
O V E R Z I C H T  O N D E R S T E U N I N G
M A N T E L Z O R G E R S  I N  S T I C H T S E  V E C H T

Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Voor informatie en advies, praktische en
emotionele steun, gespreksgroepen en
lotgenotencontact, cursussen en workshops,
informatie over respijtzorg en bijeenkomsten.
Ook organiseert het steunpunt Alzheimercafés
voor mantelzorgers van naasten met dementie.
Contact: Marianne Jonker |
mantelzorg@welzijnsv.nl |  0346 - 290 710 | 
 www.welzijnstichtsevecht.nl/mantelzorg

Hulp bij dagelijkse taken
Welzijn Stichtse Vecht, in Breukelen en Loenen
‘Graag Gedaan’ en bijvoorbeeld kerkelijk
diaconaal werk bieden hulp bij dagelijkse taken.
Zo bezorgen vrijwilligers maaltijden, doen ze
boodschappen, verzorgen ze vervoer of doen ze
kleine klussen in huis en tuin.
 www.welzijnstichtsevecht.nl/servicediensten  

Er gebeurt veel in Stichtse Vecht om mantelzorgers te ondersteunen en
overbelasting te voorkomen. Sommige organisaties richten zich specifiek op
mantelzorgers. Andere organisaties bieden hulp en ondersteuning die ook voor
mantelzorgers goed van pas kunnen komen.

Ontmoetingsgroepen Blijf Actief!
Drie groepen voor mensen met beginnende
geheugenproblemen / dementie en hun
mantelzorgers in Maarssendorp, Breukelen en
Loenen. Actief blijven vertraagt het proces van
dementeren, waardoor mensen langer thuis
kunnen wonen. Voor mantelzorgers bieden deze
groepen lotgenotencontact en een dag per week
respijt.
www.welzijnstichtsevecht.nl/geheugengroep-
blijf-actief

Even geen zorg verlenen
(respijtzorg)
Maatjes van Handjehelpen
Handjehelpen biedt maatjes
(vrijwilligers en stagiaires) voor kinderen
en volwassenen met een lichamelijke,
verstandelijke of sociale beperking, met
een chronische ziekte  of psychische
stoornis, of met gedrag dat om extra zorg
en aandacht vraagt, én voor hun
mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen
iedere week tijd voor zichzelf
(respijtzorg). Er zijn bijvoorbeeld
ervaringsmaatjes voor jonge
mantelzorgers, vriendenclubs en
steungezinnen.
Contact: Yvonne Sieben
ysieben@handjehelpen.nl  06 - 47298195 |
www.handjehelpen.nl
 
Bijtanken
Degene voor wie gezorgd wordt gaat
even uit logeren zodat de mantelzorger
kan ‘bijtanken’. Dit kan via de gemeente
(Sociaal Wijkteam / backoffice Wmo) en
ook via Handjehelpen. Soms wordt deze
logeerzorg vergoed op indicatie van het
Wmo-loket, via de Wet Langdurige Zorg
of via de pluspakketten van verzekeraars.
 
 

Werkende mantelzorgers
Kwadraad Maatschappelijk Werk organiseert
i.s.m. Steunpunt Mantelzorg regelmatig een
gespreksgroep voor werkende mantelzorgers.
Meer weten of aanmelden:
m.damen@kwadraad.nl



Goed om te weten
Mantelzorg is onderdeel van het
keukentafelgesprek. Hierbij komen onder
andere belastbaarheid & (dreigende)
overbelasting ter sprake
 
Je kunt gebruik maken van een
onafhankelijke cliëntondersteuner om de
vraag naar ondersteuning of zorg te
verhelderen.  Bel: 14 0346
 
Tegenprestatie Bijstand
Bijstandsgerechtigden moeten
onbeloonde maatschappelijk nuttige
activiteiten doen, dit noemen we de
tegenprestatie. Onze gemeente ziet
mantelzorg als een goede
invulling van de tegenprestatie. 
 
De collectieve vrijwilligersverzekering van
de gemeente geldt ook voor mantelzorgers op
het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke
eigendommenverzekering. Het gaat om een
‘secundaire’ dekking: een andere afgesloten
verzekering gaat voor. 
 
Mogelijkheid om een urgentie te verlenen
aan een mantelzorgverlener of –ontvanger
bij een nieuwe woning. 
Echter, het aanbod is zeer beperkt
en het aantal urgente aanvragers hoog.
 
Ervaringsmaatjes jonge mantelzorgers
In het voortgezet onderwijs wordt in dit project
voorlichting gegeven over mantelzorg.
 
Campagne Samen Dementievriendelijk 
De campagne ondersteunt mantelzorgers door
dementie in het dagelijks leven bespreekbaar
te maken.

Organisaties voor hulp en
ondersteuning
Sociaal Wijkteams en het  Algemeen
Maatschappelijk Werk hebben goed
contact met de wijkverpleegkundigen,
dementieconsulenten,  praktijkondersteuners
van de huisartsen, ouderenadviseurs en
seniorenvoorlichters. Samen staan zij
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers met
raad en daad bij en sturen zo nodig door naar
andere voorzieningen. 
 
Ook bij deze organisaties kun je terecht voor
ondersteuning:

Welzijn Stichtse Vecht
www.welzijnstichtsevecht.nl
De Zonnebloem www.zonnebloem.nl
Nederlandse Patiëntenvereniging
www.npvzorg.nl 
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
www.thuissterven.info 
Het kerkelijk diaconaal werk. Onder
meer: Protestantse Wijkgemeente
Maarssen-Dorp, Arkgemeenschap
Maarssenbroek, Raad van Kerken Loenen /
Vreeland

Inwonersinitiatieven
Kom erbij in Maarssenbroek, Breukelen,
Loenen en Maarssen-Dorp 
 www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-
stichtse-vecht
Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa
www.nieuwerteraa.info

Informatiegids voor senioren en
hun mantelzorgers 55+
De papieren versie is verkrijgen bij de
receptie van het gemeentekantoor,  in de
vestigingen van Welzijn Stichtse Vecht en
bij de bibliotheek. Digitaal verkrijgbaar
op: www.stichtsevecht.nl
Zoek op: 55+ gids


