
                                 Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk    
 Secretariaat:  B. Bakker, Lindonk 70  

 4761 NH Zevenbergen 
 tel. 0168-326598 
 e-mail: secretaris@wmoraadmoerdijk.nl 
   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 20131376 
Bankrekening NL09 RABO 01319.95.456 t.n.v. Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk 
Website: www.wmoraadmoerdijk.nl 

1 

 

Wmo-Raad 
Gemeente Moerdijk 

College van B&W 

T.a.v. de heer E. Schoneveld 

Pastoor van Kessellaan 15 

4761 BJ Zevenbergen 

 

 

Zevenbergen, 22 november 2019 

 

Geacht college, 

Onderwerp: Advies Onderzoek ‘Mantelzorg in Moerdijk’. 

 

Geacht College, 

 

De Wmo-raad heeft kennisgenomen van de eindrapportage van het onderzoek ‘Mantelzorg in Moerdijk’ 

uitgevoerd door MantelzorgNL van 27 augustus 2019 en maakt gebruik van haar adviesrecht.  

Op uw verzoek adviseren wij op een aantal punten over de vervolgaanpak.  

 

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de acht aanbevelingen en adviezen voor verdere doorontwikkeling en 

verbetering, zoals samengevat op pagina zes van de eindrapportage. Het is voor ons wel onduidelijk of de 

conclusies waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn, niet gekleurd zijn door de grote inbreng van Surplus. 

 

Verder wil de Wmo-Raad het volgende adviseren: 

1. Zorg voor laagdrempeligheid zodat zowel professionals als mantelzorgers op eenvoudige wijze kennis 

kunnen hebben of informatie kunnen vinden van de ondersteuningsmogelijkheden.  

    Aandachtspunten zijn:  

• Breng alle informatie over mantelzorg op één plek onder (laagdrempelig) en maak het ondersteuningsaanbod 

inzichtelijk. Bij voorkeur op www.ons-moerdijk.nl. Duidelijke taal en makkelijk kunnen zoeken zijn daarbij 

belangrijk. 

• Aandacht voor jonge mantelzorgers (<25 jaar). Bekijk waar ze mee ondersteund kunnen worden en wat ze 

nodig hebben. Zorg voor een specifiek ondersteunings- of ontspanningsaanbod. Om jonge mantelzorgers te 

bereiken zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande netwerken, zoals scholen, CJG en andere 

professionals. 

• Voor het vergroten van de betrokkenheid van professionals bij mantelzorgers zou een training een 

mogelijkheid zijn, zodat de professionals beter zicht krijgen op het ondersteuningsaanbod. 

 

2. Wij adviseren u ervoor te waken dat mantelzorgers niet in de financiële problemen komen door het verlenen 

van mantelzorg. Aandachtspunten zijn:  

• Zorg voor meer mogelijkheden voor financiële en/of materiële ondersteuning van mantelzorgers. Zet de 

dienstencheques breder in, bijvoorbeeld voor klussendiensten. Geef de mantelzorger meer 

keuzemogelijkheid bij het ontvangen van een mantelzorgwaardering. Zij hebben misschien meer behoefte 

aan een geldbedrag en minder behoefte aan activiteiten of een cadeaubon. 

http://www.ons-moerdijk.nl/
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• Zorg dat er een subsidiemogelijkheid komt voor mantelzorgers die de benodigde mantelzorg niet kunnen 

verlenen vanwege financiële beperkingen. (zie voorbeeld Gemeente Harlingen, blz. 31 van de rapportage).  

• Zorg ervoor dat er bij een crisis gehandeld kan worden, ook als de voorgeschreven (financiële) procedures 

als gevolg van wetgeving en financieringsstromen nog niet zijn afgehandeld.  

 

3. Ondersteuningsaanbod.  

Maak meer maatwerk mogelijk in het ondersteuningsaanbod en ga hier wat flexibeler mee om, zodat goed 

aangesloten kan worden bij de behoeften. Op de langere termijn bespaart dit wellicht kosten.  

4. Respijtzorg. 

Breng de bestaande respijtzorg beter in kaart. Zorg daarnaast dat er meer mogelijkheden voor respijtzorg 

worden ontwikkeld en aan het bestaande aanbod worden toegevoegd.  

5. Werving.  

Bij de werving van vrijwilligers dient er aandacht voor te zijn dat een vrijwilliger past bij de vraag en de 

behoefte van de mantelzorger en bij de taken die een vrijwilliger mag uitvoeren. 

 

6. Tot slot.  

Wij zijn er voorstander van om bij de aanpak voor het vervolg zoveel mogelijk gebruik te maken van 

bestaande netwerken en structuren, zoals bijvoorbeeld de site www.ons-moerdijk.nl. Breidt deze netwerken 

en structuren zo nodig verder uit, zorg voor betere samenwerking, verstevig ze en vul ze verder aan. Surplus 

zou deze verbinding tussen partijen en organisaties kunnen realiseren, ook als dit betekent dat een deel van 

de activiteiten niet toevloeit naar Surplus. Belangrijk hierin is de verantwoording door Surplus en inzage in 

resultaten, klachten en eventuele problemen. 

 

Wij hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt wat voor de Wmo-raad belangrijk is en gaan ervan uit dat u 

onze punten meeneemt bij het bepalen van een vervolgaanpak op het gebied van mantelzorg naar aanleiding van 

het uitgevoerde onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Dhr. K. Klasen 

Voorzitter Wmo-Raad Moerdijk 

http://www.ons-moerdijk.nl/

