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1. Inleiding
Op 5 september 2016 heeft de Sociale Raad van de gemeente Aalten een e-mail ontvangen over de
stand van zaken ten aanzien van de mantelzorgwaardering 2016 en volgende jaren. Naar aanleiding
van deze mail had de Sociale Raad behoefte aan een toelichting van de gemeente. Wat bij de Sociale
Raad met name vragen opriep is de discrepantie tussen het aantal aanvragen van de
mantelzorgwaarderingen en het aantal mantelzorgers die er volgens de landelijke cijfers van de VIT
zijn in Aalten.
Via mevrouw Vorwerg geeft de gemeente aan dat dit grote verschil mogelijk komt omdat:
 er maar een mantelzorger per ontvanger kan worden opgegeven;
 mantelzorgers zich niet herkennen;
 als er problemen zijn mantelzorgers in beeld komen.
Naar aanleiding van deze problematiek heeft de Sociale Raad contact opgenomen met de VIT-hulp bij
mantelzorg om kennis te verzamelen over het in aanraking komen met mantelzorgers. Het probleem
dat mantelzorgers zich niet herkennen en pas in een laat stadium, tegen overbelasting, bij VIT komen
is herkenbaar. Daarom wil de VIT in samenwerking met de gemeente zich richten op preventief
werken. De Sociale Raad is hier een groot voorstander van. Je stimuleert dat de burger zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en je zet de mantelzorger in zijn kracht. Je zorgt voor
kwalitatief goede en verantwoorde zorg in de thuissituatie.
2. Algemene opmerkingen
Om vroegtijdig mantelzorgers te bereiken zou de gemeente burgers die een voorziening vanuit de
WMO gebruiken kunnen benaderen en attenderen op de mantelzorg waardering. In het gesprek met
twee bijzonder enthousiaste en geëngageerde medewerkers van de VIT begreep de Sociale Raad dat
dit reeds in andere gemeenten gebeurt en dat dit meerdere aanmeldingen van mantelzorgers
opgeleverd heeft. Mantelzorgers weten dan in een beginstadium dat er een organisatie is waar ze
een beroep op kunnen doen wanneer ze vragen hebben. Dit kan overbelasting voorkomen.
Voor jonge mantelzorgers wordt er door de VIT op scholen in groep 7 en 8 gastlessen gegeven en dit
jaar zal men ook het voortgezet onderwijs voor gastlessen bezoeken.

3. Specifieke aandachtspunten
Waar de Sociale Raad op dit moment specifiek aandacht voor wil vragen is het door de gemeente
aanschrijven van alle burgers die gebruik maken van een voorziening van de Wmo en hen vragen een
mantelzorger op te geven voor de mantelzorgwaardering. De medewerkers van VIT kunnen dan, bij
toestemming, contact opnemen met deze mantelzorgers en kijken of zij voor de
mantelzorgwaardering in aanmerking komen en/of zij zich in willen schrijven als mantelzorger.
4. Conclusie
Preventief werken kan vruchten afwerpen voor de burger die langer thuis wil blijven wonen. De
mantelzorger krijgt de juiste ondersteuning en wordt in zijn kracht gezet zodat de kwaliteit van zorg
en de verantwoorde zorg gegeven kan worden .
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5.

Vervolgtraject

De Sociale Raad verwacht dat zij met deze reactie bijdraagt aan een goede invulling van de
preventieve mantelzorg in de Achterhoek.
De Sociale Raad zal het op prijs stellen in het proces van de beleidsontwikkeling mantelzorg
betrokken te blijven.
Met belangstelling ziet de Raad uw reactie, waarin uw visie over het uitgebrachte advies
herkenbaar tot uiting komen, binnen de afgesproken termijn van 4 weken tegemoet.
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