMO, om iedereen te betrekken, vanuit de welzijn gedachte 

binnen onze gemeente, zouden behalve de gebiedsteams ook schuldhulpverlening en passend 

onderwijs betrokken kunnen worden bij het inventariseren en maken van een goed 

beleidsplan. Jaarlijks een evaluatie zou dan wenselijk zijn met alle belanghebbenden in of de 

week aansluitend op de week van de mantelzorger. 
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Desgewenst licht de PRM zijn advies graag nader toe. Ook gaat hij ervan uit dat deze brief ter 

kennisgeving wordt gestuurd naar de leden van de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 
 

 

 

 


