
Puzzelen met mantel-
zorgondersteuning 

Mensen die mantelzorg verlenen, kunnen de zorg langer 

volhouden wanneer zij tijdig de juiste ondersteuning ontvan-

gen. Om u als gemeente hierbij te helpen zijn de basisfuncties 

mantelzorg geformuleerd. Toch is het desondanks lastig om als 

gemeente ondersteuning te organiseren die alomvattend is, 

zoveel mogelijk groepen mantelzorgers bereikt en wordt uitge-

voerd door de juiste aanbieders binnen beschikbare middelen. 

De Puzzel Mantelzorgondersteuning kan u hierbij helpen. 

Hoe werkt het
De puzzel is bedoeld voor gemeenteambtenaren of wethou-

ders die zich bezighouden met de ondersteuning van mantel-

zorgers. Het verschaft u als gemeente inzicht in uw wensen 

ten aanzien van de ondersteuning van diverse groepen 

mantelzorgers. Zoals u kunt zien op de achterzijde is de Puz-

zel Mantelzorgondersteuning ingedeeld naar de basisfuncties 

mantelzorg. Elke basisfunctie is in de puzzel onderverdeeld 

in taken die uitvoering geven aan de betreffende functie. 

Deze taken kunt u als gemeente uitbesteden aan diverse 

organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een steunpunt mantelzorg, een organisatie 

voor vrijwillige thuishulp of een andere welzijnsorganisatie. 

Het kan gaan om organisaties die een subsidierelatie hebben 

met uw gemeente, maar ook om organisaties die met hun 

activiteiten direct of indirect mantelzorgers ondersteunen 

terwijl zij hiervoor geen subsidies ontvangen, zoals kerken, 

vrouwengroepen of huisartsen. 

Interactief
U kunt de puzzel ook samen maken met de organisaties die in 

uw gemeente de mantelzorgers ondersteunen. Een handrei-

king over de mogelijkheden voor afstemming en samenwerking 

voor lokale partijen voor informele zorg, kunt u vinden in de 

brochure ‘Mantelzorgondersteuning in kaart’. Deze brochure 

kunt u bestellen of downloaden op www.movisie.nl.   

Een praktijkvoorbeeld
De gemeente Waalwijk heeft gebruik gemaakt van de  

Puzzel Mantelzorgondersteuning. Waalwijk heeft alle zorg-en 

welzijnsorganisaties benaderd die op één of andere manier met 

mantelzorgers in aanraking komen. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan de Zonnebloem, de welzijnsstichting, de thuiszorg, het 

steunpunt mantelzorg migrantenorganisaties en de kerken. 

Samen hebben zij tijdens een werkconferentie gekeken met 

behulp van de Puzzel Mantelzorgondersteuning wie welke man-

telzorgers ondersteunt, welke mantelzorgers (nog) niet worden 

ondersteund en welke ondersteuning wenselijk is. Door de bij-

eenkomst te organiseren heeft de gemeente inzicht verkregen 

in de overlap en leemten in het huidige ondersteuningsaanbod. 

Op basis daarvan zijn acties geformuleerd om de ondersteuning 

voor mantelzorgers binnen Waalwijk te optimaliseren. 

Ons aanbod
Kijk voor meer informatie over het ondersteunen, bereiken 

en betrekken van mantelzorgers op  www.movisie.nl/

Een volwaardige ondersteuning van mantelzorgers vanuit gemeenten wordt gezien de 

huidige ontwikkelingen steeds belangrijk. Maar hoe geef je die ondersteuning optimaal 

vorm? Hoe vul je de basisfuncties in en welke aanbieders zijn geschikt? De Puzzel 

Mantelzorgondersteuning biedt uitkomst.  
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Puzzel mantelzorg: aanbod mantelzorgondersteuning

Basisfunctie Beschikbaar 
budget

Activiteit Ja Nee ? Subsidie Org 1

Informatie Informeren over mantelzorg

Informeren over ziekten, aandoeningen, beperkingen, handicaps en 
patiëntenverenigingen

Informeren over het aanbod van hulp, ondersteuning en zorg  
(voorzieningen en aanbieders)

Informeren over wet- en regelgeving

Sociale kaart maken en onderhouden

Advies en  
Begeleiding

Adviesgesprek / vraagverheldering

Ondersteunen bij aanvraag materiële en financiële hulp

Doorverwijzing naar mantelzorgondersteuning

Emotionele 
steun

Individuele begeleiding

Lotgenotengroep voor mantelzorgers

Mantelzorgsalon/café 

Verwendagen / ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers

Chatbox / sms-service

Vriendschappelijk huisbezoek

Maatjescontacten

Educatie Instructies, hulpmiddelen en praktische trainingen

Cursussen over (het omgaan met) ziekten, houding en communicatie

Grenzen stellen, goed voor jezelf zorgen, timemanagement, empowerment

Praktische hulp Huishoudelijke hulp

Welzijnsdiensten, klussendienst, maaltijdservice

Vrijwillige hulp

Administratieve hulp

Extra kinderopvang

Respijtzorg Vrijwillige respijtzorg aan huis (zoals bezoekservice, vrijwillige thuishulp en  
vervangende mantelzorg)

Professionele thuiszorg aan huis (zoals ondersteunende begeleiding en  
vervangende mantelzorg)

Dagopvang buitenshuis

Meerdaagse voorzieningen buitenshuis

Aangepaste vakanties

Activiteiten voor ontspanning van de mantelzorger gecombineerd met respijtzorg

Materiële  
ondersteuning

Woningaanpassing, mantelzorgwoning

Parkeerpas

Hulpmiddelen

Aangepast vervoer

Financiële 
ondersteuning

Fiscale compensatie

Bijzondere bijstand

Tegemoetkoming onderhoudskosten en thuiswonenende gehandicapte kinderen

mantelzorg of op www.expertisecentrummantelzorg.nl 

(een samenwerkingsverband tussen MOVISIE en Vilans). 

Voor meer informatie over het maken van de Puzzel 

Mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met Ilse de 

Bruijn (030 789 22 27, i.debruijn@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.


