Advies coalitieprogramma Súdwest-Fryslân 2022:
volle aandacht voor mantelzorg in gemeentelijk zorgbeleid
Mantelzorg is een onmisbare pijler in onze samenleving. De gemeente SWF telt ruim 26.000
inwoners die een vorm van mantelzorg verrichten. Velen redden zich prima. Uit onderzoek blijkt
echter dat dit niet voor alle mantelzorgers geldt: bijna 10% voelt zich zwaar tot overbelast.
De inzet van mantelzorgers wordt binnen het gemeentelijk zorgbeleid gestimuleerd. De trend is dat
inwoners zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Bij de ondersteuning hiervan wordt een
beroep gedaan op het voorliggend veld, waar mantelzorg een belangrijk onderdeel van is.
Dit betekent dat de druk op mantelzorgers in de (nabije) toekomst verder zal toenemen.
De WMO Adviesraad is in principe voor de inzet van mantelzorgers. Maar we waarschuwen ook voor
roofbouw op betrokkenen. Een goede ondersteuning van de mantelzorger is de beste garantie voor
duurzame inzet.
Wij pleiten voor een verfijnd mantelzorgbeleid, met als leidraad het 10 Punten Plan van
MantelzorgNL.
1. Zorg ervoor dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers zichtbaar, vindbaar en
actueel is.
2. Stem de mantelzorgondersteuning af op de lokale behoefte en houd hierbij rekening met
specifieke doelgroepen. Zoals ouderen, mantelzorgers met een baan (=werkende
mantelzorgers), jonge mantelzorgers e.d.
3. Neem voor het mantelzorgbeleid als basis de 8 vraaggebieden:
- Informatie en Advies
- Persoonlijke begeleiding
- Emotionele ondersteuning
- Educatie
- Praktische hulp
- Vervangende zorg
- Financiële ondersteuning
- Materiële hulp.
Betrek daarbij de verschillende (zorg)partijen die met mantelzorgers te maken hebben in
bijvoorbeeld netwerken.
4. Alloceer het bedrag voor mantelzorgondersteuning dat op grond van het beleid (zie 3) wordt
vormgegeven. Er wordt hierin extra geïnvesteerd.
5. Bezuinig niet op mantelzorg ondersteunende organisaties.

6. Zorg ervoor dat mantelzorgers eerder in beeld zijn bij zorgprofessionals, Stipepunten en
Gebiedsteams.
7. Laat het aanbod van respijtzorg (=vervangende zorg) aansluiten bij de lokale behoefte.
Respijtzorg moet tijdig, op maat en laagdrempelig beschikbaar zijn.
8. Werk als gemeente samen met zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsaanbieders,
zorgprofessionals en werkgevers ten behoeve van een integrale ondersteuning van
mantelzorgers
9. Werp geen obstakels op voor mantelzorgwoningen. Ook onder de nieuwe Omgevingswet
moeten deze woningen vergunning vrij gerealiseerd kunnen worden.
10. Zorg voor een goede woon-zorgvisie, zodat er genoeg mogelijkheden zijn voor woonzorgvormen tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis.
De WMO Adviesraad adviseert een duurzaam en robuust mantelzorgbeleid onderdeel te maken van
en te verankeren in het coalitieprogramma voor de komende jaren.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid ons advies nader toe te lichten.
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