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INLEIDING
De gemeente Assen wil haar beleid rond informele zorg herijken. Ze is van plan een nieuwe visie
op te stellen in samenspraak met mantelzorgers en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties
die zich inzetten voor goede informele zorg. In maart 2017 organiseerde de gemeente hiertoe
twee bijeenkomsten, één met mantelzorgers en één met organisaties. Deze rapportage betreft
de tweede bijeenkomst, die de vorm had van een versnellingssessie.
1.1 D o e l v a n d e v e r s n e l l i n g s s e s s i e
De bedoeling van de versnellingssessie was om te bepalen welke aspecten en invalshoeken
relevant zijn voor de hernieuwde gemeentelijke visie op informele zorg.
1.2 Werkwijze tijdens de versnellingssessie
Met een versnellingssessie is het mogelijk om in korte tijd ideeën, ervaringen en/of opvattingen
binnen een (deelnemers)groep naar boven te halen en gezamenlijk prioriteiten te bepalen.
Deelnemers aan een versnellingssessie reageren via een persoonlijke laptop op vragen en
stellingen die hen worden voorgelegd. Ieders inbreng weegt even zwaar. Na elke vraag is er
ruimte voor toelichting op en duiding van de uitkomsten door de deelnemers. Vaak worden de
aanvankelijke antwoorden vervolgens gezamenlijk gecategoriseerd en individueel, via de eigen
laptop, in volgorde van prioriteit gezet. Uiteindelijk levert elke vraag een groepsuitkomst op.
De sessie over informele zorg in Assen vond plaats op 2 maart 2017. CMO STAMM was
verantwoordelijk voor de techniek en de gespreksleiding tijdens deze sessies. De gemeente
Assen regelde de selectie en uitnodiging van de deelnemers. Dit leidde tot 18 deelnemers vanuit
12 verschillende organisaties. De beleidsspecialist informele zorg en een senior
communicatieadviseur van de gemeente waren aanwezig om toelichting te geven op het doel
van de sessie en om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
De vraagstelling in de sessies is op basis van input vanuit de gemeente door CMO STAMM
voorbereid. De gemeente heeft deze vooraf vastgesteld.
1.3 Opbouw rapport
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit document zijn de uitkomsten van de sessie
weergegeven. In hoofdstuk 2 staan reacties op stellingen over het thema. In de daarop volgende
hoofdstukken behandelen we telkens één vraag, die in de sessie aan de orde is geweest. In
hoofdstuk 6 sluiten we af met een korte samenvatting.
Verspreid door de tekst zijn in grijze kaders uitspraken te vinden die tijdens de sessie door
deelnemers zijn ingetypt of uitgesproken. De vermelde opmerkingen zijn geselecteerd omdat ze
kernachtig de mening of ervaring van (tenminste) één deelnemer verwoorden.1

1

De citaten zijn niet geselecteerd op representativiteit voor de hele groep.
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VERKENNING VAN HET THEMA
De sessie begon met een korte verkenning van het thema, waarin de deelnemers hun mening
gaven over acht stellingen. We geven hieronder eerst de stellingen en reacties weer (figuur 1) en
vervolgens de hoofdpunten uit de nabespreking.

Figuur 1: reactie van deelnemers op 8 stellingen over informele zorg

 Verschil mantelzorger en zorgvrijwilliger
In de nabespreking kwam naar voren dat het verschil tussen ‘mantelzorger’ en ‘zorgvrijwilliger’
niet bij iedereen bekend is. Eén van de deelnemers lichtte toe dat een mantelzorger voor een
naaste zorgt. De zorg past in een al bestaande relatie (bijvoorbeeld tussen partners of tussen
ouders en kinderen) en dat maakt dat de mantelzorger geen vrije keuze heeft om wel of geen
zorg te verlenen. Een zorgvrijwilliger kiest er juist wel voor om zorg of ondersteuning te bieden
en kan (daarom) gemakkelijker grenzen stellen aan zijn/haar beschikbaarheid.
Een vrijwilliger trekt na twee uur de deur achter zich dicht.
Een mantelzorger wordt ook psychisch belast.
 Mantelzorgers in beeld krijgen
Volgens de meerderheid van de deelnemers is het keukentafelgesprek niet hét moment om
mantelzorgers in beeld te krijgen. De overweging hierbij is dat er in lang niet alle situaties
waarin mantelzorg wordt geboden sprake is van een keukentafelgesprek. De huisarts en
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andere zorgverleners (zoals de thuiszorg) hebben veel meer zicht op de mantelzorger dan de
professional die het keukentafelgesprek voert.
Met het keukentafelgesprek als moment loop je achter de feiten aan.
Mantelzorgers binnen zorginstellingen zijn veelal niet bekend bij de gemeente.
Het is de vraag of dat anders zou moeten.
 Aansluiting op de vraag
Opmerkelijk is dat slechts één deelnemer vindt dat het huidige aanbod
mantelzorgondersteuning voldoende aansluit op de doelgroepen. (Oneens met de laatste
stelling). Meerdere deelnemers vermoeden dat er wel veel aanbod is om mantelzorgers te
ondersteunen, maar niemand heeft het overzicht. Alleen al daarom laat de aansluiting te
wensen over. Daarnaast is de inhoudelijke aansluiting niet optimaal.
 Eigen bijdrage voor respijtzorg
De meningen zijn verdeeld over de stelling dat voor professionele respijtzorg geen eigen
bijdrage zou moeten gelden. Iedereen erkent dat een eigen bijdrage een drempel kan vormen.
Daar staat tegenover dat er voor de meeste vormen van Wmo- en Wlz-zorg eigen bijdragen
gelden – waarom zou respijtzorg een uitzondering moeten vormen? Bij het heffen van eigen
bijdragen wordt al rekening wordt gehouden met de draagkracht van de cliënten.
Let op stapeling van kosten. Dit kan zorgen voor onevenredig
hoge belasting van mantelzorgers en zorgvragers.
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VOORKOMEN VAN OVERBELASTING BIJ MANTELZORGERS
Als mantelzorgers overbelast raken is dat niet alleen voor henzelf ongewenst en
problematisch, maar zal het ook gevolgen hebben voor de (mantel)zorgverlening. Het is dus
heel belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. In de versnellingssessie
legden we hierover de volgende vraag voor: Wat is er voor nodig om te voorkomen dat
mantelzorgers in de gemeente Assen overbelast raken?
Hieronder (3.1) zijn eerst de individuele antwoorden op deze vraag samengevat. Vervolgens
(3,2) gaan we in op de urgentie van de verschillende opties. We maken hierbij gebruik van de
door de deelnemersgroep gekozen categorieën.
3.1 Wat nodig is om overbelasting te voorkomen
1. Goede en voldoende ondersteuning (16x2). Suggesties hiervoor zijn: voldoende en
passende professionele en vrijwillige respijtzorg, een vast aanspreekpunt voor
mantelzorgers/mantelzorgconsulent, een casemanager (als meerdere
hulpverleningsinstanties betrokken zijn) en een meer preventieve benadering.
Ontwikkelen van mantelzorgvriendelijke bedrijven en scholen.
Respijtvoorzieningen op maat voor zowel cliënten als mantelzorgers,
waaronder een respijthuis.
2. Heldere communicatie richting mantelzorgers (6x). Suggesties hiervoor zijn: goed
luisteren naar de mantelzorger, juiste informatie verstrekken en goed de weg wijzen
naar de mogelijkheden.
Foldertje uitdelen aan iedereen die met thuiszorg te maken heeft.
3. Signaleren (5x): mantelzorgers vinden en tijdig signaleren als de zorg te zwaar dreigt te
worden. Suggestie hierbij zijn: alle eerstelijns hulpverleners laten signaleren en hen
daarop scholen.
4. Centralisatie van informatievoorziening (9x). Zorg voor een centraal punt waar
mantelzorgers goede, duidelijke informatie kunnen vinden over
ondersteuningsmogelijkheden (waaronder hulpmiddelen). Verder is nodig: korte lijnen,
snelle toegang en voorkomen van versnippering. De gemeente heeft hierin een rol te
spelen.
Bied mantelzorgers erkenning en maak beter bekend wat mantelzorg inhoudt.
2

Dit getal geeft het aantal aanvankelijke antwoorden weer dat in deze categorie is
ondergebracht.
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5. Samenwerking (in)formele zorg (2x); bedoeld wordt samenwerking tussen professionals
onderling en met zorgvrijwilligers; behoeften van mantelzorgers dienen daarbij leidend te
zijn.
6. Netwerk van mantelzorgers (5x). Sommigen denken hierbij aan een netwerk van
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, anderen hebben een mantelzorgplatform of
bijeenkomsten voor mantelzorgers op het oog.
Ervaringen delen met andere mantelzorgers in vergelijkbare situaties.
7. Financiële hulp (3x). Suggesties hierbij zijn: concrete ondersteuning, bijvoorbeeld hulp bij
financiële regelingen, en soepele hantering van regels.
Geen financiële drempels opwerpen.

3.2 Urgentie van maatregelen/activiteiten ter voorkoming van
overbelasting
Vervolgens gaven de deelnemers aan hoe urgent ze de zeven categorieën maatregelen en
activiteiten vinden om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Figuur 2 geeft de
uitkomst weer.

Figuur 2: urgentie van 7 categorieën maatregelen/activiteiten ter voorkoming van overbelasting
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Zoals de figuur laat zien is vaker wel urgent (roze/cyclaamrood) dan niet urgent (blauw)
gescoord. Goede en voldoende ondersteuning heeft de hoogste prioriteit (15x (helemaal)
urgent), gevolgd door heldere communicatie richting mantelzorger (14x (helemaal)
urgent). Financiële hulp komt als minst urgent naar voren.
Met goede samenwerking kun je goede informatievoorziening regelen.
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BELEID ONTWIKKELEN IN ANTWOORD OP KNELPUNTEN
Op de dag vóór deze versnellingssessie zijn tijdens een bijeenkomst met mantelzorgers diverse
knelpunten naar voren gekomen waar mantelzorgers tegenaan lopen. Deze knelpunten zijn
samengevat en voorgelegd aan de deelnemers aan de versnellingssessie, met de vraag hoe
urgent is het om hierop beleid te ontwikkelen? De deelnemers konden de urgentie aangeven
door in totaal honderd punten te verdelen over 8 knelpunten. Figuur 3 geeft aan hoe de
deelnemersgroep de punten heeft verdeeld.
Figuur 3: urgentie om beleid te ontwikkelen in antwoord op 8 knelpunten voor mantelzorgers

Twee knelpunten springen eruit, deze scoren hoger dan het gemiddelde 12,5. Het ontbreken van
een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden is verreweg het belangrijkste punt om aan te
pakken, gevolgd door ‘de eigen bijdrage en overige zorgkosten zijn te hoog’.
Mantelzorgers vragen vaak niet duidelijk wat ze nodig hebben.
Empowerment en grenzen stellen zijn dus belangrijk.
In de nabespreking bleek dat de acht knelpunten van mantelzorgers worden herkend (door de
deelnemers aan de versnellingssessie). Wel wordt gesignaleerd dat de zorgverzekeraar en de
respijtzorg niet in het rijtje voorkomen. Verder is men het erover eens dat mantelzorgers die
meedoen aan een bijeenkomst over mantelzorg vermoedelijk niet de zwaarst belaste
mantelzorgers zijn.
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VERBETERPUNTEN
Wat zouden verschillende betrokkenen beter/anders moeten doen als het om
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg gaat? Deze vraag is voorgelegd aan de deelnemers
met het verzoek verbeterpunten te noemen voor vijf categorieën betrokkenen: de gemeente
(als beleidsbepaler), de gemeente (als uitvoerder van Wmo-toegang), professionele zorg- en
welzijnsaanbieders, vrijwilligers en mantelzorgers en tenslotte de zorgvragers.
Er was geen maximum gesteld aan het aantal verbeterpunten, ieder kon er zoveel opschrijven
als hij/zij wilde. In een vervolgronde kregen alle deelnemers tien digitale stickers, waarmee ze al
genoemde verbeterpunten konden onderstrepen. Hieronder geven we per categorie de
verbeterpunten weer die het vaakst zijn onderstreept.
5.1 Verbeterpunten voor de gemeente (beleid)
In deze categorie zijn 28 verbeterpunten opgeschreven. Verreweg de meeste gaan
over voorlichting en communicatie. Dit zijn de verbeterpunten die het vaakst zijn
genoemd en gestickerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantelzorg als zoekfunctie op de gemeentelijke website. (Veel inwoners beginnen bij de
gemeente als ze informatie of ondersteuning zoeken) (9x)
Communicatie, communicatie, communicatie (9x)
Een informatiepunt (zowel digitaal als analoog) bieden voor deze doelgroep. Los van
gemeentewebsite? (6x)
Helder beleid (6x), heldere visie met duidelijke definities van gebruikte begrippen
Maatwerkoplossingen (4x), regels soepel hanteren
Minder op de doelgroep focussen en meer kijken naar
de mens en zijn/haar specifieke situatie
Rekening houden met mensen die niet kunnen vragen.
Mogelijkheden bieden om zorg en werk te combineren.

5.2 Verbeterpunten voor de gemeente (Wmo -toegang)
In deze categorie zijn 21 verbeterpunten genoteerd. Deze vijf komen als belangrijkste
verbeterpunten naar voren:
1.
Maatwerk oplossingen (8x)
2.
Zorgen voor vaste aanspreekpunten, menselijke maat (6x)
3.
Beter signaleren op mantelzorg / knelpunten daarbij (5x)
4.
Zichtbaarheid, vindbaarheid, inzicht in aanbod verbeteren. (5x)
5.
Korte lijnen, niet altijd via het KCC hoeven te contacten (4x)
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Alle medewerkers hebben als nr 1 om mensen op hun gemak
te stellen en vriendelijk feedback te geven als ze overvragen
en waar ze terecht kunnen als ze het er niet mee eens zijn.
5.3 Verbeterpunten voor professionele zorg - en welzijnsaanbieders
In deze categorie zijn 18 verbeterpunten genoteerd. De top 5 voor deze categorie is:
1.
Presenteren op logische plek. Alles voor mantelzorgers op één plek aanbieden (en goede
doorverwijzing) (10x)
2.
Aanbod bundelen in één folder en communiceren dat elke keuze van de mantelzorger
goed is; geen concurrentie!! (8x)
3.
Meer samenwerken (8x)
4.
Zichtbaarheid, vindbaarheid, inzicht in aanbod verbeteren (7x)
5.
(Eerder) signaleren overbelasting (6x), (ook) door huisarts, thuiszorg en
onderwijspersoneel (3x)
Doorverwijzen naar de juiste instantie wanneer het
niet binnen eigen werkzaamheden valt.
Spreek af wie als zorgaanbieder de regie voert en zorg ervoor dat zorgverleners
eenduidig spreken (hetzelfde zeggen).
5.4 Verbeterpunten voor vrijwilligers e n mantelzorgers
In deze categorie zijn 13 verbeterpunten opgeschreven. Dit is de top 3:
1.
Als mantelzorger je grenzen aangeven (15x)
2.
Als vrijwilliger(sorganisatie) duidelijk informeren wat men aanbiedt en als mantelzorger
wat men wenst (12x)
3.
Mantelzorger moet zijn machtspositie ten opzichte van de zorgverlener niet misbruiken
(7x)
5.5 Verbeterpunten voor zorgvragers
In deze categorie zijn 14 verbeterpunten opgeschreven. Slechts één verbeterpunt is
meer dan 1x gestickerd:
1.
Hulp accepteren om de mantelzorger te ontlasten (5x)
Verder is in verschillende bewoordingen geadviseerd: durf hulp te vragen, formuleer een
duidelijke hulpvraag en wees je bewust van de belasting van je mantelzorger.
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SAMENVATTING
Op 2 maart 2017 vond in Assen een versnellingssessie plaats met organisaties die in de
gemeente werkzaam zijn op het gebied van (informele) zorg. Het doel van de sessie was om
gezamenlijk te bepalen welke aspecten en invalshoeken relevant zijn voor de hernieuwde
gemeentelijke visie op informele zorg.
Blijkens de sessie zijn dit de belangrijkste aspecten en invalshoeken:
 Eenduidig definiëren van de begrippen die worden gebruikt op het gebied van informele
zorg, zoals ‘mantelzorger’ en ‘zorgvrijwilliger’.
 Veel meer en betere informatie verstrekken over mantelzorg en het
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. De gemeente heeft hierin een taak, maar
ook de (samenwerkende) aanbieders. De website van de gemeente is één van de
communicatiekanalen.
 Veel beter signaleren van mantelzorg en (beginnende) overbelasting. Vooral eerstelijns
zorgverleners hebben hierin een rol te spelen.
 Mantelzorgers bewust maken dat ze zelf hun grenzen kunnen aangeven. Zorgvragers
bewust maken dat het hun mantelzorger ontlast als zij andere hulp accepteren.
 Onderkennen dat hoge zorgkosten/eigen bijdragen ertoe kunnen leiden dat geen
gebruik wordt gemaakt van oplossingen die overbelasting van mantelzorgers kunnen
voorkomen.
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