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Ongevraagd advies ‘Mantelzorgpas’.

Geacht college,
Geachte heer Tharner,

In onze laatste vergadering bespraken wij nogmaals de “Mantelzorgpas”. Na bestudering van
informatie vanuit de voorlichtingsbijeenkomst (16 januari 2018) en het “Mantelzorgboek, in geval
van nood” brengen wij (ongevraagd) het volgende advies uit:
1. Maak vooral ook in de terminologie duidelijk onderscheid tussen Mantelzorgwaardering en
–ondersteuning;
Toelichting:
Wij blijven moeite houden met de term “Mantelzorgpas” om daarmee mantelzorgers te wijzen op een
systeem dat vergelijkbaar is met een persoonlijk SOS systeem, dat in geval van nood de vervanger van
de mantelzorger informeert. Overal elders wordt de term “Mantelzorgpas” gehanteerd voor een pasje
met daarop een tegoed of bewijs dat men als mantelzorger recht heeft op kortingen. Hoewel dit in de
Haaksbergse situatie zó niet wordt genoemd, wordt / is een dergelijke Mantelzorgpas al wel
ingevoerd. Als “Mantelzorgwaardering” is volgens de “Nadere regels” de jaarlijkse blijk van
waardering voor mantelzorgers in de vorm van een tegoedbon(€ 25,-) vastgelegd. Hiervoor wordt
aangesloten bij een bestaand systeem binnen Haaksbergen (Sterpunten Haaksbergen).

2. Maak in de voorlichting voor Mantelzorgers zo concreet mogelijk duidelijk welke
ondersteuning men vanuit de Gemeente Haaksbergen (Noaberpoort / Wijkracht) mag
verwachten;
Toelichting:
Uw voornemen is via alle denkbare publicitaire kanalen voor alle inwoners duidelijk te maken wat er in
dit kader kan worden geboden. Binnen het brede aanbod aan voorlichting, trainingen, maatjesprojecten, vrijwilligersinzet enz. ligt hier ook dé kans om het idee voor vervangende mantelzorg en het
gebruik van een Mantelzorgboek onder de aandacht te brengen. Vanwege ieders unieke situatie
adviseren wij de voorlichting zó in te richten dat dit de mantelzorgers aanspreekt, omdat dit als
adequate ondersteuning zal worden beschouwd.
Ieder zal zelf moeten uitmaken wat aan informatie dient te worden gedeeld met de vervangend
mantelzorger(s). Ons inziens moet vooral worden benadrukt dat dit Mantelzorgboek voor de
mantelzorger met name dient als checklist waardoor voor ieder persoonlijk een eigen handleiding kan
worden gemaakt voor het geval er sprake is van vervanging.

3. Maak behalve de mantelzorgvervanging duidelijk wat er in Haaksbergen als Respijtzorg
geboden kan worden;
Toelichting:
Mantelzorgvervanging is ons inziens onderdeel van het bredere begrip Respijtzorg dat voor de
Haaksbergse situatie verder dient te worden uitgewerkt. Mantelzorgers zullen vooral geïnteresseerd
zijn in de concrete ondersteuningsmogelijkheden, die binnen onze gemeente bestaan of ontwikkeld
kunnen worden.

4. Tenslotte worden we graag op de hoogte gehouden van de mate waarin gebruik
gemaakt wordt van zowel de Mantelzorgwaardering als de – ondersteuning in
Haaksbergen.

Met vriendelijke groet,
Leendert van Herk,
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

