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Samenvatting
Tot 2015 verstrekte het rijk een mantelzorgcompliment van C 200.- als blijk van
waardering. Mensen met de AWBZ-indicatie zorg aan huis konden jaarlijks één
mantelzorger opgeven, die in aanmerking kwam voor het mantelzorgcompliment.
Met de komst van de Wmo 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor
mantelzorgwaardering. In deze informatiebrief wil het college u informeren hoe
deze nieuwe taak wordt vormgegeven.
Het college richt een mantelzorgcatalogus in waaruit mantelzorgers een vorm van
waardering kunnen kiezen. De catalogus wordt met verschillende producten en
diensten gevuld, die de meest praktische ondersteuning aan mantelzorgers bieden.
Daarnaast gaat het college de mantelzorgondersteuning versterken en beter laten
aansluiten op de werkelijke behoeften van mantelzorgers. In een onderzoek, dat
begin dit jaar onder de Dordtse mantelzorgers is uitgevoerd, zijn deze behoeften in
kaart gebracht. Het college gaat aan de slag met de aanbevelingen uit dit
onderzoek, die zich richten op de vier aandachtspunten voor lokaal
mantelzorgbeleid: vinden, verlichten, versterken en verbinden.

Inleiding
Met de komst van de nieuwe Wmo 2015 heeft de gemeente een aantal nieuwe
taken gekregen. Zo is, naast mantelzorgondersteuning, ook mantelzorgwaardering
een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden.
Tot 2015 verzorgde het rijk mantelzorgerwaardering. Elke zorgvrager met een
AWBZ-indicatie voor zorg aan huis, die op of na 1 augustus 2009 door het Centrum
Indicatiestelling Zorg voor minimaal 53 weken was afgegeven, kon jaarlijks één
mantelzorger opgeven voor het mantelzorgcompliment. Het compliment bestond uit
een geldbedrag van C 200,-. De regeling werd uitgevoerd door de Sociale
Verzekerings Bank. Per 1 januari 2015 is deze regeling beëindigd.
De overheveling van mantelzorgwaardering naar gemeenten past binnen de
centrale gedachte van de drie decentralisaties: zorg en ondersteuning wordt
georganiseerd dicht bij mensen thuis. Met deze nieuwe verantwoordelijkheid
hebben gemeenten ook extra middelen ontvangen. Voor Dordrecht betekent dit dat
voor mantelzorgondersteuning jaarlijks C 515.000,- beschikbaar is binnen het
sociaal deelfonds Wmo.

Doelstelling
In deze informatiebrief leest u hoe het college de uitvoering van deze nieuwe taak
vorm wil geven.
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Stand van zaken/de feiten
In de Wmo 2015 krijgen mantelzorgers een steeds belangrijkere rol in zorg en
ondersteuning, die mensen nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen
wonen en de regie over hun eigen leven te behouden. Het is daarom van groot
belang dat mantelzorgondersteuning hier goed op aansluit.
Wat is mantelzorg en wie zijn mantelzorgers
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt
gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe
omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
(Bron: Nationale Raad voor de volksgezondheid.)
Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per
week hulp wordt geboden.
(Bron: Sociaal Cultureel Planbureau.)
In 2012 waren er 13.365 mantelzorgers in Dordrecht.

(Bron: een inschatting van Tympaan instituut.)
Bij MEE Drechtsteden zijn 912 mantelzorgers bekend (staan ingeschreven).
Wat hebben we tot nu toe gedaan
De gemeente Dordrecht heeft eind 2014 een behoeftenonderzoek onder Dordtse
mantelzorgers laten uitvoeren. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen op de
werkelijke ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in Dordrecht. De gebruikte
onderzoeksmethoede (methode Persona) heeft geleid tot ontwikkeling van een
fictieve mantelzorger. Onderzoekers hebben samen met zes Dordtse mantelzorgers
hun woon- en werksituatie, inkomen, sociale contacten, dag- en vrije tijd
besteding, kwaliteit van leven en blik op de toekomst in kaart gebracht. Op basis
van deze informatie hebben zij vervolgens een fictieve mantelzorger gecreëerd.
Het behoeftenonderzoek was gebaseerd op een model van het Transitiebureau
Wmo, beschreven in de notitie 'Mantelzorg is de basis'. In deze notitie zijn
aandachtspunten opgenomen voor het opstellen van lokaal mantelzorgbeleid.
Mantelzorgbeleid moet zich richten op het versterken van de positie van
mantelzorgers, het verlichten van mantelzorg en het beter verbinden van formele
en informele zorg. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het vinden van
mantelzorgers.
De aanbevelingen uit het behoeftenonderzoek mantelzorg sluiten aan bij deze
aandachtspunten:
Aandachtspunt Vinden
1. Ontwikkel een gezamenlijke werkwijze van herkennen, signaleren en
doorverwijzen van mantelzorgers met de partners in formele en informele zorg.
2. Realiseer een toegankelijke plek (brede voorkant) waar inwoners,
zorgprofessionals, medewerkers van sociale teams, Wmo consulenten,
vrijwilligers organisaties, werkgevers voor informatie en advies terecht kunnen.
3. Betrek mantelzorger bij indicatiestelling tijdens het keukentafelgesprek (Wmo
consulenten) of vraagverheldering door professionals (sociale teams).
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Aandachtspunt Verlichten
1. Vorm het Steunpunt mantelzorg om tot een Expertisecentrum mantelzorg,
waarin mantelzorgondersteuning in complexe situaties wordt geboden, andere
organisaties worden gefaciliteerd en waar inwoners brede informatie en advies
kunnen krijgen.
2. Versterk respijtzorg passende bij de veranderende behoeften.
3. Versterk de meedenk- en regelkracht bij (zorg)vrijwilligers.
4. Zorg voor een compensatie in kosten, die mantelzorgers maken en voor
compensatie bij verlies van inkomsten, die mantelzorgers overkomt wanneer zij
intensief en/of langdurig zorgen.
5. Stimuleer werkgevers om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren
en geef goed voorbeeld als werkgever. Betrek bedrijfsartsen bij het vroegtijdig
in kaart brengen van mantelzorger op zijn leefpad.
Aandachtspunt Verbinden
1. Zet in op betere samenwerking tussen organisaties voor formele en informele
zorg door ze te faciliteren en waar nodig, bet behulp van financiële prikkels te
beïnvloeden.

Aandachtspunt Versterken
1. Blijf mantelzorgers betrekken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Wat gaan we nog doen
Het college wil de huidige mantelzorgondersteuning in Dordrecht versterken en
waar nodig aanpassen. Ook wil het college een instrumentarium inrichten voor
waardering van mantelzorgers. In dit proces zijn de bovengenoemde
aandachtspunten vinden, verlichten, versterken en verbinden leidend.
Aandachtspunt Vinden
1. Het college zet in op het onderbrengen van signaleringsfunctie bij huisartsen,
praktijkondersteuners, zorgaanbieders, wijkverpleegkundigen, Wmo-loket,
sociale en jeugdteams. MEE Drechtsteden blijft deze rol vervullen als onderdeel
van sociale teams.
2. De professionals uit de sociale teams, jeugdteams en praktijkondersteuners van
huisartsen worden getraind om mantelzorgers met (dreigende) overbelasting te
signaleren. In deze training is er ook aandacht voor borging van
mantelzorgondersteuning bij het eerste contact/gesprek met de zorgvrager.
Aandachtspunt Verlichten
1. Waardering op maat van mantelzorgers wordt vormgeven door het inrichten
van een mantelzorgcatalogus.
De catalogus zal bestaan uit concrete producten en diensten ter ondersteuning
van mantelzorgers, zoals dienstencheques huishoudelijke ondersteuning (HO),
boodschappenservice, was- en strijkservice, hulp bij klussen, maar ook
tegemoetkoming in parkeerkosten, extra dagen verblijf in een respijtvoorziening, snel oproepbare oppas enz..
In samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) zijn we dit najaar
gestart met de ontwikkeling van deze mantelzorgcatalogus. De komende jaren
wordt de catalogus met de input van mantelzorgers zelf verder gevuld.
Dienstencheques HO zijn sinds juli 2015 via de SDD verkrijgbaar en worden in
2015 en 2016 gefinancierd uit de subsidie Huishoudelijke Toelage (HHT).
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Dienstencheques zijn op dit moment bedoeld voor de mensen met een
Wmo-indicatie en voor de 75 -plussers. In de Drechtsteden werken we samen
om vanaf 2016 de dienstencheques HO ook voor mantelzorgers beschikbaar te
stellen.
2. Het college gaat ook op zoek naar nieuwe, slimme en kostenbesparende
oplossingen voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers.
Maatschappelijke ondernemers, professionele en vrijwillige organisaties in de
stad worden uitgenodigd om met voorstellen te komen, die inspelen op de
feitelijke ondersteuningsbehoeften van de Dordtse mantelzorgers. Jaarlijks
worden één of twee speerpunten benoemd en wordt er een prijsvraag
uitgeschreven. De beste ideeën mogen er op rekenen dat ze door het college
gefaciliteerd zullen worden. Voor 2016 zijn onze speerpunten:
Respijtzorg: een gedifferentieerd aanbod door formeel en informeel samen.
Mantelzorger van iemand met GGZ-problematiek/uit psychiatrie:
ondersteuning die ingaat op specifieke behoeften van deze doelgroep.
Aandachtspunten Versterken en Verbinden
1. Er wordt een projectleider informele zorg aangetrokken (tijdelijke functie), die
de samenwerking en de veranderende rolverdeling tussen formele en informele
zorg moet bevorderen. De projectleider informele zorg zet ook in op het vinden,
aanjagen en waar nodig faciliteren van de innovatie van informele zorg door
maatschappelijke partners en bewoners.

Kosten en dekking
Met ingang van 2015 heeft de gemeente een nieuwe Wmo-taak gekregen:
waardering van mantelzorgers. Voor de uitvoering van deze taak is structureel
C 515.000,- per jaar beschikbaar binnen het sociaal deelfonds Wmo. We
verwachten dat we dit budget in 2015 niet volledig zullen uitnutten, gezien de
(opstart)fase waar we nu in zitten.
Communicatie en inclusief beleid
Vlak voordat het college start met de uitgifte van dienstencheques HO aan
mantelzorgers (begin 2016), zal daarover breed worden gecommuniceerd via de
gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen en via het mantelzorgmagazine.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
\ Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris

M.M. van der Kraan
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