Aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Vught
Vught, 14 april 2015
Betreft: Advies over de notitie “Mantelzorg, zorgen delen”

Geacht college,

Hoewel wij het stuk goed geschreven vinden maken wij de volgende
opmerkingen:
Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het voor mantelzorgers lastig is steun te
vragen als men de eigen regie in handen wil houden, dit is een strijdigheid voor
de mantelzorger. Verder is in het algemeen is de focus voornamelijk medisch
gericht op de cliënt en nog te weinig op het sociale verband met de mantelzorger
en dan wordt er ook nog teveel gedacht vóór de cliënt in plaats van met de
combinatie van cliënt en mantelzorger, dit belemmert hen zodoende bij het
nadenken over de situatie en zelf initiatieven nemen. Zorgverleners moeten ook
maatschappelijk kijken naar een situatie.
Een algemeen vertrekpunt bij de drie transities is de 1 regisseur-aanpak en
zoveel mogelijk in het gewone leven oplossen. Noodzakelijk is dus het betrekken
van maatschappelijke organisaties als KBO, Ouderen Samen, Rode Kruis,
Kansplus, Zonnebloem en dergelijke, ten behoeve van signalering en
cliëntondersteuning. Er kunnen gezamenlijke doelen worden gesteld voor deze
organisaties met subsidiebeleid. Zo kan de gemeente netwerk-zorg en
netwerksignalering organiseren en mantelzorgondersteuning zal daar onderdeel
van zijn. Dit vergt een ontschotting tussen beleidsterreinen en dus een visie van
de gemeente op het transformatieproces in het Sociaal Domein. De eenvoudige
vraag moet worden gesteld: hoe kunnen de gemeente en de maatschappelijke
organisaties elkaar helpen bij gelijke doelstellingen?
Laagdrempeligheid om vragen te stellen is een van de belangrijkste voorwaarden
om erachter te komen of de mantelzorger ondersteuning behoeft. Het maken van
een afspraak op het gemeentekantoor lijkt ons in dit geval niet laagdrempelig,
wel kunnen de wijksteunpunten hier een rol in vervullen. Op de koffie komen op
neutraal terrein bij een begripvolle medewerker van Wegwijs+ zal mogelijk in
die behoefte voorzien.
Kan de signalering van problemen van mantelzorgers vanuit de
huisartsenpraktijk worden gestructureerd? Zou nuttig zijn aangezien er naar
schatting 5300 mantelzorgers in Vught zouden moeten zijn, terwijl er zo'n 690
bekend zijn in de administratie. Wat de registratie betreft zou duidelijker moeten
zijn aan mantelzorgers dat deze op geen enkele wijze kan worden gebruikt voor

andere zaken. Naast privacy speelt ook de angst voor b.v. verlies van een
uitkering een rol.
Het is begrijpelijk dat er wordt afgezien van een individuele waardering gezien
de schier onmogelijke taak om voor elk wat wils te vinden om de waardering uit
te drukken. Maar dan mag de organisatie van een betere netwerk-zorg en ondersteuning wel wat kosten om lange termijn effecten te bereiken. Wij moeten
van brandjes blussen naar een integrale aanpak.
Wij adviseren de ondersteuning van de mantelzorger in een breder kader te
plaatsen en een integraal beleid te ontwikkelen voor het transformatieproces
binnen het Sociaal Domein.
Maatschappelijke organisaties, huisartsen en wijksteunpunten zijn voor de
gemeente waarschijnlijk de juiste ingrediënten voor dit beleid.
Hiermee sluiten wij aan op de vragen die in de notitie worden gesteld op pagina 14.
Het geheel overziend adviseren wij als volgt:
•
•
•

benoem 1 regisseur per cliënt/mantelzorger(s), dit kan een buurman, een
medewerker van Wegwijs+ of wie dan ook zijn mits capabel om langdurig
en kwalitatief het proces (ook in de straat/buurt) te bewaken,
bouw betrekkingen op met Ouderen Samen, Rode kruis, huisartsen, KBO
enzovoort om tot vernieuwende initiatieven, ook in de straat/buurt te
komen,
verschaf laagdrempelig informatie over het te ontwikkelen netwerk.

Wij blijven graag op de hoogte van de uitvoeringsaanpak aangezien de burger bij
de uitvoering het resultaat ziet van uw beleid.
Met vriendelijke groet,
Rob de Vries,
voorzitter Wmo adviesraad Vught a.i.
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