
Leeswijzer: aanpassingen in de nota ‘Mantelzorgers in beeld’ 
 
Hieronder leest u welke wijzigingen in de nota zijn aangebracht. Overigens staan de wijzigingen ook in de 
nota aangegeven in een lichtere kleur en een streepje in de kantlijn.  
 
Pagina 9: Mantelzorgmakelaar 
Het begrip mantelzorgmakelaar is duidelijker omschreven. 
 
Pagina 10: visie beleidskader 
In de inleiding stond de visie van het Wmo-beleidskader op het gebied van mantelzorg. Dat staat er nu ook 
bij vermeld.  
 
Pagina 10: regierol gemeente 
In de tweede alinea wordt meer nadruk gelegd op de regierol van de gemeente op het gebied van 
samenwerking en informatievoorziening.  
 
Pagina 11: communicatieplan 
Het communicatieplan wordt verder uitgewerkt. De gemeente stelt samen met de betrokken partijen een 
communicatieplan op waarin de doelstelling, structuur en taken van de klankbordgroep worden vastgelegd. 
Ook is daarin specifiek aandacht voor de communicatie richting belangrijke partners zoals huisartsen, 
ziekenhuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente neemt bij het opstellen van dit plan 
duidelijk de regie.  
 
Pagina 11: Actiepunten bereiken van mantelzorgers  
Het onderzoek dat eind 2009 wordt gehouden gaat in op de bekendheid en het gebruik van voorzieningen 
voor mantelzorgers, de tevredenheid daarover en de behoeften van mantelzorgers in brede context 
(ondersteuning, wonen, financiën, respijtzorg, opvang, etc). Rapportage volgt begin 2010.  
 
Pagina 11: Actiepunten emotionele ondersteuning 
De voorzieningen op het gebied van emotionele ondersteuning moeten aansluiten op de behoeften van 
mantelzorgers. Naar aanleiding van het onderzoek eind 2009 kunnen voorzieningen worden aangepast of 
uitgebreid.  
 
Pagina 13: Actiepunten praktische ondersteuning en respijtzorg 
Er is een meetbare doelstelling geformuleerd, namelijk dat gebruikers van respijtzorg gemiddeld een 8.0 of 
hoger geven voor de respijtzorg. Dit meten we door het onderzoek eind 2009.  
 
Pagina 14: Actiepunten arbeid en zorg 
Mantelzorg moet bespreekbaar worden gemaakt op het werk en er is een passend ondersteuningsaanbod 
voor werkende mantelzorgers. We zoeken samenwerking met regiogemeenten op het gebied van 
bewustwording creëren bij werkgevers.  
 
Pagina 14: Conclusie 
Hierin geven we nogmaals aan dat we de voorzieningen willen afstemmen op de behoeften van 
mantelzorgers. Nieuwe inzichten door het onderzoek kunnen aanleiding geven om bepaalde doelstellingen 
aan te scherpen en/of de voorzieningen aan te passen. Daarnaast blijven we de tevredenheid van 
gebruikers van voorzieningen volgen. De organisaties hebben een grote rol bij het inspelen op behoeften 
van mantelzorgers.  
 
 
 


