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Onderwerp: Mantelzorgondersteuning 2021-2024  
Portefeuillehouder: wethouder Langeveld 
Datum: 15 december 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
“Mantelzorgondersteuning 2021-2024 gemeente Doetinchem, leidraad voor de 
uitvoering” gericht op: 

a. het vinden van de mantelzorger; d.w.z. de mantelzorger in beeld krijgen en 
bereiken. 

b. het verbinden van zorgvragers, formele en informele zorgverleners en  
(zorg)organisaties om de lokale ketensamenwerking vorm te geven; 

c. het versterken van de positie van mantelzorgers in het lokale beleid; 
d. het verlichten van mantelzorgers door hen op maat te ondersteunen.  

 
Context 
Mantelzorgondersteuning is een wettelijke taak en is vastgelegd in ons beleid.  
De uitvoering van dit beleid krijgt vorm via een subsidierelatie met de mantelzorg-
ondersteunende partijen. De behoefte aan een handvat om gerichte sturing aan de 
uitvoering te blijven geven doet zich voelen.  
 
Kernboodschap 
Een leidraad voor de uitvoering 
Het mantelzorgbeleid, vastgelegd in het beleidskader sociaal domein, geeft aan wat we 
beogen met mantelzorgondersteuning. De leidraad voor de uitvoering daarvan biedt het 
benodigde handvat hoe we dat doen. Daarbij is gebruik gemaakt van het landelijk 
ontwikkelde model van informele zorg, gericht op vinden, verbinden, versterken en 
verlichten. De acht basisfuncties van mantelzorgondersteuning bieden een praktische basis 
om het ‘verlichten’ vorm en inhoud te geven.  
 
Mantelzorgondersteuning is een werkwijze 
Er is voldoende aanbod op het gebied van mantelzorgondersteuning. Betrokken partijen 
dienen samen te zorgen dat de ondersteuning ook de mantelzorger bereikt. De gemeente 
speelt daarbij een regisserende, stimulerende of faciliterende rol. Het gaat erom dat de 
mantelzorger vroegtijdig in beeld komt voordat deze overbelast raakt, erkend wordt als 
zorgpartij bij de formele zorg, er een adequate infrastructuur van samenwerkende 
partijen is ten behoeve van de mantelzorger. Het is van belang dat de mantelzorger 
daarom ook een stem heeft in de beleidsontwikkeling en uitvoering omdat het hem direct 
aangaat.  
 
Monitoring samenwerking en resultaten  
Natuurlijk moet de uitvoering gemonitord worden. Daartoe zijn indicatoren opgesteld die 
gevolgd zullen worden via de reguliere verantwoording van door ons gefinancierde 
partijen. Mantelzorgondersteuning is echter geen garantie dat de verhouding 
draagkracht-draaglast in evenwicht komt en blijft. Het leidt mogelijk alleen tot verlichting. 
Denk aan mantelzorg van een naaste met een progressieve en/of langdurige aandoening. 
Wij betrekken daarom ook in de monitoring de klanttevredenheid over de geboden 
ondersteuning. 
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Bijlagen 
1381410 Notitie “Mantelzorgondersteuning 2021-2024 gemeente Doetinchem, leidraad 
voor de uitvoering” 


