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Maatschappelijke waarde van mantelzorgers is 22 miljard euro
Op vrijdag 5 maart overhandigde onze bestuurder Liesbeth Hoogendijk - samen met mantelzorgers Vianna Spang en Marise Schot- het
onderzoeksrapport 'De Maatschappelijke Waarde van Mantelzorg' aan Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit onderzoek zijn de maatschappelijke kosten van mantelzorgers berekend: 22
miljard euro. Ook onderstreept het rapport het belang van goede mantelzorgondersteuning, want het uitvallen van een mantelzorger
leidt al gauw tot hogere maatschappelijke kosten.

Lees meer

Mantelzorg Adviesteam
Inmiddels biedt het Adviesteam Mantelzorg alweer een aantal maanden advies aan gemeenten over mantelzorg. Bram Vaessen,
contractmanager Wmo bij de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, was één van de eersten die een vraag bij het Adviesteam
neerlegde.
Zijn vraag op het gebied van respijtzorg resulteerde in een kortdurend adviestraject, waarin één van de mantelzorgdeskundigen een
aantal uur heeft meegekeken en advies heeft uitgebracht op basis van landelijke kennis en onderzoeken.

Vaessen over het adviesteam:

‘De deskundige uit het adviesteam was een goede sparringpartner om tegenspraak te kunnen krijgen. Zo kregen we antwoord op de
vraag: voegen we wel de juiste elementen toe aan de contracten die vanuit landelijke kennis en expertise bekend zijn?’
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Heeft u een vraag voor het Adviesteam Mantelzorg? Neem dan contact op! Dat kan telefonisch of via WhatsApp op tel.nr. 030 – 659 22
20. Of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl.

Meer weten?

Uitgangspunten toekomstbestendige ouderenzorg

Wat hebben ouderen nodig om ook in de toekomst goed te kunnen leven, met behoud van zorg en met oog voor kwaliteit van leven?
Samen met elf landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en
zorgorganisaties schreven we hiervoor tien uitgangspunten.

OPROEP! Samenwerking met verzekeraars
Wij zijn benieuwd of er gemeenten zijn die een goede samenwerking hebben met verzekeraars op het thema mantelzorg of respijtzorg
en dit met ons willen delen. Ook incidentele ervaringen horen wij graag. Deel uw ervaringen. mail naar h.wijbenga@mantelzorg.nl

Hoeveel mantelzorgers zijn er in uw gemeente?
Op basis van de nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau hebben wij de overzichten weer aangepast voor 2021. Wilt u weten
hoeveel mantelzorgers uw gemeente heeft? Bekijk het in het overzicht.

Lees meer

Ga naar het overzicht

Week van de jonge mantelzorger
Ook dit jaar organiseert de Strategische Alliantie Jonge mantelzorg weer de week van de Jonge mantelzorger. Dit jaar vindt deze plaats
van 1 t/m 7 juni. Het thema van dit jaar is Niet te missen! De campagne Niet te missen laat zien wat de impact is van mantelzorg in het
persoonlijke leven van jongeren.
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Meer info

Hoe maakt uw gemeente het verschil tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger? Heeft u hierbij advies nodig of wilt u even sparren?
Mail gerust: n.vermeulen@mantelzorg.nl

MantelKRACHT magazine mei: mindset, weerbaarheid en jonge mantelzorg
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Bestel het magazine
In mei komt de nieuwe editie uit van MantelKRACHT. Dit keer gaat het over weerbaarheid/mindset en jonge mantelzorg.
Wist u dat u het magazine ook op maat kunt laten maken met een eigen logo en lokale informatie?

`Een mooie manier om lokale ervaringen te delen en onze organisatie te presenteren`, aldus Chantal Smit Coördinator Salut Welzijn
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via marketing@mantelzorg.nl.
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