
Aan de slag met 
mantelzorgbeleid

Mantelzorgbeleid vormgeven
Als gemeente kunt u aangeven hoe u mantelzorgondersteu-

ning vorm wilt geven. Sommige gemeenten kiezen voor een 

aparte nota mantelzorg, of voor mantelzorg en vrijwillige 

zorg, andere kiezen voor één nota voor ondersteuning van 

mantelzorgers en vrijwilligers. Om te kunnen komen tot een 

gedragen mantelzorgbeleid is het in ieder geval belangrijk 

om mantelzorgers en ondersteuners te raadplegen.

Zicht op het veld van 
mantelzorgondersteuning
Het veld van mantelzorgondersteuning ziet er in elke 

gemeente anders uit en is vaak omvangrijker dan gedacht. 

Een middelgrote gemeente heeft al gauw meer dan 100 

organisaties die betrokken zijn bij het ondersteunen van 

mantelzorgers, direct of indirect. Daarnaast kent mantelzorg-

ondersteuning verschillende verschijningsvormen, variërend 

van vrijwillige thuishulp of bezoekdiensten, individuele 

gesprekken of lotgenotengroepen tot hulp bij regelzaken of 

financiële tegemoetkomingen. 

Knelpunten kunnen per categorie mantelzorgers of onder-

steuningsorganisatie verschillen. Wanneer u de ondersteu-

ningsorganisaties hierover bevraagt, krijgt u zicht op mantel-

zorgondersteuning in uw gemeente. U kunt in de vragenlijst 

onderwerpen opnemen die specifiek in uw gemeente spelen. 

De resultaten geven u onder andere inzicht in:

* welke vraagstukken en knelpunten er spelen; 

* wat de ondersteuningswensen zijn; 

* hoe het contact met de gemeente verloopt; 

* in hoeverre mantelzorgers gebruik maken van het 

ondersteuningsaanbod; 

* en welke specifieke knelpunten en ondersteuningswensen 

daarbij spelen.

Met deze informatie kunt u gericht aan de slag met het op-

stellen of actualiseren van uw mantelzorgbeleid en met het 

versterken van de ondersteuning van mantelzorgers. 

U maakt op deze manier ook een vliegende start voor het 

interactieve beleidsvormingsproces met de betrokken orga-

nisaties. U beschikt immers al over alle relevante informatie 

voordat u met de organisaties in gesprek gaat. Hierdoor kunt 

u effectief met hen bespreken hoe het beleid en de onder-

steuning eruit zouden moeten zien. 

Zicht op de behoeften van mantelzorgers 
Mantelzorgbeleid maak je samen. Naast dat dit vanuit de Wmo 

uw wettelijke plicht als gemeente is, zijn er heel veel voordelen 

aan het samen met mantelzorgers beleid maken. Voordelen 

van het samen met mantelzorgers vormgeven van beleid zijn:

* u vergroot het draagvlak voor het te ontwikkelen beleid; 

* u krijgt veel bruikbare informatie uit de praktijk; 

* u verbetert het contact en de samenwerking met mantelzor-

gers en ondersteuningsorganisaties. 

Mantelzorgers leveren 80% van alle zorg. Veel gemeenten zien in dat het belangrijk 

is om te zorgen dat mantelzorgers hun taak – met plezier – kunnen volhouden. Een 

inspirerend mantelzorgbeleid en outreachende professionals en vrijwilligers zijn 

hierbij noodzakelijk.
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Interactieve beleidsvorming omvat meer dan het raadplegen 

van de Wmo-adviesraad, want de doelgroep mantelzorgers is 

veel breder dan waar de enkele vertegenwoordiger zicht op 

heeft. Denk aan moeilijk bereikbare groepen als allochtone 

mantelzorgers, jonge mantelzorgers en mantelzorgers van 

mensen met een psychiatrische aandoening. Passende onder-

steuning in uw gemeente vraagt om een brede invulling van 

interactieve beleidsvorming en raadpleging van de diverse 

groepen mantelzorgers. 

Het beleid
Door het ministerie van VWS, de VNG en Mezzo zijn landelij-

ke basisfuncties mantelzorgondersteuning opgesteld, die een 

handige richtlijn vormen voor het schrijven van het mantel-

zorgbeleid voor uw gemeente. Op www.prestatieveld4.nl 

vindt u meer informatie over de basisfuncties. Op  

www.beleidsplanwmo.nl vindt u een scala aan vastgestelde 

Wmo-beleidsplannen.

De praktijk
De gemeente Purmerend zette een quickscan mantelzorgon-

dersteuning uit onder circa 100 vrijwillige en professionele 

organisaties die mantelzorgers ondersteunen. MOVISIE inter-

viewde voor de gemeente stakeholders en organiseerde een 

klankbordbijeenkomst voor vrijwilligers en professionals. Eind-

resultaat was een rapport met een advies voor de inrichting 

van de mantelzorgondersteuning in Purmerend. Op basis hier-

van heeft de gemeente Purmerend haar nota samengesteld.

De gemeente Ubbergen organiseerde een café voor man-

telzorgers en zorgvrijwilligers. Professionals, vrijwilligers 

en mantelzorgers spraken over het huidige en gewenste 

aanbod voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Op basis van 

de resultaten stelde de gemeente een concept voor de nota 

mantelzorgondersteuning samen.

Instrumenten

MOVISIE heeft een aantal instrumenten die gebruikt kunnen 

worden voor het stimuleren en versterken van mantelzorgon-

dersteuning binnen gemeenten. 

* De digitale Quickscan Mantelzorgondersteuning geeft u als 

gemeente goed zicht op lokale mantelzorgondersteuning. 

De wensen en aandachtspunten worden zo boven tafel ge-

haald en geven input voor nieuw mantelzorgbeleid. 

* Met de Puzzel mantelzorgondersteuning kunt u aan de hand 

van de basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg in 

kaart brengen. Samen met lokale partijen verkent u waar zich 

de hiaten en overlap in het ondersteuningsaanbod bevinden. 

* Met de Typetest Wmo en mantelzorg krijgt u inzicht in het 

soort beleid dat het beste bij uw gemeente past en welke rol 

u daar als gemeente in wilt vervullen. 

* De publicatie Samen met mantelzorgers beleid opstellen 

biedt u handvatten om stapsgewijs een goed interactief 

beleidsvormingsproces op te zetten. 

* In de factsheet Behoeftepeiling mantelzorgondersteuning 

brengen we u op ideeën welke vragen u kunt stellen en wat 

u aanvullend kunt doen om mantelzorgers te bereiken en 

raadplegen.

* De leaflet Bereiken van mantelzorg geeft u informatie over 

hoe u mantelzorgers kunt bereiken.

* Tijdens de training Samen met mantelzorgers beleid opstel-

len leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat het mantelzorgbe-

leid is gebaseerd op de behoeften van de mantelzorgers in 

uw gemeente. 

* Tijdens de training Mantelzorgondersteuning in het Wmo 

loket krijgen loketmedewerkers informatie over mantel-

zorg en de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgers te 

ondersteunen. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/mantelzorg of 

www.movisie.nl/interactievebeleidsvorming. Daarnaast  

kunt u voor vragen over mantelzorgondersteuning  

contact opnemen met Roos Scherpenzeel (030 789 20 65, 

r.scherpenzeel@movisie.nl) van MOVISIE.

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




