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1 INLEIDING 

 
1.1 Algemeen 
 

In de gemeente Dalfsen zijn al veel organisaties actief om mantelzorgers te ondersteunen. Denk 

hierbij aan belangenbehartiging, vrijwillige thuiszorg, themabijeenkomsten en een steunpunt. Met de 

komst van de Wmo is het ondersteunen van mantelzorgers een expliciet onderdeel van het 

gemeentelijk beleid geworden. Deze nota geeft aan hoe de gemeente Dalfsen de komende vier jaar 

de mantelzorgers in haar gemeente wil ondersteunen.   

 

Daarbij wordt aangesloten bij het Wmo beleidskader (2008-2011), waarin mantelzorg en vrijwillige 

inzet één van de thema’s is. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een bijzondere plaats in de 

samenleving. Hoewel er op bepaalde punten raakvlakken met het vrijwilligerswerk zijn, is er voor 

gekozen om het beleid over mantelzorg apart uit te werken.  

 

1.2 Begrip ‘mantelzorg’ 
 

Het begrip mantelzorg
1
 wordt als volgt omschreven: 

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind 

of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven 

zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de 

gebruikelijke zorg, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.  (bron: Mezzo)  

 

Van de totale zorg die in Nederland geboden wordt, wordt naar schatting rond 80% geboden door 

mantelzorgers. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Mantelzorgers maken veelal niet een bewuste 

keuze om zorg te verlenen. Mantelzorg ‘daar groei je in’ of dat overkomt je. Het is belangrijk het 

onderscheid tussen vrijwilligers en mantelzorgers te erkennen. In het beleidskader Wmo worden zij 

dan ook als verschillende doelgroepen gezien.   

 

In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt in prestatieveld 4 ingezet op het ondersteunen van 

mantelzorgers en vrijwilligers. Het is voor het eerst dat gemeenten expliciet beleid moeten voeren op 

dit onderdeel. Daarnaast zijn de zogenaamde CVTM-gelden (Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en 

Mantelzorgondersteuning) overgeheveld van het Zorgkantoor naar de gemeente.  

 

In Dalfsen zijn naar schatting 3700 inwoners actief als mantelzorger (Arcon, 2005). Het gaat hierbij om 

mensen die langer dan 3 maanden voor een naaste zorgen of die dat minimaal 8 uur per week doen.  

Daarvan vormen ongeveer 1250 mantelzorgers een risicogroep. Deze mensen verlenen langer dan 3 

maanden én meer dan acht uur per week hulp. Geschat wordt dat ongeveer 300 mantelzorgers zich 

overbelast voelen. In deze nota wordt een richting gegeven voor het te voeren beleid op het gebied 

van mantelzorgers. Hierbij worden vijf thema’s onderscheiden: 

 

1 Belangenbehartiging, informatie en advies 

2 Emotionele ondersteuning 

3 Praktische ondersteuning en respijtzorg 

4 Materiele en financiële zorg 

5 Arbeid en zorg 

                                                      
1 In de wettekst van de Wmo geldt een andere definitie van de term mantelzorg (zie blz. 19). De definitie van Mezzo is 

inhoudelijk niet anders maar geeft een duidelijker beeld. Daarom wordt in deze nota de definitie van Mezzo aangehouden.  
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Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie in de gemeente Dalfsen. Welke organisaties zijn actief en 

welke vormen van ondersteuning worden nu in de gemeente geboden? In hoofdstuk drie wordt het 

beleid voor 2008-2011 beschreven. De knelpunten in dit hoofdstuk beschreven worden zijn gebaseerd 

op een theoretische verkenning, een enquête in de gemeente Dalfsen en gesprekken met 

organisaties. Een financiële paragraaf volgt in hoofdstuk 4.   
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2 WAT IS ER AL? 
 
2.1 Inleiding 
In Dalfsen worden al veel activiteiten ontplooid om mantelzorgers te ondersteunen. In 2004 is de 

klankbordgroep Informele Zorg opgericht. Deze klankbordgroep is een samenwerkingsverband tussen 

de volgende organisaties:  

 

� Werkgroepen mantelzorg Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld 

� Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen 

� Nederlandse Patiënten Vereniging Dalfsen/Nieuwleusen 

� Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen 

� Nederlandse Rode Kruis, Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. 

� Stichting Terminale Thuiszorg Ommen e.o. (en omstreken) 

� Algemene Hulpdienst Graag Gedaan Lemelerveld 

� Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld 

� Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen/Nieuwleusen 

� Stichting de Zonnebloem (Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld) 

� Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg) 

� Carinova Steunpunt Mantelzorg  

� MEE IJsseloevers  

 

Deze organisaties komen met enige regelmaat bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen, knelpunten en signalen te bespreken en enkele activiteiten gezamenlijk op te pakken. 

Er is vanuit de klankbordgroep ook een fysiek steunpunt opgericht, dat op maandagochtend een 

spreekuur houdt voor mantelzorgers. 

 

2.2 Belangenbehartiging, informatie en advies 
 

Werkgroepen mantelzorg 

De belangen van mantelzorgers worden behartigd door de drie werkgroepen mantelzorg in de 

gemeente Dalfsen. De werkgroepen zijn aangesloten bij het Platform Mantelzorg Overijssel, een 

provinciale belangenbehartiger. De werkgroepen mantelzorg hebben twee leden afgevaardigd in de 

Wmo-raad.  

 

Steunpunten 

Het Steunpunt Informele Zorg (SIZ) is het steunpunt (namens bovengenoemde organisaties) waar 

mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies en bemiddeling of doorverwijzing. Een 

mantelzorgconsulent van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg is op maandagochtend aanwezig in het 

gebouw van Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen. Dan is het wekelijks spreekuur.  

 

Mantelzorgers kunnen voor informatie en advies ook terecht bij de Stichting Vrijwillige Thuiszorg of bij 

het Steunpunt Mantelzorg Carinova. De Stichting Vrijwillige Thuiszorg heeft een kantoor in Nijverdal 

en in Ommen, waar mantelzorgers terecht kunnen. Ook kan een afspraak gemaakt worden bij de 

cliënt thuis. Met het steunpunt van Carinova kunnen mantelzorgers contact opnemen om een afspraak 

te maken in het wijkgebouw van Carinova of bij de cliënt thuis. Ook organiseert Carinova in regionaal 

verband cursussen voor specifieke doelgroepen, zoals de cursus ‘omgaan met dementie’.  

  

Daarnaast kunnen mantelzorgers telefonisch terecht bij de werkgroepen mantelzorg voor informatie 

en advies. De klankbordgroep Informele Zorg en de werkgroepen mantelzorg organiseren daarnaast 

themabijeenkomsten om mantelzorgers te informeren over specifieke onderwerpen.  
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2.3 Emotionele ondersteuning 
Mantelzorgers kunnen bij de twee steunpunten (Stichting Vrijwillige Thuiszorg en Steunpunt 

Mantelzorg Carinova) terecht voor de mantelzorgconsulent. Deze mantelzorgconsulent biedt naast 

informatie en advies ook een luisterend oor. Carinova organiseert cursussen waarin mantelzorgers 

leren hoe zij hun grenzen bepalen en bewaken. Het SIZ, de verschillende stichtingen en de 

werkgroepen mantelzorg organiseren daarnaast regelmatig lotgenotenbijeenkomsten, zoals 

koffieochtenden of creatieve middagen. De leden van de werkgroepen brengen de mantelzorgers 

eens per jaar een huisbezoek.  

De mantelzorgers die de bijeenkomsten bezoeken en die in het bestand van de werkgroepen 

mantelzorg zitten, zijn over het algemeen de wat oudere mantelzorgers. De werkgroepen hebben 

moeite om jonge en/of werkende mantelzorgers te bereiken.  

Er zijn meerdere specifieke doelgroepen binnen mantelzorgers te benoemen. Hieronder worden twee 

doelgroepen uitgelicht vanwege het specifieke aanbod voor deze groepen.  

 
Jonge mantelzorgers 

De provincie heeft een aantal projecten voor jonge mantelzorgers gefinancierd, die gericht zijn op 

jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Er is een op jongeren gerichte website over mantelzorg
2
 en 

daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd die passen bij de doelgroep. Jonge 

mantelzorgers kunnen op deze manier ongedwongen met lotgenoten in contact komen. Ook wordt op 

middelbare scholen voorlichting gegeven om erkenning en herkenning van mantelzorg te 

bewerkstelligen. Dit project wordt in 2009 niet meer door de provincie gesubsidieerd.  

Vanuit de provincie wordt ook een project ‘Kinderen Zorgen’ gestart, dat gericht is op de nog jongere 

mantelzorgers van 8 tot 12 jaar. Ook wordt er door de werkgroepen mantelzorg op basisscholen 

bekendheid gegeven aan het begrip mantelzorg.  

 

Ondersteuning mantelzorgers GGZ 

De Stichting Vrijwillige Thuiszorg heeft in 2007 een project GGZ uitgevoerd waardoor de consulenten 

nu beter in staat zijn mantelzorgers van GGZ-cliënten te ondersteunen. Carinova werkt met 

doelgroepgespecialiseerde mantelzorgconsulenten.  

Bij het Riagg in Zwolle zijn er verder ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers van mensen met een 

psychische stoornis, zoals stoornissen in het autistische spectrum, borderline, schizofrenie, en 

depressieve stoornissen. Ook mantelzorgers van mensen met een alcoholverslaving kunnen hier 

terecht.  

 

Naast de emotionele ondersteuning specifiek gericht op mantelzorg, zijn er natuurlijk algemene 

voorzieningen waar mantelzorgers emotionele steun kunnen vinden. Het gaat om onder andere het 

ouderenwerk, algemeen maatschappelijk werk en kerkelijke contacten.  

 

2.4 Praktische ondersteuning en respijtzorg 
Respijtzorg staat voor een scala aan voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stelt hun 

zorgtaken af en toe of regelmatig aan een beroepskracht of vrijwilliger over te laten. Respijtzorg door 

vrijwilligers is een vorm van vrijwilligerszorg. Vrijwilligerszorg is echter iets breder, de zorg kan 

bedoeld zijn om de mantelzorger te ontlasten maar kan zich ook enkel op de zorgvrager richten.  

 

Vrijwilligerszorg 

Er zijn drie vormen van vrijwilligerszorg te onderscheiden: vrijwillige thuiszorg, terminale thuiszorg en 

buddyzorg.  

                                                      
2  www.jongerenzorgen.nl 
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Vrijwillige thuiszorg is hulp door een vrijwilliger die erop is gericht om het welzijn van de mantelzorger 

en/of hulpvrager te vergroten. De vorm van hulp verschilt, van oppassen op een kind met autisme, het 

wandelen met een eenzame oudere of het helpen in de tuin bij iemand met een lichamelijke 

beperking. Vrijwillige thuiszorg wordt in de gemeente Dalfsen geboden door de stichting Vrijwillige 

Thuiszorg en de Nederlandse Patiëntenvereniging Dalfsen/Nieuwleusen.  

Terminale zorg is gericht op mensen die terminaal ziek zijn en die hun laatste levensfase thuis willen 

doorbrengen. Terminale zorg door vrijwilligers vormt een aanvulling op de zorg die familieleden en 

professionele zorgverleners geven, in de vorm van ondersteuning overdag en voor de nachten 

waakhulp. Terminale thuiszorg wordt in de gemeente Dalfsen geboden door de Stichting Terminale 

Thuiszorg Ommen (e.o.) en wordt vanuit het Rijk gefinancierd.  

Buddyzorg is gericht op mensen met een ernstige chronische of levensbedreigende aandoening of 

fysieke beperking. Een vaste ‘buddy’ (vrijwilliger) helpt met het verwerkingsproces en het leren 

omgaan met de ziekte of aandoening. Ook kan de buddy helpen met het opbouwen van een sociaal 

netwerk. Buddyzorg wordt in de gemeente Dalfsen geboden door de stichting Vrijwillige Thuiszorg.  

 

Professionele zorg 

AWBZ zorg   

Professionele zorg vanuit de AWBZ kan ook de taken van een mantelzorger verlichten, wanneer de 

mantelzorger bepaalde zorg niet meer wil of kan bieden. Een voorbeeld van AWBZ zorg is 

persoonlijke verzorging (wassen en aankleden).  

Wanneer het gaat om huisgenoten die zorg verlenen, vormt de ‘gebruikelijke zorg’
3 een belangrijk 

protocol (CIZ, 2005). Gebruikelijke zorg is de zorg die van gezonde huisgenoten verwacht wordt in 

een huishouden, zoals de zorg voor een gezond kind of de persoonlijke verzorging tijdens kortdurende 

ziekte (korter dan drie maanden). Alles wat niet onder de term ‘gebruikelijke zorg’ valt wordt bij de 

indicatie gezien als mantelzorg. Hier bestaat dan ook het recht op professionele zorg. Dit kan van 

tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte (respijtzorg), maar kan ook permanent zijn, 

wanneer de mantelzorger de zorg niet meer wil of kan bieden of overbelast dreigt te raken. 

Professionele respijtzorg kan door het CIZ geïndiceerd worden bij ondersteunende begeleiding en 

tijdelijk verblijf.  

 

Hulp bij het huishouden (Wmo) 

Ook hulp bij het huishouden is een vorm van zorg die mantelzorgers kan ontlasten. Hulp bij het 

huishouden wordt door de gemeente vanuit de Wmo geboden. Ook hier geldt het protocol 

‘gebruikelijke zorg’. In algemene zin betekent dit dat van gezonde (volwassen) huisgenoten wordt 

verwacht dat zij het huishouden kunnen doen. Van gezonde thuiswonende kinderen wordt verwacht 

dat zij een aantal taken doen die bij hun leeftijd passen. Volwassen huisgenoten worden wat betreft de 

hulp bij het huishouden dus niet gezien als mantelzorger. Wel bestaat de mogelijkheid om hulp bij het 

huishouden te krijgen wanneer de huisgenoot overbelast dreigt te raken
4
.  

Als er externe mantelzorgers
5
 zijn die huishoudelijke taken doen voor hun naaste, maar die dat niet 

langer willen of kunnen doen, dan kan de hulpvrager een aanvraag indienen voor hulp bij het 

huishouden.  

 

Indicatiestellers moeten de belasting van huisgenoten in kaart brengen, overbelasting vroegtijdig 

signaleren en eventueel preventief ondersteuning indiceren. In de werkdocumenten van CIZ is de 

afbakening tussen professionele zorg, vrijwilligerszorg, gebruikelijke zorg en mantelzorg gedetailleerd 

vastgelegd. 

                                                      
3
 ‘Gebruikelijke zorg’ heeft in de AWBZ alleen betrekking op de persoonlijke verzorging en de ondersteunende begeleiding.  

4
 De dreigende overbelasting moet worden onderbouwd met een medische verklaring.  

5
 Mantelzorgers die geen gezamenlijk huishouden voeren met degene voor wie zij zorgen.  
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Andere vormen van ondersteuning 

Verder zijn er verschillende activiteiten die niet speciaal gericht zijn op de mantelzorger, maar die wel 

voor een korte periode de zorg uit handen kunnen nemen. Voorbeelden zijn uitstapjes en 

huisbezoeken van bijvoorbeeld het Rode Kruis of de Zonnebloem, maar ook voorzieningen als 

maaltijdvoorziening, de boodschappendiensten, ZorgRvoor en de Algemene Hulpdienst Graag 

Gedaan. Voor een aantal doelgroepen (volwassenen met autisme, kinderen met een gedragsstoornis, 

mensen met dementie etc.) die een PGB krijgen voor dagbesteding, zijn er mogelijkheden bij onder 

andere zorgboerderijen. Ook dit kan mantelzorgers ontlasten. 

 

Wwb en Wmo 

In 2005 is er in de gemeente Dalfsen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 

uitkeringsgerechtigden te activeren richting hulp bij het huishouden of informele zorg (Activa, 2005). 

Hieruit bleek dat er slechts heel beperkt cliënten zijn die bemiddelbaar zijn richting (informele) zorg.  

In de praktijk is het zo dat de consulenten van sociale zaken per individuele cliënt kijken naar de beste 

mogelijkheden om iemand richting (vrijwilligers)werk te activeren. Vrijwillige thuiszorg is daarbij ook 

een mogelijkheid, die bekend is bij de consulenten. De stichting Vrijwillige Thuiszorg heeft ervaring 

met het begeleiden van cliënten vanuit de Wwb. 

 

2.5 Materiele en financiële hulp 
Hulpmiddelen en woningaanpassingen vanuit de Wmo zijn weliswaar gericht op de cliënt zelf, maar 

kunnen ook het werk van de mantelzorger verlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tillift of een 

vervoersvoorziening.  

 

Inwonen  

In sommige situaties willen mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen graag dicht bij elkaar gaan 

wonen, bijvoorbeeld wanneer er intensievere zorg nodig is. Ook in de gemeente Dalfsen zijn er 

regelmatig mensen die hun woning willen verbouwen zodat bijvoorbeeld hun ouder(s) bij hen kunnen 

wonen. In het buitengebied zijn daar mogelijkheden voor. De voorwaarden staan beschreven in 

‘beleidsregels voor inwoonsituaties’ (2007). In de kernen ligt het realiseren van inwoonsituaties (ook 

wel bekend als kangoeroewoningen) iets lastiger, omdat er ook rekening moet worden gehouden met 

de directe omgeving en met bestaande plannen. In de kernen wordt per geval bekeken of vrijstelling 

van het bestemmingsplan kan worden verleend.  

 

Provinciale ontwikkelingen 

De provincie Overijssel heeft het voornemen om het beleid voor ruimtelijke plannen te verruimen ten 

aanzien van mantelzorg in het buitengebied. De nieuwe regeling maakt het voor mantelzorgers en hun 

naasten ook mogelijk om een bijgebouw als afhankelijke woonruimte in gebruik te nemen. Hierdoor is 

er meer privacy in vergelijking met de bestaande inwoonmogelijkheden. De provincie heeft gemeenten 

gevraagd om hun visie op deze conceptregeling en vanuit de gemeente Dalfsen is positief 

gereageerd. De verwachting is dat de regeling binnen een jaar ingevoerd wordt.  

   

Fiscale regelingen 

Op financieel gebied is er een aantal mogelijkheden waar de mantelzorger op gewezen kan worden. 

Kosten die onder de ‘buitengewone uitgaven’ vallen kunnen recht geven op teruggaaf van belasting. 

Voorbeelden zijn reiskosten voor ziekenbezoek of de eigen bijdragen die betaald moeten worden voor 

AWBZ-zorg of hulp bij het huishouden. Vanaf 2008 worden de voorwaarden voor teruggave van 

ziektekosten overigens gewijzigd. De uitwerking hiervan voor mensen met buitengewone ziektekosten 

is nog niet bekend.  
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Daarnaast is er de mogelijkheid voor het aanvragen van een PGB voor activiteiten die de 

mantelzorger doet, maar waarvoor ook recht op professionele zorg bestaat, bijvoorbeeld persoonlijke 

verzorging. 

 

Mantelzorgcompliment 

Het Rijk heeft vorig jaar besloten dat mantelzorgers in 2007 maximaal een bijdrage van € 250 konden 

ontvangen. Het doel van de regeling is om financiële waardering uit te spreken voor de mantelzorger. 

Voorwaarden om in aanmerking voor de tegemoetkoming te komen, is dat iemand moet worden 

verzorgd die beschikt over een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met een geldigheidsduur van 

ten minste zes maanden. De regeling heeft als nadeel dat een heel groot deel van de mantelzorgers 

niet in aanmerking komt voor het ‘mantelzorgcompliment’. Dit jaar bekijkt het ministerie van VWS 

samen met Mezzo en de VNG of de regeling kan worden uitgebreid, zodat meer mantelzorgers in 

aanmerking komen voor de bijdrage. In 2008 is de huidige regeling nog van kracht.   

 

2.6 Arbeid en zorg 
Er zijn enkele landelijke regelingen waarvan werkende mantelzorgers gebruik kunnen maken. Denk 

hierbij aan zorgverlofregelingen en de levensloopregeling. Verder kunnen mantelzorgers via de 

steunpunten ondersteuning krijgen van een mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar helpt de 

mantelzorger met het aanvragen van zorg en voorzieningen, het indienen van een bezwaarschrift, het 

regelen van verzekeringen, etc. Ook kan de makelaar bemiddelen tussen de mantelzorger en zijn of 

haar werkgever. De nadruk ligt dus op sociaal juridische ondersteuning. De consulenten van de 

steunpunten van Carinova en Vrijwillige Thuiszorg zijn opgeleid tot mantelzorgmakelaar.  

 

Als werkgever heeft de gemeente Dalfsen natuurlijk ook te maken met mantelzorgers in haar 

personeelsbestand. De gemeente kent over het algemeen een mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid. Er is kennis van de wettelijke verlofregelingen en werknemers worden daar ook op 

gewezen. Daar waar mogelijk kunnen werknemers hun werktijden flexibel indelen en worden de 

mogelijkheden om thuis te werken in de toekomst waarschijnlijk uitgebreid.   

 

Uitkeringsgerechtigde mantelzorgers kunnen, wanneer zij intensief en langdurig zorg verlenen, 

(tijdelijke) vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht.  

 

2.7 Conclusie 
Dalfsen kent een breed basisaanbod voor mantelzorgers, voor een groot deel door 

vrijwilligersorganisaties  georganiseerd. Voor de informatievoorziening en adviesfunctie is er in 

Dalfsen het Steunpunt Informele Zorg en zijn er de steunpunten van Carinova en de Vrijwillige 

Thuiszorg.  

Op het gebied van emotionele en praktische ondersteuning is er ruim aanbod door diverse 

organisaties. Groepsgewijze ondersteuning in Dalfsen bereikt met name de wat oudere 

mantelzorgers. Voor jonge mantelzorgers worden vanuit de regionale instellingen activiteiten 

georganiseerd. Op het gebied van materiele en financiële hulp en hulp voor werkende mantelzorgers 

zijn het voornamelijk voorzieningen of landelijke regelingen waar mantelzorgers of cliënten een beroep 

op kunnen doen. De mantelzorgmakelaar is een consulent die mantelzorgers kan ondersteunen met 

al deze regeltaken. 
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3 MANTELZORGBELEID 2008- 2011  
 
3.1 Inleiding 
In het beleidskader Wmo 2008-2011 staat de visie van de gemeente op het thema mantelzorg 

beschreven: De gemeente Dalfsen hecht veel waarde aan de ondersteuning van mantelzorgers. 

Mantelzorgers geven vorm aan de ‘civil society’, een leefomgeving waarin mensen voor elkaar zorgen 

en naar elkaar omkijken. Daarnaast maken zij mogelijk dat de mensen voor wie zij zorgen langer in 

hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Mantelzorgers worden daar waar nodig ondersteund en 

kunnen daardoor de zorg goed volhouden. Overbelasting van mantelzorgers willen we voorkomen.  

 

Daarbij is belangrijk te constateren dat er al heel veel gebeurt op het gebied van 

mantelzorgondersteuning. Vele (vrijwilligers)organisaties zorgen voor een breed aanbod van diensten 

die de mantelzorger kunnen ontlasten of ondersteunen. Het is niet de wens van de gemeente ineens 

sturing te willen geven aan al deze organisaties allerlei taken van deze organisaties over te nemen. 

De gemeente kiest op hetdit gebied van de ondersteuning in de praktijk een faciliterende rol. Wel 

willen we de samenwerking tussen vrijwilligers-, informele en professionele organisaties verbeteren en 

de informatievoorziening aan inwoners en mantelzorgers goed organiseren (Wmo-loket). Op dit vlak 

kiest heeft de gemeente duidelijk voor een regisserende en sturendeimulerende rol.  

  

De gemeente heeft tot doel mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Daarvoor 

is het van belang dat:  
- mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. 

- er een goed en passend aanbod op het gebied van emotionele ondersteuning is. 

- er een goed en passend aanbod op het gebied van praktische ondersteuning en respijtzorg is. 

- werkende mantelzorgers worden erkend en worden ondersteund bij hun regeltaken. 

 

3.2 Bereiken van mantelzorgers.  
Het grootste knelpunt is het bereiken van de mantelzorgers. De meeste mantelzorgers herkennen zich 

niet in de term ‘mantelzorger’. Zorgen voor een kind, partner, ouder of ander familielid wordt veelal als 

vanzelfsprekend ervaren, dat doe je gewoon. Mensen geven daarom ook niet graag aan dat zij de 

taken die zij ‘horen te doen’ moeilijk vol kunnen houden, of dat zij daar hulp bij nodig hebben. 

Mantelzorgers vormen daarom een bijna onzichtbare groep. Daar komt bij dat de term mantelzorg nog 

lang niet bij iedereen bekend is en dat er veel verschillende groepen mantelzorgers zijn.  

De belangen van mantelzorgers worden in onze gemeente actief behartigd door de werkgroepen 

mantelzorg. Wel geven zij aan ook moeite te hebben om mantelzorgers te bereiken en leden te 

werven voor hun werkgroep.   

 

Onbekendheid met ondersteuningsmogelijkheden 

Mantelzorgers weten het aanbod over het algemeen niet of moeizaam te vinden. In de enquête die wij 

in 2006 onder 62 mantelzorgers hebben gehouden gaf bijna de helft aan niet te weten waar je naar 

toe kunt met vragen over mantelzorg. Hoewel de enquête niet representatief is, geeft het wel een 

duidelijk signaal.  

Het Steunpunt Informele Zorg wordt niet goed bezocht. In 2007 werd het Steunpunt 25 keer bezocht. 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg heeft dan ook besloten om de openingsuren terug te brengen van 3 

naar 1½ uur per week. De oorzaak van het niet-gebruik kan worden gezocht in de onbekendheid van 

het steunpunt en de beperkte openingsuren. Daarnaast zou de locatie (bij Welzijn Ouderen) bij 

jongere mantelzorgers drempelverhogend kunnen werken.  

Er moet één centrale plek komen waar mantelzorgers alle nodige informatie kunnen vinden en 

zonodig doorverwezen worden. Het Wmo-loket is hier de aangewezen plek voor.  
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Klankbordgroep Informele Zorg 

De klankbordgroep Informele Zorg wordt gecoördineerd door de Stichting Vrijwillige Thuiszorg. De 

deelnemende organisaties doen tijdens de vergaderingen (3 keer per jaar) verslag van hun activiteiten 

en bespreken signalen (trends). Ook worden er werkgroepen ingesteld voor het organiseren van de 

gezamenlijke activiteiten. De communicatie tussen de verschillende organisaties, maar ook de externe 

communicatie, vormt soms een probleem en is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. 

Uit de enquête van 2006 kwam naar voren dat als mantelzorgers problemen ondervinden met het 

zorgen, zij eerder naar een huisarts, het maatschappelijk werk of de thuiszorgorganisatie gaan. Het is 

dan ook belangrijk dat huisartsen en andere zorgprofessionals mogelijke problemen bij mantelzorgers 

kunnen signaleren en hen adviseren en/of doorverwijzen. Daarom wordt er een communicatieplan 

gemaakt. Een gezamenlijk communicatieplan kan hier uitkomst bieden. Dit communicatieplan, dat de 

gemeente in samenwerking met de Klankbordgroep Informele Zorg zal opstellen, moet in ieder geval 

de volgende onderdelen bevatten:  

• De doelstelling en structuur van de Klankbordgroep Informele Zorg 

• De communicatie en taakverdeling tussen de leden van de klankbordgroep (waaronder ook de 

rol van de gemeente.  

• De communicatie richting belangrijke partners zoals huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk 

werk, ziekenhuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (informatie en doorverwijsfunctie).   

 

Verder wordt in 2009 een campagne in de gemeente opgezet om mantelzorg meer bekendheid te 

geven. Daarbij zal een combinatie van communicatiemiddelen ingezet worden om zoveel mogelijk 

mantelzorgers te bereiken.  

 

Uit de enquête van 2006 kwam naar voren dat als mantelzorgers problemen ondervinden met het 

zorgen, zij eerder naar een huisarts, het maatschappelijk werk of de thuiszorgorganisatie gaan. Het is 

dan ook belangrijk dat huisartsen en andere zorgprofessionals mogelijke problemen bij mantelzorgers 

kunnen signaleren en hen adviseren en/of doorverwijzen. Dit wordt ook meegenomen in het 

communicatieplan van het SIZ.  

 

Actiepunten 

Doel is dat in 2009 80% van de mantelzorgers weet waar ze terecht kunnen als er problemen of 

vragen zijn.  

De volgende actiepunten worden uitgevoerd: 

- er wordt een gemeentebrede campagne opgezet om erkenning en herkenning van 

mantelzorg te verbeteren. 2009 

- Het huidige steunpunt wordt geïntegreerd in het Wmo-loket. Gedacht wordt aan een 

mogelijkheid om direct afspraken in te plannen bij de mantelzorgconsulent. De 

integratie van het steunpunt in het Wmo-loket wordt breed gecommuniceerd. 2009 

- In het (digitale én fysieke) Wmo-loket wordt alle informatie verzameld over 

verschillende vormen van mantelzorg en het ondersteuningsaanbod voor 

mantelzorgers in de gemeente Dalfsen en regio. Ook is hier informatie te verkrijgen 

over alle mogelijke regelgeving die van belang is voor mantelzorgers (zorgverlof, 

PGB, levensloop regelingen, fiscale mogelijkheden).  2009 

- Er wordt in overleg met de deelnemende organisaties een communicatieplan opgezet 

voor de klankbordgroep Informele Zorgsamenwerking met de Klankbordgroep 

Informele Zorg een communicatieplan opgesteld.. 2009/2010  

- Het Platform Mantelzorg Overijssel ondersteunt de werkgroepen mantelzorg bij het 

bereiken van mantelzorgers en de belangenbehartiging. 2008/2009 
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- Eind 2009 wordt onderzoek gedaan naar de bekendheid en gebruik van 

voorzieningen en de tevredenheid daarover. Ook vragen we opnieuw naar de 

behoeften van mantelzorgers in brede context (ondersteuning, wonen, financiën, 

respijtzorg, opvang, etc.). Daarin zal ook opnieuw gevraagd worden naar de vragen 

en behoeften van mantelzorgers . Rapportage in 2010.  

 

3.3 Emotionele ondersteuning 
De lotgenotencontacten en themabijeenkomsten in Dalfsen zijn gericht op mantelzorgers in het 

algemeen. Jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers maken hier echter niet of nauwelijks 

gebruik van. Voor de jonge mantelzorgers is er wel een regionaal aanbod (zie ook pagina 6). 

Verschillende organisaties hebben aangegeven dat dit een succesvol project is en dat het belangrijk is 

om dit voort te zetten. Desondanks hebben we weinig inzicht in het gebruik en behoefte onder jonge 

mantelzorgers uit Dalfsen. Daarom willen we dit project eind 2009 evalueren.  

De ervaring is dat werkende mantelzorgers niet of nauwelijks behoefte hebben aan 

lotgenotencontacten. Partners en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie hebben vaak 

wel behoefte aan informatie en contact met lotgenoten. Vanuit het Steunpunt Informele Zorg wordt 

daarom een Alzheimercafé georganiseerd. Het Alzheimercafé wordt in 2008 en 2009 op projectbasis 

gefinancierd.  

 

Actiepunten  

Het huidige voorzieningenniveau wordt gehandhaafd.Voorzieningen op het gebied van emotionele 

ondersteuning sluiten aan op de behoeften van mantelzorgers. Zoals eerder genoemd worden de 

behoeften van mantelzorgers eind 2009 opnieuw in beeld gebracht. Voorzieningen worden naar 

aanleiding daarvan aangepast of uitgebreid. Voor een aantal doelgroepen worden activiteiten en 

projecten in ieder geval in 2008 en 2009 voortgezet: 

- De jaarlijkse organisatie van de Dag van de Mantelzorg in de gemeente wordt 

gefaciliteerd. Vanaf 2008 

- Het project Jongerenzorgen wordt  (in regionaal verband) voortgezet en eind 2009 

geëvalueerd. 2009  

- Bij goede resultaten wordt het Alzheimercafé structureel voortgezet. Vanaf 2008. 

 

 

3.4 Praktische ondersteuning en respijtzorg. 
Voor mantelzorgers die even vrijaf van de zorg willen, zijn er diverse mogelijkheden. Ook hier geldt 

weer dat veel mantelzorgers hiervan niet op de hoogte zijn. Daarnaast zijn er verschillende drempels 

(moreel, psychisch en praktisch) die er voor kunnen zorgen dat sommige mantelzorgers de zorg niet 

gauw uit handen geven (Kemkes, 2008). De mantelzorgers die wél gebruik maken van respijtzorg, zijn 

daar over het algemeen wel heel positief over (Knapen, 2002). In een landelijk onderzoek onder 273 

mantelzorgers geven de gebruikers van respijtzorg gemiddeld een 7,9 voor de zorg (van Exel, 2005).  

 

De laatste jarenNiettemin neemt het aantal hulpvragen voor vrijwillige thuiszorg alleen maar toe. 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, zeker 

voor de ‘reguliere’ vrijwillige thuiszorg. Het aantal hulpvragen neemt jaarlijks toe en hulpvragen blijven 

steeds langer open staan. 

De Vrijwillige Thuiszorg heeft in Hardenberg een project uitgevoerd waarbij in drie verschillende 

kernen drie verschillende wervingsmethoden zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten gaan 

we met Vrijwillige Thuiszorg in overleg over een mogelijke aanpak in de gemeente Dalfsen.  

 

 

Afstemming aanbod 
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Er zijn in Dalfsen twee organisaties werkzaam die mantelzorgconsulenten in dienst hebben voor de 

ondersteuning van mantelzorgers: Vrijwillige Thuiszorg en Carinova. De consulent van Vrijwillige 

Thuiszorg doet naast de individuele ondersteuning ook de bemiddeling van vraag en aanbod van 

vrijwillige zorg. Hoewel er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt om taken te verdelen, blijkt in de 

praktijk dat de samenwerking moeizaam verloopt. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt: wie levert 

welke diensten? Dit is in de eerste plaats belangrijk voor de mantelzorgers, maar ook voor de 

organisaties zelf en voor de doorverwijzers (zoals het Wmo-loket, MEE en ouderenorganisaties).    

 

Ook de afstemming tussen de uitvoerende organisaties en de belangenbehartigers (werkgroepen 

mantelzorg) is een punt van aandacht en zal worden meegenomen in het communicatieplan dat met 

de klankbordgroep Informele Zorg zal worden opgesteld.   

 

Gebruikelijke zorg 

Binnen de AWBZ wordt door het CIZ het protocol ‘gebruikelijke zorg’ gehanteerd. Dit is de zorg die 

redelijkerwijs van huisgenoten mag worden verlangd. Wat daarboven komt, is mantelzorg. De mate 

waarin mantelzorgers bereid en in staat zijn een deel van deze zorg te bieden is bepalend voor het 

aantal uren professionele zorg dat iemand uiteindelijk krijgt. Vanuit diverse bijeenkomsten en 

overleggen is gebleken dat mantelzorgers soms ontevreden zijn met indicatiestelling van onder 

andere de hulp bij het huishouden. Het protocol gebruikelijke zorg, dat daarbij gebruikt wordt, is op 

zich goed, maar in de praktijk wordt te weinig naar de sociale context gekeken (Arcon, 2006).   

De Wmo-raad is gevraagd advies te geven over de protocollen hulp bij het huishouden en de 

gebruikelijke zorg. De Wmo-raad zal de rol en positie van de mantelzorger bij de indicatiestelling 

daarin meenemen. 

 

Actiepunten 

Doel is dat er een goed en passend aanbod is van praktische ondersteuning en respijtzorg. De 

behoeften van mantelzorgers worden in beeld gebracht en de tevredenheid wordt gemeten. Wij 

streven naar een oordeel van 8,0 of hoger voor de respijtzorg.   

- De coördinatie van vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning wordt 

gefaciliteerd. In regionaal verband vindt overleg plaats over kwaliteit en subsidiëring. 

2008/2009 

- Stichting Vrijwillige Thuiszorg voert een actief vrijwilligersbeleid in de gemeente 

Dalfsen. 2009 

- In overleg met de Vrijwillige Thuiszorg en Carinova Steunpunt Mantelzorg wordt een 

kwalitatief goed, duidelijk afgestemd en vraaggericht aanbod gerealiseerd. 

Dienstverlening sluit op elkaar aan in plaats van dat het elkaar overlapt. 2009-2011 

- Naar aanleiding van het advies van de Wmo-raad over de protocollen hulp bij het 

huishouden en gebruikelijke zorg wordt bekeken of in de gemeente Dalfsen extra 

aandacht nodig is voor mantelzorg bij de indicatiestelling van de hulp bij het 

huishouden. 2008/2009 

 

3.5 Arbeid en zorg 
Het blijkt dat veel mantelzorgers, met name zij die werken, moeite hebben met de regeltaken. Het 

uitzoeken van regelingen, het regelen van de verzekering, het aanvragen van voorzieningen, dat kost 

veel tijd en is vaak behoorlijk ingewikkeld. Zeker voor werkende mantelzorgers is het lastig, omdat 

veel dingen alleen onder werktijd geregeld kunnen worden. De zorg zelf wordt vaak als ‘normaal’ 

ervaren maar de hele administratie  eromheen wordt als vervelend en tijdrovend gezien.  

Verder zijn werkgevers zich vaak niet bewust van het aantal mantelzorgers dat zich onder hun 

werknemers bevindt. Doordat het probleem niet besproken wordt, is er bij de werkende mantelzorger 

geen of weinig zicht op mogelijke verlofregelingen en ervaart de mantelzorger te weinig begrip en 
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flexibiliteit op het werk. Het bespreekbaar maken van mantelzorg is daarbij een eerste, maar heel 

belangrijke stap.  

Daarnaast zijn werkende mantelzorgers niet altijd goed op de hoogte van de verlofmogelijkheden die 

er zijn vanuit landelijke regelingen (zorgverlof, levensloopregeling).  

 

Actiepunten 

Mantelzorg is een bespreekbaar onderwerp op het werk en er is een passend ondersteuningsaanbod 

voor werkende mantelzorgers. 

- Voor de complexere regeltaken en sociaal juridische ondersteuning kunnen 

mantelzorgers via het Wmo-loket of de steunpunten een mantelzorgmakelaar 

inschakelen. 2009 

- Bij werkgevers wordt bewustwording gecreëerd op het gebied van arbeid en 

mantelzorg. Om het bereik te vergroten zoeken wij samenwerking met 

regiogemeenten,  2009 

 

 

3.6 Conclusie   
In de gemeente Dalfsen zijn veel organisaties die goed werk leveren ter ondersteuning van 

mantelzorgers. Er zijn steunpunten voor mantelzorgers, er zijn diverse organisaties waar 

mantelzorgers terecht kunnen om de zorg even uit handen te geven en er zijn mogelijkheden om met 

andere mantelzorgers in contact te komen. De belangen van mantelzorgers worden op lokaal en 

regionaal niveau actief behartigd. Het blijkt echter heel moeilijk om mantelzorgers te bereiken, 

waardoor zij het aanbod lang niet altijd weten te vinden en ook niet op de hoogte zijn van relevante 

regelingen. Daarnaast zijn er op het gebied van ondersteuning en arbeid en zorg nog een aantal 

verbeterslagen te maken.  

 

De komende jaren wil de gemeente Dalfsen vooral inzetten op het bereiken van de mantelzorgers. 

Mantelzorgers kunnen op één plek al hun informatie vinden en kunnen van een goed aanbod van 

emotionele en praktische ondersteuning gebruik maken. Verder is het van belang om het aanbod af te 

stemmen op de verschillende doelgroepen. 

 

Bij alle vormen van ondersteuning is het van belang dat het aanbod aansluit op de behoeften van 

mantelzorgers. Hiervoor is het van belang om de vraag in beeld te hebben. Doordat we meer 

mantelzorgers bereiken, krijgen we de knelpunten en vragen van mantelzorgers ook steeds beter in 

beeld.. Daarnaast wordt eEind 2009 wordt een onderzoek gedaan naar de bekendheid van en 

tevredenheid over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en de behoefte aan ondersteuning 

onder mantelzorgers. Dit onderzoek kan aanleiding geven om het voorzieningenniveau aan te passen 

of uit te breiden.  De tevredenheid van mantelzorgers over de ondersteuning willen we met de 

organisaties blijven volgen.  

 

De concrete uitvoering van de genoemde actiepunten zal in overleg met de betrokken organisaties en 

met de werkgroepen mantelzorg gebeuren. Duidelijk is dat samenwerking met en tussen organisaties 

essentieel is voor een goede ondersteuning van mantelzorgers.  
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4 FINANCIËLE PARAGRAAF 
 

In dit hoofdstuk zetten we de financiële gevolgen van het beoogde beleid en de daarbij horende 

actiepunten op een rijtje.  

 

4.1 Financieel overzicht 
Hieronder is een overzicht te zien van de beoogde acties en de daarbij ingeschatte kosten. In de 

kolom ‘bestaand’ worden de kosten weergegeven die in 2008 voor bestaande taken worden ingezet 

en/of die structureel in de begroting zijn opgenomen. 

 Actie 

Bereiken van mantelzorgers 

Bestaand  Nieuw 

(incidenteel/structureel) 

1 Er wordt een campagne over mantelzorg opgezet. 2009 - € 8.000 (incidenteel) 

2 Het huidige steunpunt wordt geïntegreerd in het Wmo-

loket. 2009 

€ 500 - 

3 In het Wmo-loket wordt alle informatie rondom 

mantelzorg, ondersteuningsaanbod, regelgeving etc. 

verzameld en is voor mantelzorgers vrij te verkrijgen. 

2009  

€ 500  € 3.000 (incidenteel)  

4 In samenwerking met de klankbordgroep Informele Zorg 

wordt een communicatieplan opgezet en uitgevoerd. 

2009/2010 

- NB 

5 Werkgroepen mantelzorg worden ondersteund bij het 

bereiken van mantelzorgers en werven van leden 

2008/2009 

- € 9.000 (incidenteel) 

6 Enquête onder burgers/mantelzorgers, over gebruik en 

behoeften. 2009 

- € 3.000 (incidenteel) 

 Emotionele ondersteuning   

7 Jaarlijks een Dag van de Mantelzorg. Vanaf 2008 € 1.000  

8 Het project voor jonge mantelzorgers wordt (in regionaal 

verband) voortgezet en eind 2009 geëvalueerd. 2009 

€ 2.230 (laatste 3 

maanden 2008) 

Max € 11.500 

incidenteel/structureel 

9 Het Alzheimercafé wordt gesubsidieerd. Vanaf 2008  € 3.600 - 

 Praktische ondersteuning en respijtzorg   

10 De coördinatie van vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 

wordt gefaciliteerd. (Stichting Vrijwillige Thuiszorg, 

Carinova en NPV).  

€ 54.318 Max € 8.000 structureel  

11 Stichting Vrijwillige Thuiszorg voert een actief 

vrijwilligersbeleid. 2009/2010 

- NB 

12 In overleg met Vrijwillige Thuiszorg en Carinova een 

goed en afgestemd aanbod realiseren.  

- - 

13  N.a.v. advies Wmo-raad extra aandacht voor mantelzorg 

en indicatiestelling hulp bij het huishouden. 

- - 

 Arbeid en zorg    

14 Voor complexe regeltaken en soc. juridische 

ondersteuning kunnen mantelzorgers een 

mantelzorgmakelaar inschakelen. 2008/2009 

- € 4.000 structureel 

€ 2.000 incidenteel 

15 Bij werkgevers wordt bewustwording gecreëerd. 2009 - Max. € 5.000 incidenteel 

    

 Totalen  € 62.148  Max. € 53.500 + NB 
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Bij een aantal nieuwe posten staat NB (nog te bepalen). Bij deze actiepunten was het opstellen van 

deze nota nog niet mogelijk goed in te schatten wat de financiële gevolgen zijn. De meeste kosten uit 

de tweede tabel zijn eenmalige kosten, een deel is structureel.  

 

Regulier budget 

De CVTM-middelen zijn in 2008 van het zorgkantoor overgeheveld naar de gemeente. Daarbij is het 

Wmo-budget zonder schotten overgeheveld. In de gemeentebegroting is in totaal € 62.148 

opgenomen voor de ondersteuning van mantelzorgers, dit is inclusief de reguliere kosten die al vóór 

de Wmo stonden opgenomen voor mantelzorgactiviteiten.   

 

Incidentele middelen 

Eind  2007 is er in het kader van het Impuls Mantelzorgondersteuning nog eens een eenmalig bedrag 

van € 41.455 aan het gemeentefonds toegevoegd. Hiervan kunnen we een groot deel van de 

incidentele kosten dekken, zoals de campagnes (algemeen en werkgevers), de bundeling van 

informatie voor mantelzorgers en de ondersteuning van werkgroepen mantelzorg. Ook het onderzoek 

dat eind 2009 onder mantelzorgers wordt gehouden kan hieruit betaald worden.  

  

Wavingelden 

De gemeenteraad heeft in 2006 € 100.000 gereserveerd voor mantelzorg én vrijwilligerswerk. Een 

deel van dit budget zal aangewend worden om de structurele kostenstijging van de 

mantelzorgondersteuning te dekken zolang dit niet in de reguliere begroting opgenomen is. Daarnaast 

kan een project voor vrijwilligerszorg/vrijwilligerswerk hieruit gedekt worden.  

 

Toenemende ondersteuningsbehoefte in de toekomst 

Ook Dalfsen vergrijst. Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder neemt verhoudingsgewijs toe (zie 

demografisch onderzoek SGBO) en van deze 75+ ers wordt verwacht dat zij langer thuis blijven 

wonen. De druk op mantelzorgers zal toenemen, de behoefte aan ondersteuning ook.  

Maar niet alleen vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning doen toenemen. Ook het beleid is erop 

gericht meer mantelzorgers te bereiken. Doordat het ondersteuningsaanbod beter toegankelijk wordt 

en doordat mantelzorg beter erkend en herkend wordt, verwachten we dat er meer hulpvragen komen 

en dat de kosten om mantelzorgers te ondersteunen zullen toenemen.  
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5 COMMUNICATIEPARAGRAAF 
 

Communicatie speelt een zeer belangrijke rol binnen deze nota. Veel van de actiepunten die in 

hoofdstuk 4 worden genoemd hebben te maken met het communiceren over mantelzorg op 

verschillende manieren: via campagnes, via organisaties en samenwerkingsverbanden en via het 

Wmo-loket. 

Bij de uitvoering van het mantelzorgbeleid zal verder worden gecommuniceerd: 

- met burgers in het algemeen; via nieuwsberichten en kernPUNTEN.  

- met organisaties en belangenbehartigers: via de klankbordgroep Informele Zorg 

(communicatieplan)  

- met mantelzorgers: door voorlichting via het loket.  

- met de Wmo-raad.   

- met consulenten en loketmedewerker(s) Wmo.  

Veel mantelzorgers zullen via het loket en nieuwsberichten niet bereikt worden. Werkgroepen 

mantelzorg, de (vrijwilligers)organisaties en zorgprofessionals spelen dan ook een grote rol in de 

communicatie met mantelzorgers.  
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BIJLAGE 1    BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 

 
AWBZ    Algemene Wet bijzondere ziektekosten 

 

CIZ     Centrum Indicatiestelling Zorg 

Het CIZ bepaalt of iemand in aanmerking komt voor AWBZ 

gefinancierde zorg. 

 

CVTM    Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorgondersteuning 

 

Gebruikelijke zorg Zorg die mensen in een huishouden redelijkerwijs aan elkaar kunnen 

geven. 

 

GGZ    Geestelijke Gezondheidszorg 

 

Indicatiestelling Vaststelling of en in welke mate een cliënt in aanmerking komt voor 

zorg. 

 

Mantelzorg (wettekst Wmo) Langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep 

wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens 

directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de 

sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar 

overstijgt.   

 

Mezzo Een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van 

mantelzorgers. Biedt ook ondersteuning aan lokale en regionale 

organisaties op het gebied van mantelzorgondersteuning en 

vrijwilligerszorg.  

 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

PGB    Persoonsgebonden budget 

 

PMO    Platform Mantelzorg Overijssel  

 

Respijtzorg Vervangende zorg door een vrijwilliger of professional zodat de  

mantelzorger even vrij is gedurende enkele uren, een dag tot een 

aantal weken. 

 

SIZ Steunpunt Informele Zorg  

 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Wmo    Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

Wwb    Wet werk en bijstand 

 

 


