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Gemeente Maashorst 
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 83 
5400 AB  Uden 
 
 
 
Maashorst, 7 februari 2022 
 
 
Betreft: Ongevraagd advies mantelzorgbeleid Maashorst 
Kenmerk: ASD22.001 
 
 
Geacht college, 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Maashorst heeft gemeend een ongevraagd advies te moeten 
opstellen ten behoeve van ontwikkeling en uitvoering mantelzorgbeleid in de gemeente 
Maashorst. De adviesraad is van mening en geeft het volgende mee ter advisering, inhoudende 
dat: 
 
 Mantelzorgers onbezoldigd zorg verlenen aan zorgbehoevenden naasten; 
 mantelzorgers deze zorgverlening vaak een vanzelfsprekend opdracht vinden en uitvoeren in 

de beslotenheid van hun naaste omgeving zoals familie/relatie; 
 mantelzorgers door deze zorgverlening een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het 

maatschappelijk welzijn in tijden van een zich terugtrekkende overheid en een vergrijzende 
bevolking; 

 mantelzorgers daarmede ook de lastendruk voor de overige burgers verlichten door de 
remmende werking op beroep op Wmo voorzieningen en voorzieningen in het kader van de 
WLZ; 

 mantelzorgers door hun inzet zelf vaak kwetsbaar zijn /geraken ,hetgeen in het bijzonder 
geldt voor jonge mantelzorgers qua ontwikkeling, ontplooiing, studie- en carrièrekansen etc. 

 
spreken de verwachting uit dat de gemeente Maashorst komt tot een,  uit samenspraak met 
mantelzorgers en zorgbehoevenden tot stand gekomen, proactief en coherent mantelzorgbeleid, 
gericht op:  
 
 Het in beeld krijgen en houden van de mantelzorgers binnen de gemeente, daarbij gebruik 

maken van bestaande netwerken in de lokale gemeenschappen. Te denken valt aan onder 
andere zorgcoöperaties, KBO’s, verenigingen en huisartsposten; 

 het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften, vragen en hulpverzoeken en het 
creëren van praktische oplossingen, zoals in de vorm van respijtzorg; 

 het geregeld tot uitdrukking brengen van waardering van de samenleving voor de inzet van 
mantelzorg. Dit kan in de vorm van mantelzorgcomplimenten (attenties en ontspannende 
activiteiten) of korting op door de gemeente gesubsidieerde voorzieningen op sociaal-
cultureel gebied; 
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 het organiseren van uitwisselingsmogelijkheden qua expertise en ervaringen waaronder 

geregelde uitwisselingsprogramma op lokaal en gemeentelijk niveau; 
 het bieden van weerbaarheidstrainingen zoals het leren grenzen stellen, vroeg signalering 

overbelasting en het omgaan met dementie; 
 
en komt op basis van bovenstaande tot het ongevraagde advies tot het oprichten, inrichten en 
onderhouden van een: 
 
‘EXPERTISECENTRUM MANTELZORG MAASHORST’ 
 
Bemenst door (vertegenwoordigers van) mantelzorgers, behoevende, zorgprofessionals en 
gemeentelijke beleidsmakers en -uitvoerders. Op internet zijn meerdere vormen van 
expertisecentra mantelzorg te vinden. Regionaal valt te leren van Centrum Mantelzorg Land van 
Cuijk). 
 
Met als taakstelling het geformuleerde mantelzorg beleid voortvarend te verwezenlijken. 
 
De adviesraad is, na evaluatie, zeer geïnteresseerd in de bevindingen, conclusies en eventuele 
richtlijnen uit dit onderzoek en volgt daarmee voor dit deel de concretisering van het 
uitvoeringsprogramma van 2022. De Advies raad Sociaal Domein ziet uw antwoord met 
belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Adviesraad Sociaal Domein Maashorst 
 
 
Themawerkgroep Zorg 
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