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UPDATE GEMEENTEN | JULI 2021
Nieuws, tips & artikelen

Online versie

 

 

Persaandacht voor de waarde van mantelzorg

In onze webinar ‘De waarde van Mantelzorg’ van 22 juni (die hier is terug te kijken) werd aangekondigd dat de waarde per gemeente
zou worden doorberekend. De cijfers kun je op deze pagina bekijken.
 
We zijn hiermee de laatste twee weken veelvuldig in het nieuws geweest. De vraag om dit onderwerp ook lokaal te verspreiden, is
goed opgepakt en dat is goed terug te zien in de resultaten. Zowel bij mantelzorg ondersteunende organisaties als bij de
nieuwsredacties is veel rekenwerk verricht om de juiste cijfers per gebied in beeld te brengen.  

In De Bilt is zelfs - mede door deze cijfers - een motie door de hele gemeenteraad aangenomen om de eerder geplande bezuiniging
op mantelzorgwaardering terug te draaien. Chapeau!  
Wij hopen dat deze nieuwste cijfers zullen helpen om de juiste keuze te maken in mantelzorgbeleid. Hierbij kunnen we eventueel
ondersteunen.
 
Meer informatie? Lees hier het volledige artikel. 

Steunpuntenpeiling - bezuinigingen op structurele subsidie

Een kwart van de organisaties die mantelzorgondersteuning biedt in opdracht van de gemeente, kreeg in 2021 te maken met een
bezuiniging op de structurele subsidie. Dit blijkt uit de laatste Steunpuntenpeiling onder de bij MantelzorgNL aangesloten
organisaties.
Dit lijkt zich komend jaar te herhalen. Hoewel slechts een klein deel medio mei al weet hoe de �nanciering er in 2022 uit gaat zien,
geeft eveneens een kwart van hen aan volgend jaar te worden gekort. Lees op onze website hier meer over en download het
rapport.

Webinar -  Samenwerken aan mantelzorgondersteuning. Wat kun je hierin als gemeente betekenen? 

In dit webinar gericht op (beleids)medewerkers die werken bij een gemeente, staat centraal hoe je als gemeente samenwerking met
en voor mantelzorgers kunt stimuleren. In een klein uur leer je meer over zowel de theorie als de praktijk.  
Roos Scherpenzeel van Movisie neemt je mee in de condities voor succesvolle samenwerking van Kaats & Opheij en het onderzoek
van Suzanne Verdonschot. De praktijkvoorbeelden komen uit twee gemeenten. Zo vertelt Marieke Kerstens, beleidsmedewerker bij
werkorganisatie CGM, onder andere hoe zij samen met twee andere gemeenten het initiatief heeft genomen voor
een Mantelzorgnota. In het Land van Cuijk werken hierdoor al 25 organisaties succesvol samen aan mantelzorgondersteuning
op vijf thema’s.
 
Datum 23/9/2021 (16.00 tot 17.00 uur). Aanmelden kan via deze link. 

Pilot VWS -  traject voor gemeenten m.b.t regelgeving mantelzorgers

Wil jij graag de toegang tot regelingen voor mantelzorgers vereenvoudigen binnen jouw gemeente? En daarmee bijdragen aan
preventie en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers? Meld je aan bij het Ministerie van VWS en maak kans op een budget om
hiermee aan de slag te gaan, extra expertise in te huren, een analyse uit te voeren en/of te onderzoeken hoe het werken met een
mantelzorgverklaring kan passen in jullie lokale situatie en wat daarvoor nodig is. Download hier het volledig artikel als pdf. 

Save the date - Online inspiratiesessie Kennis van Zaken 2021

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=z168d62&nid=0vme78m&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/
https://youtu.be/Hi2O18MJaJw
https://www.mantelzorg.nl/nieuws/wat-is-de-waarde-van-mantelzorg-per-gemeente/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/waarde-van-mantelzorg-krijgt-lokaal-veel-aandacht/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/steunpuntenpeiling-bezuiniging-op-structurele-subsidie/
https://www.movisie.nl/samenwerken-aan-mantelzorgondersteuning-wat-kun-je-hierin-gemeente-betekenen
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/07/Oproep-aan-gemeenten-Verbeter-de-toegant-tot-mantelzorgregelingen.pdf
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Noteer alvast in je agenda: 16 september 2021 de jaarlijkse Kennis van Zaken bijeenkomst. Dit keer een online inspiratiefestival
met als thema 'De kracht van Mantelzorg'. 
  
We gaan verder op wat in ons onderzoek "De maatschappelijke waarde van mantelzorg" naar voren is gekomen. Wat is de
betekenis van mantelzorgers voor de samenleving? Voor welke uitdagingen staan we? 

Meer informatie volgt binnenkort!

Mantelzorg & GGZ

Factsheet 
Wie zijn mantelzorgers GGZ? Waarom is extra ondersteuning nodig? En hoe kun je mantelzorgers GGZ goed ondersteunen? Op
deze vragen krijg je in de factsheet GGZ antwoord. Met een apart advies voor welzijns- en mantelzorgondersteuners, GGZ, huisarts
en gemeente. Klik op de afbeelding. 

Congres 7/10/2021 - Save the date
Op vrijdag 7 oktober organiseert MantelzorgNL weer het jaarlijks GGZ congres, dit keer in een hybride vorm. Hierbij gaan we in op
de landelijke ontwikkeling en de gevolgen ervan voor naasten van mensen met psychische problemen. Mantelzorgers GGZ vertellen
hun eigen verhaal en ook hoe zij kijken naar goede ondersteuning. Professionals delen tips en tools voor goede
mantelzorgondersteuning in de praktijk.
 
Meer informatie volgt binnenkort!

Dag van de mantelzorg 2021

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2021/07/Factsheet-mantelzorgers-GGZ.pdf
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Elk jaar worden mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar doen we dat aan de hand van een
thema en zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Neem een kijkje op onze website dagvandemantelzorg.nl en als je de
nieuwsbrief over de Dag van de Mantelzorg nog niet ontvangt, meld je dan daar snel voor aan!

Diplomering opleiding Mantelzorgondersteuner 2.0

De eerste lichting van de opleiding Mantelzorgondersteuner 2.0 is geslaagd! De diploma’s zijn feestelijk uitgereikt. Alle kandidaten:
van harte gefeliciteerd!
De deelnemers zijn heel positief over de opleiding die dit jaar voor het eerst is gestart. Het is een verdiepend leertraject voor
iedereen die al werkt als mantelzorgondersteuner. De opleiding is uniek, omdat het in het reguliere onderwijs niet wordt
aangeboden. 

Voorbereiden op later 

 

http://www.dagvandemantelzorg.nl/
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Het Rad van Misfortuin
Onze jaarlijkse campagne ‘Voorbereiden op later’, gericht op de 50plusser, is onlangs afgerond en de tool 'Het Rad van Misfortuin'
stond hierbij centraal. Twee weken lang was er een radiocommercial op de grote nationale zenders te horen en vroegen wij op
Facebook aandacht met humoristische plaatjes en grappige teksten. En dit bleek een succes te zijn! We kregen heel veel reacties
en de posts werden veelvoudig gedeeld. Ook heeft het AD er een artikel over geschreven en dat kun je lezen via deze link.

 

De Mantelzorg Simulator
"In een vredig wit huisje zit je aan tafel. Iemand zorgt voor jou. Via een koptelefoon hoor je iemands gedachten". 
De Mantelzorg Simulator is een installatie die op een speelse, maar ook confronterende en persoonlijke manier inzicht geeft in wat
mantelzorg betekent. Het kan op elke overdekte openbare plek worden geplaatst. Heb je interesse en wil je meer info? Ga dan naar
deze pagina.

Oproep - sympathiek speldje voor mantelzorgers

Ria de Jong en Petra Scheffer-De Lange zijn allebei mantelzorgers van een dochter en organiseren al 5 jaar de Mantelzorgdag in
Hilversum. Toen dat vorig jaar november vanwege het Coronavirus niet kon plaatsvinden, besloten zij hun (stoute) schoenen aan te
trekken en de huizen van mantelzorgers langs te gaan met een kaart, reepje chocola en een sympathiek speldje.
 
Beide dames, overigens van een respectabele leeftijd, zochten naar een manier om mantelzorgers alsnog in het zonnetje te zetten.
En dus gingen zij op zoek naar een aardige attentie. Klein genoeg om met de post te bezorgen, maar wat ook iets zegt over het
werk van mantelzorg. Zo kwamen zij uit bij een speldje in de vorm van viooltje. Een bloem die er in alle kleuren en maten is. ‘Divers
zoals dat ook bij mensen het geval is’, aldus Petra en Ria.  

Mede met �nanciële ondersteuning van de gemeente en Versa Welzijn is dit vorig jaar in Hilversum mogelijk gemaakt. Nu is het de
wens van de dames dat dit speldje voor alle mantelzorgers in Nederland beschikbaar komt. En wie weet wordt het dan wel het
landelijke symbool van het mantelzorgwerk!
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: Petra Scheffer-De Lange (06 57829112 | petraschefferdelange@gmail.
com) of Ria de Jong (06 26444433).

http://www.radvanmisfortuin.nl/
https://www.ad.nl/gezond/denk-na-over-mantelzorg-het-is-veel-urgenter-dan-mensen-denken~a0c7e999/
https://vimeo.com/385438325
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/voorbereiden-op-later-met-de-mantelzorg-simulator/
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Petra reikte vorig jaar het speldje uit aan o.a. mantelzorger Marisa

Nieuwe informatiekaarten KOPP/KOV 

Er zijn nieuwe informatiekaarten KOPP/KOV voor kinderen (8-14 jaar) ontwikkelt door het Trimbos instituut. Je kunt deze kaarten
meegegeven aan ouder en kind, bijvoorbeeld in combinatie met een KOPP/KOV Informatieboekje. Een informatiekaart helpt om het
gesprek aan te gaan met het kind over de verschillende vormen: dementie, PTSS, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme en
AD(H)D bij de ouder.

Direct naar:

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.

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/bestellijsten/inhoud/?lijst=10
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1899-1-kopp-kov-informatiekaart-dementie-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1899-2-kopp-kov-informatiekaart-ptss-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1899-3-kopp-kov-informatiekaart-nah-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1899-4-kopp-kov-informatiekaart-autisme-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1899-5-kopp-kov-informatiekaart-adhd-en-add-bundel-50-stuks
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/advies/wat-kunnen-de-adviseurs-voor-je-betekenen
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/publicaties
mailto:adviesteam@mantelzorg.nl
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MantelzorgNL
Sparrenheuvel 38 

Gebouw C 
3708 JE Zeist

Telefoon: (030) 659 22 22
 

Webversie | Aanmelden | Doorsturen | Afmelden 

https://twitter.com/mantelzorgnl
https://www.facebook.com/mantelzorgNL
https://www.instagram.com/mantelzorgnl
https://www.youtube.com/channel/UCuNZnDUdO2FXzH4BSvcEkpg
https://www.linkedin.com/company/378663/
tel:0306592222
https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=z168d62&nid=0vme78m&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/nieuwsbrieven
https://mailing.mantelzorg.nl/sendfriend.php?M=53280&N=273&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b&F=7&i=314
https://mailing.mantelzorg.nl/unsubscribe.php?M=53280&N=273&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b

