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Facebook
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VOORWOORD

Beste lezers,
Wij zijn alweer even op weg in 2021. Het jaar van hoop en het terugkeren naar een
‘normale’ samenleving waarin we elkaar weer kunnen vasthouden, bij elkaar komen
en leuke dingen doen.
Het ‘begin van het einde’, zei minister Hugo de
Jonge bij het zetten van de eerste vaccinatie op
6 januari. Maar tegelijkertijd weten we dat het
nog wel een tijd zal duren. Het zal nog veel van
ons geduld vragen, zeker ook van mantelzorgers.
Mantelzorgcentraal vindt net als andere mantelzorgorganisaties dat mantelzorgers voorrang moeten krijgen bij vaccinatie. Deze prioriteit is nodig omdat mantelzorgers een
belangrijke en moeilijk vervangbare rol hebben in de zorg voor hun naaste. Daarbij biedt
het ook extra bescherming als de naaste door
omstandigheden zelf niet gevaccineerd kan
worden. Vooral in deze tijd waarin het tekort
aan beschikbare zorgverleners groot is kunnen
mantelzorgers zeker niet ‘gemist’ worden.
Als mantelzorgorganisatie zijn we aangesloten bij de landelijke organisatie Mantelzorg
NL. Mantelzorg NL heeft samen met Patiënten
federatie Nederland, Ieder(in), MIND en KBOPCOB hierover een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd. Het ministerie van VWS heeft zeker
aandacht voor de rol van de mantelzorger.
Uiteindelijk wordt daar bepaald welke mantelzorgers er in aanmerking komen voor eerdere

vaccinatie. Naar verwachting zullen dit mantelzorgers zijn die intensieve zorg verlenen in de
thuissituatie waar geen afstand kan worden gehouden. Bij de beoordeling zal uitgegaan worden van de zorgvrager en zullen er per zorgvrager waarschijnlijk maximaal 2 mantelzorgers
voorrang krijgen. Óf en wanneer dit zover is, is
helaas nog onzeker, maar we hopen die kant
wel uit te gaan.
In dit magazine is er aandacht voor mantelzorgers die de zorg voor hun naaste combineren
met hun werk. Mantelzorger Inge uit Gouda
vertelt erover in haar verhaal (pagina 4/5) en
geeft aan dat dit soms best pittig is. En zij is
niet de enige, maar liefst 1 op de 4 werknemers
heeft naast een baan ook mantelzorgtaken. Op
pagina 7 een aantal tips hoe je hier mee om
kunt gaan. En op pagina 19 wat uitleg over de
verschillende verlofmogelijkheden waar je in
overleg met je werkgever gebruik van kunt maken als dat nodig is.
Verder is de activiteitenkalender achter in het
blad te vinden. Vaak gaat het om online bijeenkomsten en voor de andere activiteiten geldt
dat dit allemaal onder voorbehoud is van de regels die er tegen die tijd gelden. Check dan ook
altijd vooraf nog even of het wel of niet doorgaat.
We wensen je veel leesplezier.
De redactie van de Mantelzorgercentraal
NB. Vanwege de maatregelen in verband met de Coronacrisis zijn alle activiteiten en bijeenkomsten in deze uitgave
onder voorbehoud. Wij houden u op de hoogte via onze website en op onze facebookpagina.
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Interview: Inge Groenewoud-van der Kist

“Zorgzaam zijn zit gewoon in me”
Inge zorgt voor haar man Andy en deels ook voor haar schoonmoeder met Alzheimer. Inge is altijd al een
zorgzaam type geweest. Vroeger heeft zij ook voor haar ouders gezorgd toen zij dat zelf minder goed
konden. Andy en Inge hebben 2 volwassen kinderen, hun dochter en schoonzoon wonen gelukkig in de
buurt en helpen ook graag.
VAN BUITENAF ZIE JE DE WERKELIJKHEID NIET
Andy is al langere tijd ziek. Hij kreeg
in 2017 verschillende toevallen en in
2012 is hij ook al eens geopereerd
voor een melanoom, een slechte
vorm van kanker. Hij heeft sindsdien
veel gezondheidsproblemen, alhoewel het momenteel redelijk stabiel
is.
“Maar dat is ook vooral zoals het
lijkt vanaf buiten... Je ziet het niet,
maar Andy kan moeilijk met stress
omgaan en kan zich veel dingen niet
herinneren van de periode dat hij zo
ziek was. Hij kan de dingen niet goed
ordenen in zijn hoofd en zijn gedrag
is ongeremd, dat leidt soms tot rare
sprongen.”
Omdat Andy voor de buitenwereld
goed overkomt, krijgt Inge nog wel
eens te maken met onbegrip. Ze
hebben een ander beeld van de situatie dan hoe het er in werkelijkheid
achter de voordeur aan toe gaat. “Ik
snap het wel, maar ik vind het soms
wel lastig om mee om te gaan.”
“Het is druk en soms zwaar, maar je
wilt ook niet meteen iedereen aanklampen, je probeert het eerst zelf.
En het zorgen zit ook gewoon in me.
De buitenwereld zegt dan ‘dan doe
je dat toch niet’ maar dat is makkelijker gezegd dan wanneer je er middenin zit. Daar komt nog bij dat ik
van nature ook een aanpakker ben,

ik zit niet graag stil. Ik zou af en toe
wel willen dat ik dat beter kon ;) “
MANTELZORG EN WERK SOMS
PITTIG
Inge werkt in een woonhuis voor
mensen met dementie in Bodegraven en heeft ook nog een aantal neventaken die ze vaak in haar vrije
tijd doet. Dat doet ze heel graag en
het zorgt ook voor voldoende inkomsten, want Andy is voor 100%
afgekeurd en kan niet meer werken.
Stoppen met werken en alleen maar
thuis zijn zou voor Inge echter ook
geen oplossing zijn. “De muren zouden op me afkomen, alhoewel soms
wat minder me wel eens fijn lijkt.”
“Mijn werkgever en mijn collega’s
weten dat ik mantelzorger ben en
hoe de situatie nu is. Het is een prettig idee dat dit bekend is. Mocht er
eens wat zijn, dan komt het in ieder
geval niet geheel onverwacht.”
“Andy komt uit een echte aannemersfamilie en werkte de laatste
jaren als bouwkundig adviseur. Voor
corona vond hij het altijd nog leuk
om anderen te helpen met kleine
klusjes en om zijn kennis delen. Dat
was fijn, maar nu gaat dat al een tijd
niet.” Inge en Andy zijn erg voorzichtig en willen het risico op besmetting vanwege de extra kwetsbaarheid zoveel mogelijk vermijden.
“We hebben minimaal contact met

anderen en ook de kinderen komen
veel minder langs omdat zij in hun
werk met veel mensen in aanraking
komen.”
OOGJE IN HET ZEIL
De schoonmoeder van Inge woont
nog zelfstandig, ook in Gouda. Ze
heeft Alzheimer. Inge’s schoonzus
zorgt voor haar, maar omdat Inge
en Andy een stuk dichter in de buurt
wonen komt ze daar ook regelmatig.
“Wat extra hulp en een oogje in het
zeil houden is wel zo prettig voor mijn
schoonmoeder en de rest van de familie. Ik hoop dat als het alleen wonen niet meer verantwoord is, ze in
een kleine woonvoorziening terecht
kan. Ik ken dat ook vanuit mijn werk
en ik denk echt dat het uiteindelijk
voor haar fijner zou zijn en een grotere geruststelling voor de familie.”
Wanneer je met meerdere mensen
gezamenlijk zorgt voor iemand is de
communicatie en goed afstemmen
met elkaar ook belangrijk. Inge en
haar gezin hebben dan ook een appgroepje en houden goed contact.
Dat het mantelzorgen soms een
zware wissel trekt op mensen zoals
Inge is duidelijk. Veel puf om te sporten of voor andere activiteiten heeft
ze vaak niet meer. “Maar ach, ik ben
al zo lang aan het mantelzorgen dat
het voor mij eigenlijk een soort van
normaal geworden is ;-)”
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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EEN OUDERWETSE STAMPPOT HOORT EEN BEETJE BIJ DE WINTER

I���e��ën���: ���e���n���
• ��� ��, ���d���e��� (g���h��� ���o���)
• ��� ��. ���i
• ��� ��. ���o���e ��m (v���s���e�)
• ���e���-u���e�
• ���e���s���d���a���k��(d��� ��� ���k��� ���
k���r �� ��� ���e�, ���z��� ���s���e�)
• ���a���e���k���e���e�
• ���e���r���p���g���o���e ��j�
• ���e���r���p��� ���t���
BEREIDINGSWIJZE
1. Schil de aardappels en snijd ze in stukken. Spoel ze af en
breng ze in een grote pan aan de kook, laat ze ongeveer
8 minuten koken.
2. Snijd ondertussen de prei in grove ringen en de lenteuitjes in fijne ringen.
3. Snijd de gerookte ham en de geroosterde paprika in
stukjes.
4. Voeg de prei bij de aardappelen na de 8 minuten koken.

5. Laat de prei zo’n 5 minuten meekoken en giet daarna de
aardappelen af.
6. Voeg vervolgens de ham, paprika, lente-uitjes, tijm en
de mosterd bij het mengsel.
7. Stampen maar.
8. Pel de eitjes en leg deze erbij.
Eet smakelijk!

PUZZELEN!
1.

iemand die bij dezelfde baas werkt

2.

rendez-vous

3.

proberen te vinden

4.

vertellen, mee laten ervaren

5.

begeleiding om het functioneren te
verbeteren

6

voorziening

7.

iemand die als beroep hulp verleent

8.

omstandigheid

Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór woensdag 24 februari
2021 naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een heerlijk Kneip verwenpakket
verloot. Je kunt het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda. De
winnaar van de prijsvraag van de vorige editie is G.M. van Dijck uit Waddinxveen. Gefeliciteerd!
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Bron: www.optimavita.nl

Dit keer een snelle en lekkere variatie.

Alarmerende cijfers

1 op 3 mantelzorgers met baan zit door coronacrisis tegen burn-out aan
Nederland telt zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers. Ongeveer 2 miljoen mensen tussen de 16 en 69 jaar combineren werk en zorg voor een naaste. Dat houdt in dat 1 op de 4 werknemers mantelzorgtaken heeft
(bron: mantelzorg.nl)
Volgens vakbond CNV is één ding duidelijk geworden afgelopen periode: veel werkende mantelzorgers komen
door de coronacrisis in de knel met hun zorgtaken. Bijna
een op de drie mantelzorgers met een baan zit zelfs tegen een burn-out aan.
Dat blijkt uit een enquête die de bond afgelopen november liet uitvoeren door Maurice de Hond onder 750
mantelzorgers. CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van
alarmerende cijfers: “Zorgwekkend. De werkende mantelzorgers zijn een onderbelichte groep die momenteel
de ruggengraat van de samenleving vormt.”
BELEMMERENDE MOGELIJKHEDEN EN REGELS
Volgens Fortuin plaatst de coronacrisis mantelzorgers
‘voor een totaal nieuwe problematiek’. “Dagbestedingen
die gesloten zijn of maar beperkt plek hebben vanwege de nieuwe regels, scholen die niet volledig draaien,
thuiswerken met de zorgvrager in huis, belemmerende
regels die zorgtaken bemoeilijken.”
VAKER ZIEK MELDEN
Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de tien ondervraagden (9 procent) zich vaker ziek meldt dan voor de
coronacrisis. Een op de vijf ervaart minder begrip van de
werkgever voor de mantelzorgtaken en krijgt ook minder verlof om die taken uit te voeren.
TIPS OM ZIEKMELDEN TE VOORKOMEN:
• Maak bespreekbaar bij je werkgever dat de combinatie werk en mantelzorg als gevolg van de de coronacrisis zwaar valt en zijn tol begint te eisen, uitval door
ziekte levert niemand wat op. Mogelijk komen jullie
samen tot een oplossing.

• Er zijn wettelijke verlofregelingen, kijk in jouw CAO of
er aanvullende regelingen zijn waar je aanspraak op
kan maken.
• Ook zijn er misschien mogelijkheden voor maatwerkoplossingen zoals: tijdelijk minder werken, thuiswerken (of juist niet), flexibele werktijden, jaaruren
systematiek, verlofuren sparen voor mantelzorg of
mantelzorguren later inhalen (Wet flexibel werken)
TIPS VAN MANTELZORGERS:
• Collega’s en leidinggevende kunnen geen gedachten
lezen. Deel je zorgen
• Maak duidelijke afspraken over gemiste uren
• Vraag om korte reisafstanden
• Zorg dat je bekend bent met regelingen en faciliteiten
of weet waar je terecht kan
• Blijf aandacht voor jezelf houden (ontspanning, sporten, persoonlijke coaching)
• Vraag steun van vrienden en familie
• Inzetten en goede afspraken maken met hulpverleners en vrijwilligers
• Volg een cursus om te leren omgaan met de situatie
van de hulpbehoevende of vraag om persoonlijke gespreken bij de mantelzorg ondersteuner of praktijkondersteuner van de huisarts
• Zoek steun en tips bij mantelzorgers in vergelijkbare situaties (online bij patiëntenverenigingen of daar
waar kan “live”)
(Bron: CNV)

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Al eens een kijkje genomen op de Respijtwijzer Gouda?
Maar liefst een derde deel van de Goudse inwoners
is wel eens mantelzorger.
Van hen zorgt 17% langdurig (meer dan drie maanden)
en intensief (meer dan acht uur per week) voor naasten.
De helft van deze groep, ruim 1500 mensen, voelt zich
zwaarbelast.* Het inzetten van respijtzorg kan overbelasting voorkomen. Mantelzorgers houden de zorg hierdoor langer en beter vol.
De Respijtwijzer Gouda (www.respijtwijzergouda.nl) is
speciaal gemaakt om jou als mantelzorger op weg te
helpen naar een respijtoplossing die bij jou én je naaste
past. Je vindt er verschillende informele en formele respijtaanbieders die de zorg voor je naaste af en toe kunnen overnemen zodat je ook tijd voor jezelf hebt. Door
gebruik te maken van respijtzorg kun je meer ontspannen en weer opladen. Zo kun je de zorg uiteindelijk beter
en ook langer volhouden.
De Respijtwijzer Gouda blijft zich natuurlijk verder ontwikkelen. Er komen regematig aanbieders bij en we horen graag wat jij als mantelzorger mist, of juist prettig
vindt. Ook hebben we een 3-tal filmpjes gemaakt met
Goudse mantelzorgers over het belang van respijt. Je
vindt ze op het YouTube-kanaal van Mantelzorgcentraal/
Palet Welzijn.

Voor vragen over deze filmpjes of als je meer wilt weten
dan kunt u terecht bij Mantelzorgcentraal. Voor individuele ondersteuning kun je terecht bij het Sociaal Team
Gouda via T. 088 900 4321. Zij kunnen advies geven op
basis van jouw specifieke situatie.
*Bron: Aantallen mantelzorgers gebaseerd op publicatie “Voor elkaar?”, SCP,
2017.

NIEUWE INTEGRALE WERKWIJZE SOCIAAL DOMEIN
Per 1 januari 2021 is er voor alle Gouwenaars één
toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op
basis van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en
Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Telefonisch, digitaal of in het Huis van de Stad.
Voor alle vragen één telefoonnummer en dezelfde openingstijden. De inwoner kan zelf kiezen op welke manier
hij de gemeente benadert.
Er wordt hierbij gekeken vanuit het perspectief van de
cliënt waarbij de ondersteuningsvraag centraal staat. Er
wordt eerst gekeken wat er nodig is en pas daarna onder
welke wet dat gerealiseerd kan worden. Dus niet de wet
staat centraal staat, maar de levensfase en situatie van
de inwoner. Zo is het streven dat iemand zijn of haar verhaal maar één keer hoeft te vertellen en waar mogelijk
8
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één vaste contactpersoon binnen de gemeente.
MEER WETEN?
Bekijk het filmpje https://vimeo.com/477208365.

Coronkels

Licht langdurige ondersteuning
(LLO) door het Sociaal Team
Graag vertel ik, Marianne de Dekker iets over mijn werk bij het
Sociaal Team in Gouda. Mijn functie heet ‘sociaal werker LLO’ (licht
langdurige ondersteuning).
Bij het Sociaal Team hebben we 6
LLO-ers, verdeeld over de wijken in
Gouda. Ik werk voornamelijk vanuit
de wijk Korte Akkeren en Centrum,
maar we werken ook Gouda-breed.
Wij zijn er voor mensen die lichte
zorgvraag hebben. Uitgangspunt is
dat de zorg (gemiddeld) maximaal
één uur per week omvat.
WAAR MOET JE AAN DENKEN BIJ
LLO?
• We gaan met mensen mee naar
een afspraak bij de gemeente
• We kijken samen met mensen
naar hun vaak ingewikkelde brieven van de Belastingdienst, UWV,
etc.
• We helpen mensen bij hun financiële vragen
• We zoeken een maatje of vrijwilliger als iemand eenzaam is of de
Nederlandse taal beter wil leren
spreken en lezen
OOK AANDACHTSFUNCTIONARIS
MANTELZORGONDERSTEUNING
Naast mijn werk als sociaal werker
LLO ben ik ook aandachtsfunctionaris Mantelzorgondersteuning.
Het is belangrijk om de mogelijkheden voor mantelzorgers goed

onder de aandacht van mijn collega’s te brengen en te houden. Veel
mensen zijn mantelzorger, zonder
dat te beseffen. Ze zorgen meer
dan normaal voor een zieke ouder,
partner of een kind met een beperking. Deze extra zorgtaken kunnen
zwaar wegen wat overbelasting als
gevolg kan hebben. Dan is het goed
te weten dat je terug kunt vallen op
mantelzorgondersteuning of respijtzorg; iemand die tijdelijk even
de zorgtaken van de overneemt zodat je even op adem kunt komen.
ÉN JONGE MANTELZORGERS
Ook worden er activiteiten voor jonge mantelzorgers van uit 2becool
georganiseerd. Even ontspannen
en alle aandacht op hen in plaats
van die andere persoon in het gezin
waar de zorg en aandacht meestal
naar toe gaat. Dus voor ouders met
kinderen (9-24 jaar) die ook jonge
mantelzorger zijn, meld ze aan
www.2becool.nl.
Mocht je meer willen weten wat het
Sociaal Team voor je kan betekenen, kijk dan op de website en bel
ons. www.sociaalteamgouda.nl |
T. 088 900 4321

Sinds het begin van de Coronacrisis schrijft mantelzorger en
vrijwilliger Marianne de Jong
korte verhalen, genaamd ‘Coronkels’. Elke week een nieuw
kort verhaal. Soms actueel,
soms emotioneel, soms hilarisch, maar altijd bedoeld om
ontspanning te bieden en een
lach te brengen. Of herkenning?
Oorspronkelijk waren ze bedoeld
om eenzame(re) oudere mensen een
mooi moment te bezorgen, want als
mantelzorger weet Marianne heel
goed hoe hun bestaan ineens drastisch veranderde. Ze zocht naar een
manier om hen corona-proof te benaderen. En met succes! Steeds meer
mensen lezen de Coronkels graag en
ze krijgt dan ook veel positieve reacties. ‘Zo herkenbaar’ zegt Wim, ‘een
kostelijk verhaal weer’ zeggen Joop
en Jannie en ‘heb zitten janken, zo
mooi’ zegt Willy.
Marianne heeft
ook al de nodige aandacht in
de Goudse pers
gehad en wordt
wel eens aangesproken. Dat
vindt ze alleen
maar leuk: “Ik
hoop natuurlijk
dat de Corona-crisis snel ten einde is,
maar ik blijf schrijven. Want wie vindt
het nou niet leuk om een koekje bij de
thee te krijgen?”
OOK EENS ‘CORONKEL‘ LEZEN?
Kijk op www.coronkels.nl of meld je
aan voor de wekelijkse e-mail op
marianne@coronkels.nl. “Je moet alleen zelf de thee nog even zetten.”
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Bijeenkomst “Bordje Vol!”
WAT LIGT ER ALLEMAAL OP JOUW BORDJE?
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. Bordje Vol geeft
breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven.
De methode helpt de mantelzorger om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen.

In maart en april organiseert Mantelzorgcentraal een
aantal kleinschalige bijeenkomsten voor mantelzorgers
die via deze methode eens naar hun situatie willen kijken.
Bordje Vol geeft mantelzorgers op spelenderwijs inzicht
in hun “mantelzorg taken” en de belasting die zij ervaren.
Wat zijn energievreters en energiegevers, welke veranderingen zijn wenselijk en wat helpt daarbij?
Alle deelnemers mogen na afloop hun eigen pakket van
“Bordje Vol” meenemen.

DATA BIJEENKOMSTEN:
• Donderdagmiddag 18 februari van13.30 tot 15.30 uur
locatie Anne Frank Centrum, Waddinxveen
• Dinsdagavond 2 maart van 19.00 tot 21.00 uur locatie
Anne Frank Centrum, Waddinxveen
• Donderdagochtend 11 maart van 10.00 tot 12.00 uur
locatie Anne Frank Centrum, Waddinxveen
Vanwege de RIVM maatregelen houden we de groepen
klein max. 6-8 personen. Aanmelden is noodzakelijk en kan
tot een week voor de bijeenkomst via E: waddinxveen@
mantelzorgcentraal.nl of T. 088 02 34 226

Wadwijzer
Wadwijzer is er voor alle inwoners van Waddinxveen die op zoek zijn naar informatie en vragen hebben
over (aangepast) wonen, gezin en relaties, jeugdzorg, gezondheid, werk en geldzaken, schulden, sporten,
sociale activiteiten of creatief bezig zijn, vrijwilligerswerk, vervoer (op maat). Of andere onderwerpen
waarvoor u hulp of advies zoekt…
Via de website wadwijzer.info vind je makkelijk
antwoorden, hulporganisaties en zorginstanties
in Waddinxveen.
Niet gevonden wat je zocht? Heb je vragen over
uw situatie? Bent u op zoek naar persoonlijk advies en ondersteuning? Bel 14 0182 of mail naar
wadwijzer@waddinxveen.nl. Wij denken praktisch met je mee om een passende oplossing te
vinden en helpen je graag op weg!
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Zorg van de één voor de ander,
wanneer is het mantelzorg?
In Waddinxveen hebben we net wat meer dan 400 geregistreerde mantelzorgers. Dat is weinig, vooral als
je bedenkt dat het landelijk gemiddelde bij 1 op de 4 personen ligt. Het is dan ook een vertekend beeld.
Lang niet iedereen noemt zichzelf mantelzorger, of beseft dat hij/zij dat is. In werkelijkheid zijn er in ons
dorp dus ook veel meer mantelzorgers.
WAAR KOMT HET BEGRIP MANTELZORG VANDAAN?
In 1972 introduceerde Johannes Hattinga Verschure
(1914-2006) het begrip mantelzorg. Hattinga Verschure
studeerde chemie en geneeskunde en werkte als medisch directeur in verschillende ziekenhuizen en was
ook hoogleraar ziekenhuiswetenschappen aan de universiteit. In zijn werk verdiepte hij zich in de vraag wat
het wezen van zorg precies is. Volgens Hattinga Verschure is de zorg van de ene mens voor de andere, naast
professionele zorg, erg belangrijk. Hij noemt dit mantelzorg: zorg die mensen verwarmt omdat ze elkaar er ‘als
een mantel mee omgeven’.
‘Maar dat je zorgt voor je naaste is toch vanzelfsprekend?’, vinden veel mensen. En dat klopt ook, maar als
die zorg meer is dan wat ‘normaal’ of gebruikelijk is, dan
mag je jezelf mantelzorger noemen. Echter, wat houdt
gebruikelijk zorg dan precies in?

• Ouders van kinderen: Ouders behoren hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar) te verzorgen, op te voeden
en toezicht op hen te houden, ook als het gaat om een
kind met een ziekte, aandoening of een beperking.
• Partners/Gezinsleden: het overnemen van dagelijkse
(huishoudelijke) taken of tijdelijke verzorging van een
gezinslid bij ziekte of na opname.
• Oudere ouder(s): helpen/ondersteunen bij administratie, niet dagelijkse (huishoudelijke) klussen, meegaan naar belangrijke afspraken bij artsen (dus wat je
normaliter van elkaar mag verwachten).
WAT IS DAN BOVENGEBRUIKELIJKE ZORG EN PRATEN
WE OVER MANTELZORG?
Bovengebruikelijke zorg is alle zorg die, veelal als gevolg van een aandoening, beperking of ziekte, extra bovenop de gebruikelijke zorg komt. Denk hierbij aan zorg
op het gebied van begeleiding, verzorging en/of verpleging die andere leeftijdsgenoten niet nodig hebben, dan
ben je dus mantelzorger.
Wanneer je zorg hebt voor iemand buiten je eigen
huishouden en deze zorg of ondersteuning intensiever
wordt, dan overstijgt het al snel de gebruikelijke zorg en
verleen je ook mantelzorg.

GEBRUIKELIJKE EN BOVENGEBRUIKELIJKE ZORG
Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die
partners, ouders en inwonende kinderen geacht worden
elkaar te verlenen omdat ze gezamenlijk een huishouden voeren. Ook een stukje zorg/omkijken van familieleden/vrienden buiten jouw eigen huishouden kan nog
steeds “gebruikelijke zorg” zijn, zoals bijvoorbeeld bij
oudere ouders.
Onder gebruikelijke zorg valt onder meer: de zorg voor
het huishouden, de zorg voor kinderen, kleine huishoudelijke taken (ook door jongere gezinsleden) en financieel-administratieve ondersteuning.

BEWUSTWORDING VAN BELANG
Veel mensen beseffen niet dat ze mantelzorger zijn, ze
doen het omdat ze het vanzelfsprekend vinden. Dat is
natuurlijk prachtig, maar toch is het belangrijk om af en
toe stil te staan bij jouw zorgen voor en om de ander.
Wanneer je je registreert als mantelzorger blijf je op de
hoogte van de mogelijkheden van bijvoorbeeld ondersteuning en respijtzorg. Je kunt je zorg delen, hoeft het
niet allemaal zelf uit te vinden en het is ook fijn om te
ervaren dat je niet de enige bent die soms worstelt met
gevoelens of regeltaken. Daarom deze oproep om mensen die je kent te attenderen op het feit dat ze mogelijk
mantelzorger zijn. En dat het jezelf registreren als mantelzorger voordelen heeft.
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Terugblik Dag van de Mantelzorg
Op 10 november was het zover, de nationale dag van de mantelzorg. Door alle maatregelen was het niet
mogelijk om het originele plan uit te voeren en onder het genot van een High-tea van een lokale ondernemer, elkaar even zien en horen. We hadden zelfs Jaap Bresser bereid gevonden om een online lezing
te geven. Maar wat in het vat zit verzuurt niet…
We willen echter vanuit SAM Welzijn de mensen wel
écht zien. Toen is het idee geboren om met behulp van
vrijwilligers mantelzorgers fysiek op te gaan zoeken.
We hebben de samenwerking met de gemeente opgezocht waardoor we een mooi bedrag bij elkaar hebben
gekregen voor een waardebon die te besteden is bij lokale ondernemers. Zo worden zij ook meteen gesteund.
Maar liefst 35 vrijwilligers, waaronder ook een aantal
raadsleden en collegeleden hebben ruim 300 mantelzorgers bezocht. Zij overhandigden hen de bon, maar
gingen ook in gesprek om te horen hoe het met hen gaat.
Hieruit zijn een aantal mooie verhalen naar voren gekomen, maar ook een aantal schrijnende situaties waarin
eenzaamheid en isolatie een grote rol speelt werden
gedeeld. Vanuit Sam hebben we al deze signalen gebundeld zodat we daar ook actie op kunnen ondernemen.

SAM op zoek naar vrijwilligers
in de zorg bij mensen thuis
Als mantelzorgondersteuner bij stichting SAM ben ik,
Drifa Bakkali op zoek naar betrokken en enthousiaste
vrijwilligers, die zich 1 dagdeel per week / 2 weken / 3
weken in willen zetten om mantelzorgers te ontlasten.
Uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen. Tot nu toe zijn de vragen van mantelzorgers heel
gevarieerd, zoals ‘zorg’ voor een dementerende echtgenoot, tot het met elkaar ondernemen van een ontspannende activiteit.
“Ben jij iemand die energie krijgt van
ondersteuning op een laagdrempelige manier
en heel kleinschalig aan de slag wil gaan?
Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat
voor dit project!“
12
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Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op,
E. d.bakkali@samwelzijn.nl, T. 06 25 701 981 of via de
balie op T. 0172 614 500.

Waar een gesprek toe kan leiden
De actie rondom de Dag van de Mantelzorg was vooral bedoeld om te horen of er behoefte is aan extra
ondersteuning voor de mantelzorgers in onze gemeente. Uit onderzoek van het CBS (Centraal Bureau
voor de Statistiek) blijkt dat 1 op de 7 mantelzorgers in Nederland overbelast raakt (bron zorgwelzijn.
nl). Dit zijn zorgelijke cijfers. Gelukkig konden we vanuit Sam een mooie samenwerking met gemeente
en vrijwilligers op touw zetten om deze actie uit te voeren.
De vrijwilligers kwamen terug met uiteenlopende verhalen. Van mantelzorgers die het redelijk redden tot
mantelzorgers die al maanden niet buiten komen omdat
zij bang zijn om hun naasten te besmetten, vooral omdat
het gaat om een zeer kwetsbare doelgroep.
Het verhaal mevrouw G. willen we er graag uitlichten.
Tot het moment dat het echt niet meer vol te houden was
om thuis te blijven wonen, zorgde zij jarenlang voor haar
man die aan dementie lijdt. Midden in de corona-pandemie is besloten dat hij beter opgenomen kon worden. De
zorg werd voor mevrouw te zwaar omdat haar man te
veel en te snel achteruit ging. Ondanks dat zij hem dagelijks kan bezoeken omdat het verzorgingshuis naast
haar woonhuis staat, voelt zij toch de eenzaamheid opkomen. Veel van de dagelijkste zorg is weggevallen en
door de coronacrisis komt mevrouw niet of nauwelijks
meer in contact met andere mensen.

voor om dit weer op te gaan pakken. In het verzorgingshuis waar ook haar man verblijft is een ouderensoos
waar ze wellicht bij aan zou kunnen sluiten. De dagbesteding mag tijdens de lockdown gelukkig open blijven
en daar zou ze bij het klaverjasclubje van drie kunnen
aanschuiven. Mevrouw stelde het gesprek met de medewerker erg op prijs en vond het fijn dat ze even haar
verhaal kon doen.
Uiteraard moest mevrouw even nadenken over het voorstel, maar een week later kregen we bericht dat er een
nieuwe deelnemer was aangemeld bij de ouderensoos.
De vierde persoon waar ze op zaten te wachten om het
klaverjassen weer op te starten, had zich bij hen aangesloten.

Naar aanleiding van dit verhaal heeft een medewerker
van SAM mevrouw G. gebeld. Ze gaf aan zich eenzaam te
voelen en nergens heen te kunnen. Tijdens het gesprek
bleek dat ze voorheen graag ging klaverjassen. Door dit
gesprek konden we met haar meedenken en stelden we

Oproep aan Jonge Mantelzorgers
Als je opgroeit met een ziek familielid heb je vaak
meer huishoudelijke en zorgtaken dan leeftijdgenoten. SAM Welzijn en 2BeCool zijn er voor jou!
Je kunt opgroeien met ouder(s), broer, zus of iemand
anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er sprake is van een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een chronische ziekte. Soms
heb je taken en zorgen terwijl leeftijdsgenoten die niet
hebben. Je maakt je misschien wel zorgen over de ziekte en het verloop of je hebt gewoon minder tijd over om
leuke dingen te doen.

Het zorgen voor een ander kan een fijn zijn, maar kan
ook problemen geven. Stichting SAM en 2BeCool willen
je ondersteunen, bijvoorbeeld door je een leeftijdsgenoot als coach te bieden, of door het organiseren van
activiteiten.
MELD JE AAN EN ONTVANG EEN BIOSCOOPBON OF
VVV-BON
Heb jij thuis een familielid die veel zorg nodig heeft omdat hij of zij langdurig ziek is en ben je tussen de 10 en
24 jaar oud? Dan ben jij een jonge Mantelzorger. Meld je
dan aan via www.2becool.nl en ontvang een bioscoopbon of VVV-bon!
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Nieuw jaar, nieuwe invulling
In Zoetermeer zijn de mantelzorgcafés over het algemeen goed bezocht en gewaardeerd. Afgelopen jaar
hebben we helaas veel bijeenkomsten moeten annuleren. Sprekers, catering en locaties afzeggen, uren
aan voorbereiding ‘weggegooid’ en teleurgestelde mantelzorgers. Omdat we niet weten wat aankomend
jaar ons brengt, is de invulling van de bijeenkomsten in 2021 wat anders dan anders.
Het mantelzorgcafé van dinsdagmorgen om de maand blijft bestaan,
voorheen werd hier een thema besproken en lag de nadruk op informeren. Nu willen we het belang van
de ontmoeting centraal stellen. Het
delen van ervaringen en het geven
van steun onderling.
‘BORDJE VOL’
Om de andere maand organiseren
we in verschillende wijken van Zoetermeer workshops met een kleiner aantal deelnemers. Niet alleen
in verschillende wijken, maar ook
andere dagen en tijden, zo hebben
werkende mantelzorgers of mantelzorgers die afhankelijk zijn van een
dagbesteding de kans om aan te sluiten. We werken dan met de methode
BordjeVol. BordjeVol geeft breed inzicht in de zorg-gerelateerde taken
én alle andere dingen die deel uitma-

ken van iemands leven. De methode
helpt mantelzorgers om keuzes te
maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen.
Naast de coördinator mantelzorgondersteuning zal er bij de bijeenkomsten een andere professional
uit de wijk aansluiten. Bijvoorbeeld
een cliëntondersteuner, vrijwilligers
coördinator of sociaal makelaar.
We verwachten dat het door andere
expertises en ervaringen vanuit de
mantelzorger zelf, heel nuttige en

waardevolle workshops zullen worden. Achterin het magazine vind je
de data en tijden van de mantelzorgcafés en de workshops ‘BordjeVol’ in
Zoetermeer.
SPREEKUUR OP AFSPRAAK
Wij vinden het belangrijk dat iedereen met een vraag over mantelzorg
laagdrempelig bij ons terecht kan.
Voorheen was er een inloopspreekuur, maar vanwege het coronavirus
gaat dat niet meer. Het is nodig om
vooraf te bellen, appen of mailen
voor een afspraak zodat we controle kunnen houden op de hoeveelheid gasten in het wijkcentrum. Het
spreekuur is iedere maandagmiddag van 15-16 uur in Gondelkade
33. Natuurlijk zorgen we ervoor dat
de afspraak plaatsvindt volgens de
RIVM richtlijnen. T. 06 27 291 464
E. zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl

Parkeervergunning voor mantelzorgers
Om de mantelzorgtaak goed uit te kunnen voeren, kan een parkeerontheffing prettig zijn. Mantelzorgers die voor iemand in Zoetermeer
zorgen die in een betaald parkeren gebied of blauwe zone gebied
woont, kunnen daarom een parkeervergunning aanvragen via de
website van ZoSamen.
Er zijn twee voorwaarden aan de
mantelzorgparkeervergunning verbonden:
• De mantelzorger moet bij
ZoSamen/Mantelzorgcentraal als
mantelzorger geregistreerd zijn.
• De mantelzorger moet voor iemand zorgen die in een blauweof betaalde zone woont.
14
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Na goedkeuring verstrekt het parkeerservicebureau een mantelzorgparkeervergunning, waarmee
mantelzorgers tegen dezelfde
voorwaarden als bewoners kunnen
parkeren. Als mantelzorger betaal
je hiervoor enkel de administratie
kosten á € 16,00.

Meer informatie over de parkeervergunning vind je op www.zosamen.nl/
mantelzorgers/parkeervergunningvoor-mantelzorgers/
Had je in 2020 met deze regeling een
parkeervergunning? Dan kun je verlengen door een afspraak te maken
via parkeerservicezoetermeer.nl of
bel T. 079 342 90 48.

Wethouder aan ‘t woord
Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg en Welzijn
Het nieuwe jaar is begonnen, de
feestdagen liggen achter ons en
voor zover het kan, zijn we bezig
met de eerste goede voornemens, in deze snel veranderende
wereld. Voor mij zijn er afgelopen
jaar ook veel dingen veranderd
en gebeurd. Mijn vader heeft een
hersenbloeding gekregen en hij
revalideert nu. Ik probeer er zoveel mogelijk voor hem te zijn en
hem te ondersteunen. Veel vrienden van mij zorgen ook
voor hun ouders. Dat is vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend zoals jullie zorgen voor jullie geliefden: een
kind, een ouder, familielid, vriend of buurman of buurvrouw.
Mantelzorg doen we met liefde, al kan het soms best
zwaar zijn. Vraag op tijd om hulp. In Zoetermeer proberen we dat ook te bieden. Afgelopen jaar zijn we gestart
met de pilot vrij inzetbare logeerzorg. Als u tijdelijk niet
voor uw naaste kan zorgen, kan hij of zij logeren in het
Zorgpension. Deze en andere vormen van respijtzorg
vindt u op www.zoetermeerwijzer.nl. Hier vindt u een
schat aan informatie over allerlei vormen van ondersteuning waar u, of degene waarvoor u zorgt, baat bij
kan hebben. Afgelopen jaar hebben we mantelzorgers
om feedback gevraagd, om de informatie nog beter aan
te kunnen sluiten op uw wensen en behoeften.

Brusjesgroep
Ben je jonge mantelzorger en zorg je voor een broer of
zus met een ziekte of beperking? In het voorjaar organiseert MEE weer een Brusjes groep tot 12 jaar. Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie? Mail naar
E. w.vandermee@meezhn.nl of bel naar T. 06 10 727 080.

Zin in mantelzorg
Als mantelzorger is het soms prettig om ervaringen te delen. Daarnaast is het goed om stil te
staan bij wat je bezielt in de zorg voor de ander,
wat je krachtbronnen zijn en hoe je grenzen kunt
stellen.

Naast digitale informatie willen we mantelzorgers ook
aan de balie in het stadhuis goede informatie kunnen
geven. In 2021 starten wij daarom met een sociaal domein loket, waar Zoetermeerders alle informatie kunnen krijgen over hulp en ondersteuning die de gemeente
kan bieden. Zodat u maar naar één loket hoeft.
Voor nu, voor zover dat kan, houd elkaar stevig vast. Als
mantelzorger doen we wat we maar kunnen en soms
lijkt het nooit genoeg, vooral in deze roerige tijd. Maar
weet dat u als mantelzorger onmisbaar bent en dat uw
zorg veel betekent. Zelf merk ik bijvoorbeeld dat de band
met mijn vader zich verdiept en ik ben dankbaar dat ik er
voor hem kan zijn.

Ik wens jullie een goed 2021 toe.

‘Zin in mantelzorg’ is een gespreksgroep, waarin
mantelzorgers de gelegenheid krijgen ervaringen te
delen met andere mantelzorgers en familieleden en van
elkaar te leren. Het is de bedoeling om samen de zin en
betekenis van de mantelzorg te ontdekken. Op die manier
krijgen en vinden we daadwerkelijk ‘zin’ in mantelzorg.
De thema’s van de avonden zijn: Kennismaken, Wat
bezielt U?, Geven en ontvangen, Verlies, Krachtbronnen.
Achterin het magazine staan de data en tijden voor de
reeks Zin in Mantelzorg.
een uitgave van Mantelzorgcentraal

15

Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld
per gemeente, je bent echter van harte welkom om een activiteit buiten de eigen gemeente te bezoeken. Vergeet niet om, indien
gevraagd, aan te melden bij de contactpersoon. Kijk voor de meest up to date kalender
ook op onze website!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
GOUDA
WANDELGROEP
Wandelen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte
meelopen. Vanwege corona kunnen deelnemers
ook besluiten om met een klein groepje op een ander tijdstip te wandelen. Dit gaat via de groepsapp.
Datum: donderdag 28 januari, 11 & 25 februari,
11 maart en 25 maart (daarna elke 14
dagen op donderdagen in de even weken)
Tijd:
18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00
uur wandelen
Locatie: vanuit het WC Goverwelle, bij de winkel
van D-reizen, Middenmolenplein 36
Aanmelden via Anne-Marieke van Gameren,
sociaal makelaar Sociaal Team Gouda, T. 06 15 031
318 of E. a.vangameren@sociaalteamgouda.nl
VOORLICHTINGSAVOND RIVIERDUINEN
GGZ Rivierduinen biedt speciaal voor familieleden en naasten cursussen en voorlichtingsavonden over verschillende onderwerpen. Vanwege de
maatregelen rondom het corona virus zet Rivierduinen de voorlichtingsavonden digitaal voort.
De digitale voorlichtingsavond gemist? Opnames zijn
terug te vinden op het YouTubekanaal van Stichting Lumen Holland Rijnland. Meer informatie is te op te vragen via E. info.gouda@rivierduinen.nl
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
Informatiebijeenkomsten over het omgaan met de
gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding,
TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie.
Tevens gelegenheid tot lotgenotencontact en het
stellen van vragen.
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Op dit moment is er nog niet meer bekend over de
bijeenkomsten. Je kunt hierover contact opnemen
met het Transmuraal netwerk via E. info@
transmuraalnetwerk.nl of T. 0182 505 534.
NAH SOEPUURTJE
Voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers is het mogelijk elkaar te
ontmoeten en een gezonde verse maaltijdsoep te
eten. Deelname is gratis.
Data:
vanaf januari iedere 2e woensdag van de
maand
Tijd:
inloop vanaf 16:30 tot 19:00 uur, soep
wordt geserveerd tussen 17.00 tot
18.30 uur
Locatie: de nieuwe huiskamer van de wijk,
Bernhardhof 400 in Gouda
Bel even van te voren om te laten weten dat je mee
eet. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.
Aanmelden via Carla Jochems op T. 06 20 417 758.
ALZHEIMER CAFÉ
Onderwerp: Mantelzorger aan het woord
Datum: 3e maandag van februari en mei 2021
Tijd:
van 19.30 tot 21.00 uur
(zaal open vanaf 19.15 uur)
Locatie: Zorgcentrum Savelberg,
Savelberghof 200
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact
opnemen met Huub van Alem via E. alem0027@
planet.nl of telefonisch via T. 06 57 535 733.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
WADDINXVEEN
ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben met
dementie. Mensen met dementie, mantelzorgers,
familieleden en andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Datum: iedere tweede woensdag van de maand
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad
1 in Waddinxveen
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marcoline Leen via T. 06 15 128 707

ONTMOETINGSGROEP MANTELZORGERS
(PARKINSON & DEMENTIE)
Tijdens deze ontmoetingen praten we met elkaar
over o.a.: het veranderde gedrag, gevoelens van
machteloosheid, problemen met ziekte-inzicht, tijd
voor jezelf. Er worden tips en adviezen uitgewisseld, met elkaar gelachen en soms gehuild, je leert
van elkaar en je vindt vooral (h)erkenning bij elkaar.
Ergotherapeut José Temmink schuift af en toe aan
voor praktische vragen rondom hulpmiddelen en
voorzieningen.
De bijeenkomsten zijn doorgaans op de 1e
donderdagochtend van de maand. Aanmelden of
meer informatie? Vraag het Danielle Schipper,
E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226
BIJEENKOMST BORDJE VOL
Bordje Vol geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken
van iemands leven. De methode helpt de mantelzorger om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp
van anderen in te schakelen. Zie ook pagina 10/11
voor meer informatie over Bordje vol.
Datum: donderdagmiddag 18 februari 2021
Tijd:
13.30 tot 15.30 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad
1 in Waddinxveen
Datum: dinsdagavond 2 maart 2021
Tijd:
19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad
1 in Waddinxveen
Datum: donderdagochtend 11 maart 2021
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad
1 in Waddinxveen

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
BODEGRAVEN-REEUWIJK
PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Het Parkinson Café is een plek waar Parkinson(isme)
patiënten, hun naasten en overige belangstellenden
elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen
uitwisselen.
Datum: iedere tweede dinsdag in de maand
Tijd:
middag 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
avond 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Locatie: Dienstencentrum De Spil, Poelruit 12
in Reeuwijk
Toegang is vrij. Aanmelden is noodzakelijk
(vanwege corona) via E: info@parkinsoncafe
reeuwijk.nl. Vergeet niet je naam, aantal personen, adres, woonplaats en telefoonnummer te
vermelden. Meer informatie bij Willy de Graaff
via T. 0348 750 680
MANTELZORGERS ONTMOETEN MANTELZORGERS
Mantelzorgers
Ontmoeten
Mantelzorgers
(MOM) is een initiatief van het mantelzorgplatform Bodegraven Reeuwijk en stichting SAM.
Doel is het samenbrengen en ondersteunen van
mantelzorgers in Bodegraven-Reeuwijk en het
delen van kennis.
Bodegraven
Datum: iedere laatste dinsdag van de maand
Tijd:
13.30 tot 15.00 uur
Locatie: Huis van Alles, Vromade 1B in
Bodegraven
Reeuwijk
Datum: iedere tweede donderdag van de
maand
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Huis van Alles, van Staverenstraat
39A in Reeuwijk-Brug
INLOOPUUR MANTELZORG WORDT: ‘PAK EEN
STOEL’… EN SCHUIF AAN
‘Pak een stoel’ is een informeel inloopmoment
waarbij je zonder afspraak, gewoon in je eigen
dorp in het Huis van Alles kunt binnenlopen.
Ook mantelzorgers kunnen hier terecht met hun
(mantelzorg)vragen.
Waarder: dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur
Driebruggen: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur
Nieuwerbrug: dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
Bodegraven: donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
Reeuwijk-Dorp: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
Reeuwijk-Brug: dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
Adressen van de locaties van het Huis van Alles
vind je op www.samwelzijn.nl.
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ALZHEIMER CAFÉ BODEGRAVEN
Data:
3e maandag van de maand januari
en april
Tijd:
19.15 tot 21.15 uur (programma start
19.30 uur)
Locatie: De Meent, Willem de Zwijgerstaat 8
in Bodegraven
ALZHEIMER CAFÉ REEUWIJK
Data:
3e maandag van de maand maart en juni
Tijd:
19.15 tot 21.15 uur (programma start
19.30 uur)
Locatie: De Reehorst, Treebord 12 in Reeuwijk
Aanmelden is nodig en kan via Huub van Alem per
mail E. alem0027@planet.nl of telefonisch via T. 06
57 535 733.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
ZOETERMEER
BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS
Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten
voor mantelzorgers georganiseerd.
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. Mantelzorgers zorgen voor een kwetsbare doelgroep,
wij houden ons strikt RIVM-richtlijnen. Daardoor
zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en
aanmelden voor de mantelzorgcafés is nodig.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen met je
naam en telefoonnummer naar E: zoetermeer@
mantelzorgcentraal.nl. Pas ná bevestiging per
e-mail bent u ingeschreven voor de bijeenkomst.
Tijdens de mantelzorgcafés is een coördinator
mantelzorg aanwezig.

Datum: donderdag 22 april
Tijd:
19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Buurtcentrum de Vlieger,
Groenblauwlaan 133
ALZHEIMER CAFÉ
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele
bijeenkomst voor mensen met dementie en hun
naasten. Telkens staat een ander thema centraal. Het
café wordt door de coronamaatregelen nu niet in de
Morgenster gehouden, maar is digitaal vanaf huis te
volgen. Bij belangstelling om het alzheimercafé digitaal bij te wonen of nadien terug te kijken, ga dan naar
www.alzheimer.café.
Data:
dinsdag 2 februari, dinsdag 2 maart
en dinsdag 6 april
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie: digitaal via Zoom
ZIN IN MANTELZORG
De gespreksgroep is een reeks van 5 bijeenkomsten. Kosten bedragen € 25,- voor 5 avonden
(werkmateriaal, koffie en thee, iets lekkers)
Meer informatie over de gespreksgroep vind je via
www.depelgrimzoetermeer.nl
Aanmelden via E. info@depelgrimzoetermeer.nl
Voorafgaand aan de gespreksgroep is er voor wie
daar belangstelling voor heeft een kort avondgebed in De Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86.
Datum: 15 februari. 15 maart, 19 april, 17 mei,
21 juni.
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1,
Zoetermeer

MANTELZORGCAFÉ
Datum: dinsdag 16 maart en dinsdag 18 mei
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: grote zaal achter Eetcafé De Leyens,
Gondelkade 33
WORKSHOP BORDJE VOL
Datum: woensdag 24 februari
Tijd:
13.30 tot 15.30 uur
Locatie: Recreatiezaal, Petuniatuin 7a
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LET OP!

Alle genoemde activiteiten en bijeenkomsten zijn
onder voorbehoud van de op dat moment geldende
corona-maatregelen.

Maak er gebruik van!
Regelingen voor werkende mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben een betaalde baan en ervaren dat de combinatie van werk en zorg zwaar kan
zijn. De overheid wil daarom dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers om de combinatie van werk en zorg mogelijk te maken.
Er zijn verschillende wettelijke regelingen waar je als
mantelzorger gebruik van kan maken, je vraagt ze aan
bij je werkgever:
CALAMITEITENVERLOF
Calamiteitenverlof is er speciaal voor noodgevallen
waar direct op gereageerd moet worden. Calamiteitenverlof is betaald verlof en wordt 100% vergoed door de
werkgever. Je kunt dit verlof alleen opnemen voor de
eerste opvang van privéproblemen. Bijvoorbeeld als je
een ziek kind van school moet halen. Calamiteitenverlof
kan een paar uur of maximaal een paar dagen duren. De
werkgever kan een redelijk verzoek niet weigeren.
KORTDUREND ZORGVERLOF
Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen
noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven. Dit verlof is betaald verlof en
wordt vergoed door de werkgever. Dat wil zeggen, ten
minste 70% van het loon moet doorbetaald worden.
Zorgverlof kun je meerdere keren per jaar opnemen.
Wel is hier een maximum aantal uren voor ingesteld,
namelijk 2 keer het aantal uren dat je per week werkt
in een periode van 12 maanden. Dus bijvoorbeeld 64 uur
als je normaal gesproken 32 uur per week werkt. De 12
maanden gaan in op de eerste dag van het verlof.

Je kunt per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren
dat je per week werkt opnemen. Je kunt ook een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken de helft van
je uren werken. In overleg met je werkgever kan je het
verlof over maximaal 18 weken verdelen. Wil je meer of
minder uren werken, dan kan je in overleg met je werkgever anders regelen.
OVERIGE REGELINGEN EN PERSOONLIJKE AFSPRAKEN
Steeds vaker worden in cao’s afspraken gemaakt om
werk en privé beter te combineren en werknemers
‘duurzaam inzetbaar’ te houden, denk aan:
• sparen voor verlof
• een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen)
• thuiswerken
• een flexibeler personeelsbeleid.
Gelukkig houden veel werkgevers rekening met mantelzorgtaken van hun medewerkers. Het is dan ook altijd
verstandig om in gesprek te gaan. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om je werktijden aan te passen of om vaker
thuis te werken. Ook kan er worden geadviseerd om (tijdelijk) parttime te gaan werken. Wees open en helder tegen je werkgever over je persoonlijke situatie, maar vertel ook dat je werk nog steeds erg belangrijk voor je is.
(Bron: CNV)

LANGDUREND ZORGVERLOF
Wanneer je een langere tijd voor een ernstig zieke of
hulpbehoevende naaste moet zorgen, kun je gebruik
maken van langdurend zorgverlof. Dit verlof is onbetaald en wordt niet doorbetaald door de werkgever, tenzij anders vastgelegd in jouw cao.
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal

Samen zorgen in Zoetermeer

