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Mantelzorgnotitie gemeente Woerden 2016 

Kennisnemen van: 

Mantelzorg notitie gemeente Woerden 2016 

Inleiding: 

Ons college zei uw raad toe om inzichtelijk te maken hoe de gemeente Woerden mantelzorgondersteuning 
en respijtzorg uitvoert. Feitelijk gaat het om twee toezeggingen. 

Toezegging 197: onderwerp bespreking 15r.00102 rib ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk 
van 
waardering: Wethouder Koster zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te doen richting 
werkgevers met betrekking tot mantelzorg, onder andere in overleg met de Ondernemerskring Woerden. 
De uitkomsten worden na de zomer (september/oktober) gedeeld met de raad. 

Toezegging 238: de raad ontvangt een Rib inzake een overzicht van instrumenten/mogelijkheden rond 
respijtszorg voor mantelzorgers en wat het college voornemens is te gaan doen om mantelzorgers 
verder 
te ondersteunen. 

Met de voorliggende notitie werken wij onze toezegging nader uit. Wij bedanken de mantelzorgers en hun 
naasten, vrijwilligers en aanbieders die ons daarbij hebben geholpen. 

Kernboodschap: 

Het beoogde resultaat van de notitie is dat wij samen met mantelzorgers tot een goed, laagdrempelig 
aanbod voor mantelzorgondersteuning komen. Daarbij sluiten wij aan bij de behoefte van mensen die 
mantelzorg verlenen en die mantelzorg ontvangen. 

Daarnaast brengt de voorliggende notitie de stand van zaken in beeld van de mantelzorgwaardering, 
ondersteuning, respijtmogelijkheden en vindplaatsen van mensen die mantelzorg verlenen in de gemeente 
Woerden. De gemeente werkt samen met welzijns- en vrijwilligersorganisaties, bedrijven en andere 
initiatieven om aan hen de best passende mantelzorgondersteuning bieden. Dit geldt voor elk mens die 
mantelzorg verleent aan iemand in de gemeente Woerden en voor elke mantelzorgontvanger die hier 
woont. De mantelzorgnotitie is een overzicht van de manier waarop de gemeente mantelzorgers vindt, 
verlicht en waardeert en hoe er in samenwerking met mantelzorgers een beter aanbod komt. 
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Vervolg: 

1. Afspraken maken met WoerdenWijzer.nl en Welzijn Woerden over de mogelijkheden voor 
ondersteuning van mantelzorgers. 

2. Participatieraad betrekken bij de nadere invulling van de ondersteuning van mantelzorgers en de 
jaarlijkse blijk van waardering. 

3. In samenwerking met Samen voor Woerden afspraken maken met VerzuimVitaal voor een aanpak 
om samen met Woerdense ondernemers werkende mantelzorgers beter te ondersteunen. 

4. De nadere voorstellen, in overleg met betrokken partijen, verder uitwerken. 

Bijlagen: 

Mantelzorgnotitie gemeente Woerden 2016 (16i.03978) 
Eindrapport Mezzo 'samen voor en met de mantelzorger' (16i.03979) 

De secretaris 

drs. M.H.J. va ergen MBA 
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V.J.H. MolKénboer 


