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In 
bewe-
ging
Alles is in beweging. Dat 
geldt zeker ook voor de man-
telzorg en de mantelzorgon-
dersteuning. Sinds januari 
2020 kent Roosendaal twee 
nieuwe aanbieders voor 
mantelzorg. MEE en WijZijn 
Traverse. Een keuze waar-
mee een vernieuwend pact 
werd gesloten tussen ‘zorg’ 
ook ‘welzijn’, de behoefte aan 
ondersteuning is breed! 

Hun opdracht was breed, ga 
aan de slag voor alle leeftij-
den en diverse vormen van 
mantelzorg. In april 2020 
deed wethouder Klaar Koen-
raad daar nog een schepje 
bovenop. Door aan te dringen 
op ook nog een gloednieuw 
‘actieplan mantelzorg’, met 
ervaringsverhalen als belang-
rijke inspiratiebron.

Het resultaat heeft u in 
handen, een gloednieuwe 
gids ‘Nieuwe Wegen’, met 
een knipoog naar ‘wereld-
beroemde’ reisgidsen. In 
Roosendaal leggen we de lat 
hoog! De gids bevat vooral 
‘nieuwe wegen’, platgetreden 
paden die te weinig boeien 
zijn geschrapt uit deze editie.

Deze gids is voor een groot 
deel wandelend gemaakt.* 
Met mantelzorgers zelf, met 
professionals uit de hele 
mantelzorgketen. Het waren 
wandelingen in de zomer-
periode van 2020 met elke 
keer het schitterende gebied 
van Landgoed Visdonk in 
Roosendaal als decor. De 
reisverhalen, inzichten en 
tips van deelnemers zijn 
verweven in deze gids.

*Bekijk even onze ‘wandelfilm’ 
op: vimeo.com/429607134
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Op bezoek 
bij zorg 
en welzijn 
(avontuur 
verzekerd!)
Het samen optrekken van MEE en WijZijn Traverse 
betekent voor mantelzorgers  sneller situaties in 
kaart brengen, ‘waar ligt de behoefte?’ Om ver-
volgens vanuit de eigen functie en expertise hulp 
te geven. 

Een specialist van WijZijn Traverse verwoordde 
tijdens de mantelzorgwandelingen het accentver-
schil  tussen beide organisaties. ‘Een individuele 
mantelzorger die om hulp vraagt? Die helpen we 
natuurlijk. Maar wij kijken ook meteen, zo zijn we 
opgeleid, is het nodig voor zo’n vraag ook iets 
voor een hele groep te organiseren? Zo vullen we 
elkaar mooi aan!’
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Vijf 
routes
We bieden u de kans om vijf 
routes te bezoeken. Som-
mige daarvan zijn klassie-
kers, ze staan al jaren in onze 
catalogus. Denk bijvoorbeeld 
aan mantelzorgers die elkaar 
steunen, het lotgenotencon-
tact. Dat is een echte blijver, 
een zeer gewilde trip. Maar 
zelfs bij de bekende routes 
hebben we nieuwe afslagen 
ingebouwd. 

We hebben ook bijna volle-
dige nieuwe routes, gericht 

bijvoorbeeld op online con-
tacten  samenwerking met 
zorgspecialisten zoals huis-
artsen, dat is voor de mantel-
zorg toch echt iets nieuws. 
We kregen daar opvallend 
veel vragen over van onze 
wandelaars. En dan aarzelen 
we niet, meteen opnemen in 
de reisgids. Wellicht vinden 
we voor deze wegen niet 
meteen de juiste lijn, maar 
uiteindelijk worden ook dit 
gewilde trips, dat weten we 
zeker.  

Mantelzorg- 
landschap

Elke van de vijf routes ver-
kent een deel van het man-
telzorg-landschap. 

» De eerste route is de weg 
naar preventie. Het was en 
is de rode draad in bijna alle 
verhalen van mantelzorgers. 
‘Wees voorbereid’. Reageer 
snel op signalen van over-
belasting, als mantelzorger 
zelf en als professionals. 

Mantelzorg kan een fuik wor-
den, waar je in vastloopt. We 
beginnen deze gids niet voor 
niets met dit spoor. Voorko-
men en beperken dat man-
telzorgers in de knel komen 
verdient echt de hoogste 
prioriteit. 

Het is beslist geen vrijblij-
vende weg, het succesvol 
doorlopen vraagt echt om 
een andere attitude en heel 
praktisch, om een andere 
tijdsbesteding van onze part-
ners bij de mantelzorgonder-
steuning.  

» De tweede reis is de parti-
cipatie - expeditie. Onderweg 
nemen we volop tijd om naar 
elkaar te luisteren. Zodat ie-
dereen zijn verhaal kwijt kan 
en we zowel als mantelzor-
gers als professionals leren 
van alle tips en ervaringen. 

De expeditie voert allereerst 
langs de mantelzorgers 
zelf, van ‘oud’, middelbare 
leeftijd tot aan zeer jong, 
onder de vlag van ‘het lotge-
notencontact’. Een andere 
bestemming is ‘meedenken 
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en meedoen’, mantelzorgers 
lopen samen op bij de ont-
wikkeling bij nieuwe initiatie-
ven en maatregelen.  

» De derde trip is de weg naar 
samenwerking. Het is een 
tocht die voert langs onze 
wijken, met waar mogelijk 
onze wijk- en buurthuizen 
als plek voor mantelzorgers 
als rustpunten. De wijk is de 
route van de toekomst als 
het gaat om de praktische 
en emotionele ondersteuning 
van mantelzorgers.

We gaan in de weg naar sa-
menwerking ook langs be-
kende en minder bekende 
zorgpartners als huisartsen, 
de thuiszorg of de geeste-
lijke gezondheidszorg. We 
betrekken hen onderweg uit-
drukkelijk in de wereld van de 
mantelzorg.   

» De vierde reis is de com-
municatie tour. Het eind-
punt voor deze route is dat 
we onze mantelzorgers veel 
meer aan het woord laten en 
in beeld brengen. Onderweg 
doen we ook (weer) onze ver-

trouwde, lokale media aan, 
die we wat uit het oog verlo-
ren hadden. 

Tijdens onze communicatie 
tour kijken we naar zakelijke 
informatie maar ook naar de 
persoonlijke ervaringen van 
mantelzorgers. Als het gaat 
om de toon en inhoud van 
onze communicatie over 
mantelzorg komen we daar-
mee dichter bij huis.

» Echt nieuw, vers van de 
pers in deze reiscatalogus, 
is de vijfde tocht, het indivi-
duele pad. Deze route is nog 
kort maar wordt nog langer. 
Dit nieuwe pad gaat langs 
de vrije keuze voor mantel-
zorgers, met extra middelen 
voor een korte adempauze. 
Om even bij te tanken!

Een betrokken gids | Aandacht van instanties 

voor mantelzorg (‘zien ze mij ook wel?’)
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1. MEEDOEN 
AAN DE 
PREVENTIE-
ROUTE
Mantelzorg is zorgen voor 
kinderen, ouders of schoon-
ouders, een broer of zus. 
Soms gaat het om meerdere 
personen tegelijk. De tijds-
duur verschilt, van relatief 
kort tot aan tientallen jaren. 
Mantelzorg begint waar het 
‘normaal’ voor elkaar zor-
gen als partner of familie 
ophoudt, mantelzorg is bui-
tengewone zorg. 

Mantelzorgers gaven tij-
dens onze wandelingen bij 
herhaling aan hoe zwaar 
mantelzorg kan zijn, soms 
tot hun eigen verrassing, hoe 
liefdevol hun inspanning ook 
is. Vaak stonden zij bij de 
start te weinig stil bij wat al-
lemaal op hen af kwam. Dat 

kon ook moeilijk 
anders, voor ve-
len is mantelzorg 
een nieuwe weg 
die zij in slaan.

Bezint eer ge begint

Het vertrekpunt van deze preventie-route is, ‘bezint eer ge 
begint’. Denk na over wat je als mantelzorger te wachten 
staat en bereid je daar zoveel als mogelijk op voor. En voor 
de professionals en vrijwilligers geldt, voorkom daarmee 
dat mantelzorgers in ‘een fuik’ terecht komen, waaruit het 
moeilijk ontsnappen is.  

Onderweg bieden we deelnemers kennis , bijvoorbeeld over 
hoe een ziekte zich ontwikkelt en wat dat betekent voor 
hun zorgtaak. Of staan stil bij regels en procedures, van de 
parkeerapp en de WMO tot aan de aanvraag voor huishou-
delijke hulp, van alles komt voorbij. De preventie-route staat 
daarnaast stil bij ontspannen, ‘even niet hoeven zorgen’. Er is, 
kortom, tijdens deze reis genoeg te zien en beleven!
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Wereldreis 

Mantelzorg duurt soms lang, jaar na jaar

Nieuwe dingen leren

Praktische kennis opdoen, bijvoorbeeld over ziekteverloop
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Alles start natuurlijk met 
mantelzorgers vinden, dat is 
de grote uitdaging voor echt 
iedereen die bij de mantel-
zorgondersteuning betrokken 
is. Om preventief te werken, 
moet je de mantelzorgers 
wel op tijd vinden, voordat 
zij overbelast zijn. Waar zit-
ten die mantelzorgers? Het 
antwoord is best eenvoudig. 
Mantelzorgers zijn te vinden 
op het ‘leefpad’ van de man-
telzorger en het ‘zorgpad’ 
van de hulpvrager. 

Op dit moment staan 
circa 1000 mantelzor-
gers geregistreerd bij 
MEE. Dit zijn voor een 
groot deel oudere man-
telzorgers, overgedragen 

door de 
voormalige aanbie-
der Groenhuijzen. De 
schatting, gebaseerd 
op landelijke cijfers, 
is dat Roosendaal 
20.000 mantelzorgers 
kent. Via de preven-
tie-route hopen we 
nog veel meer 
mantelzor-
gers  

uit Roosendaal te bereiken, 
gewoon door samen op te 
lopen en onze krachten te 
bundelen.

BESTEMMING A 
MANTELZOR-
GERS ZOEKEN  
EN VINDEN

Mantelzorgers  
vinden

Voor jong en oud!
Mantelzorgers vinden? Ge-
woon ‘vindplaats-gericht’ te 
werk gaan! Waar vind je de 
jonge mantelzorgers? Op 
school, bij de sportvereni-
ging, in de wijk, in het jonge-
renhonk. Daar gaan we dus 
op af. Volwassen mantelzor-
gers? Op het werk, binnen 
het verenigingsleven, hele-
maal niet moeilijk. En wat 
mantelzorgers bijvoorbeeld 
allemaal gemeen hebben is 
dat zij een huisarts hebben, 
waar ze af en toe naar toe 
moeten (daar komen we dus 
ook langs, bekijk verderop 
in deze gids even de weg 
naar samenwerking, route 
drie). Alle kansen dus, met 
genoeg energie en aandacht, 
om meer mantelzorgers te 
bereiken.

Er snel bij te zijn | voordat mantelzorgers over de grens gaan
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We doen tijdens de pre-
ventie-route ook familie 
en vrienden aan. Onder-
deel van de kennisma-
king met (nieuwe) 
mantelzorgers is 
zorgdragen voor 
‘een familie- en 
netwerkgesprek’. 
Uiteraard alleen 
als dat met instem-
ming van de mantel-
zorger gebeurt. In de 
beginfase afspraken 
maken met familie, vrienden 
en kennissen, het blijkt goud 
waard.  Gelukkig bestaat in 
Roosendaal al de nodige 
ervaring met het voeren van 
deze familiegesprekken, een 
vak apart, zoals bij Sonestra.

Onestra en de kracht 
van het familie- en 
netwerk gesprek

Niet te missen!
Sonestra (www.sonestra.nl) 

is gespecialiseerd in het 
in kaart brengen van per-
soonlijke netwerken, en 
het mobiliseren daaruit 
van steun. Familie is een 
belangrijke steun voor 

veel mantelzorgers. 
Tegelijk blijken zij ook 
een bron van zorg. In 
onze contacten met 
mantelzorgers werd 
vaak gesproken over 
‘broers of zussen die 

te weinig doen’. Het 
loont om daar van be-

gin af aan op te letten.

Reisgenoten

Buren en kennissen die helpen en meeleven zijn enorm belangrijk

BESTEMMING B  
IN GESPREK  
MET FAMILIE 
EN VRIENDEN
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BESTEMMING C 
PREVENTIEVE 
HULP BIEDEN

Persoonlijk 
uitnodigen helpt

Intieme trip!
Het is bekend, voor mantel-
zorgers bestaat een ruim 
aanbod aan leerzame en 
ontspannende activiteiten. 
Toch is altijd de vraag, doen 
mantelzorgers mee? Ko-
men ze bijvoorbeeld af op 
die wandeling die voor hen 
georganiseerd wordt, een 
relatief nieuwe activiteit in 
Roosendaal.

We kregen tijdens de wande-
lingen een gouden tip. Per-
soonlijk uitnodigen, gericht 
vragen om mee te doen, helpt 
enorm om het meedoen te 
versterken. Hoe eenvoudig 
kan het zijn, een telefoontje, 
kaartje of berichtje betekent 
veel voor mantelzorgers. 
Voorwaarde is daarbij wel dat 
je de mantelzorgers en hun 
behoefte ook kent. Het zijn 
de kleine dingen die het doen.

De weg van preventie, voor-
komen van overbelasting, 
bestaat uit een aantal afsla-
gen. De eerste afslag gaat 
naar specifieke informatie, 
over bijvoorbeeld specifieke 
ziektebeelden. Een veel ge-
stelde vraag is bijvoorbeeld, 
‘wat is het verloop van het 
dementieproces?’. Ook over 
psychische problematiek 
bestaat behoefte aan extra, 
aanvullende kennis.

Een onderschatte maar te-
gelijk voor mantelzorgers 
zeer gewilde weg naar pre-
ventie gaat naar emotionele 
ondersteuning. Wat kun je 
nog, wanneer dierbaren 
‘wegvallen’, hoe ga je daar 
mee om? Mantelzorgers 
benadrukten hoe belang-
rijk het ook is om grenzen 
te stellen, en daarvoor over 

de juiste gesprekstechniek 
te beschikken. 

Mantelzorgers moeten er af 
en toe ook op uit! Wie goed 
voor zichzelf zorgt, zorgt 
nu eenmaal beter voor een 
ander! Dat gaat om uitjes, 
van de bioscoop, het the-
ater of de fietstocht. Maar 
ook om het bezoeken van 
workshops als ‘Tijd voor Je-
zelf’, een zeer gewaardeerde 
training van Top Life of in-
vesteren in ‘mindfulness’. En 
natuurlijk om het aansluiten 
bij een sportvereniging of 
een cursus volgen. WijZijn 
Traverse is bij uitstek in 
staat deze te organiseren 
of een schakel te zijn om dat 
voor elkaar te krijgen.

Hoofd leeg maken

Emotionele belasting voor mantelzorgers (‘schuldgevoelens over falen’)
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2. DE PARTI- 
CIPATIE - 
EXPEDITIE 

Nieuw gezicht

Een nieuw onderdeel van 
deze participatie-reis is 
consultatie van mantelzor-
gers. Daarbij gaat het echt 
een andere kant op, richting 
tijdelijke contacten, in com-
binatie met ontspannende 
activiteiten. Zo krijgt parti-
cipatie van mantelzorgers 
een nieuw gezicht, de man-
telzorg-wandelingen in de 
zomer van 2020 waren daar 
al een voorproefje van! 
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Samen op pad

Lotgenotengroepen zijn waardevol

Dit is naast de veel geboekte preventie-route, 
een zeer gewilde groepsreis, de participa-
tie-expeditie! De tocht voert allereerst langs 
mantelzorgers die in het zelfde schuitje zitten, 
de lotgenoten. Lastige situaties met elkaar 
delen, samen naar oplossingen zoeken of 
gewoon even een praatje als steun in de rug.

De ontmoetingen de afgelopen zomer maakten 
duidelijk hoezeer dit type ontmoetingen wordt 
gewaardeerd. De gesprekken gingen over van alles, over 
regelingen en procedures, het belang van grenzen stellen, 
omgaan met verlies of verstoorde familierelaties. De 
lotgenoten tocht voert langs specifieke groepen man-
telzorgers en kent zeer verschillende vormen, waarbij 
het online contact niet wordt vergeten.  
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Lotgenotencontact opzetten 
en onderhouden vraagt om 
maatwerk. De les daarbij is, 
‘de mantelzorger bestaat 
niet’. Er zijn oude en jonge 
mantelzorgers. Sommige 
mantelzorgers beginnen net, 
waar anderen al jaren verzor-
gen. Er zijn ex-mantelzorgers 
die tijdelijk in een zwart gat 
vallen en kampen met ver-
lies. Er zijn mantelzorgers die 
meer behoefte hebben aan 
ontspanning en geen ‘zware 
gesprekken’. Mantelzorgers 
verschillen ook in de tijd die zij 
hebben om mee te doen aan 
het ontmoeten van andere 
mantelzorgers.  

In Roosendaal bestaan al di-
verse vormen van lotgenoten 

contact, denk aan de man-
telzorgers voor mensen met 
dementie en de Alzheimerca-
fés. De uitdaging wordt om 
daarmee door te gaan, maar 
ook om ze ‘een vernieuwend 
welzijnsjasje’ te geven, dat 
is waar mantelzorgers om 
vragen.  

Steeds is sprake van een 
route met aanpak op maat, 
qua vorm, wijze van bege-
leiding en tijdstip. Waarbij 
we rekening hielden met 
een aantal signalen die we 
deze zomer onderweg op-
vingen. Vooral jongere man-
telzorgers, hebben moeite 
om jonge mantelzorgers te 
vinden. Ouderen die voor 
kinderen zorgen met een 

BESTEMMING A 
LOTGENOTEN 
CONTACT  
NIEUWE STIJL

Lotgenotencontact 
in actie

Leerzame reis!
Al of niet specifiek voor 
mantelzorgers zijn er nu al 
volop mogelijkheden voor 
contact. De Alzheimerca-
fés, inloophuizen als Rose 
Linde en het Odensehuis, de 
Brussengroepen (broertjes 
en zusjes van kinderen/jon-
geren met autisme). De kof-
fiemomenten (niet specifiek 
voor mantelzorgers) , Oden-
sehuis: inloophuis voor be-
ginnend dementerende en 
hun mantelzorger. De Kopp-
KvO, kinderen van ouders met 
psychische problematiek/
verslaving.  

beperking of ziekte hebben 
heel specifieke hulpvragen. 
Werkende mantelzorgers 
kunnen moeilijk meedoen 
op werkdagen in de ochtend 
georganiseerde activiteiten. 
Mantelzorgers met een mi-
gratie-achtergrond, zo leer-
den we, moeten nogal eens 
over een grotere drempel 
heen, de culturele norm ‘dat 
mantelzorg de normaalste 
zaak van de wereld is’ werkt 
remmend op het zoeken van 
hulp bij problemen. 

Steeds wordt geprobeerd ‘het 
gesprek’ op een inventieve 
wijze met ‘ontspanning’ te 
combineren. Gekozen wordt 
voor korte activiteiten, om de 
mantelzorger meer kans te 
bieden eventueel achtervang 
te organiseren.

Samen op pad

Lotgenotengroepen zijn waardevol



2726
Re

is
gi

ds
 M

an
te

lz
or

g 
Ro

os
en

da
al

N
ie

uw
e 

W
eg

en

Niets zo is leerzaam voor de 
aard en opzet van de man-
telzorgondersteuning als de 
inzet van ervaringsdeskundi-
gen. De uitdrukkelijke wens 
tijdens de wandelingen was 
dan ook, ‘benut onze ervaring 
en zet ons in bij nieuwe plan-
nen en maatregelen’.We slaan 
daarom de weg in van ‘een 
panel van ervaringsdeskun-
digen’. Dit is geen formele ad-
viesgroep, maar een informeel 
gezelschap dat met regelmaat 
wordt geconsulteerd. Steeds 
in een wisselende vorm en een 
gevarieerde samenstelling. 
Het lidmaatschap is tijdelijk, 
het panel varieert steeds in 
samenstelling. De kwesties 
waarover het panel spreekt 
gaan alle kanten op, van na-

denken over het aanbod over 
ontspanning en lotgenoten tot 
aan meedenken over prakti-
sche uitvoeringsvragen.  

Een ‘pool’
De crux is om continu in ge-
sprek te zijn met mantelzor-
gers, in diverse vormen en net 
zo diverse samenstellingen. Ge-
richte registratie van mantelzor-
gers (‘over welke onderwerpen 
mogen we u eens benaderen’) 
draagt hier aan bij, zo bouwen 
we aan een ‘pool’ van mantel-
zorgers die af en toe mee doen. 
De adviesraad-WMO in Roosen-
daal is en blijft een partner voor 
alle plannen rondom de mantel-
zorg. Hun ‘geluid’ mag en zal 
niet ontbreken!

BESTEMMING B 
PANEL VAN  
ERVARINGS- 
DESKUNDIGEN

Zijpad online 
contact

Het werd met regelmaat 
gezegd, tijdens de ontmoe-
tingen. Waarom moet een 
mantelzorger steeds naar 
‘buiten’ voor bijvoorbeeld 
een spreekuur of activiteit? 
Waar is het online-contact? 
Tijdens een lastig moment of 
een urgente praktische vraag 
even snel kunnen praten met 
een hulpverlener of lotgenoot. 
We gaan ook die kant op, het 
is relatief eenvoudig te orga-
niseren!

Boeiende medereizigers

Mantelzorgers als actieve adviseurs

Goed geïnformeerd op reis

Gebruik de mantelzorg-app
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3. OP WEG 
NAAR SAMEN-
WERKING 
Verstandig dat u overweegt langs deze relatief nieuwe 
wijkroute te gaan. De tocht zal u niet teleurstellen. De 
wijkaanpak groeit aan betekenis in Roosendaal. Diverse 
sleutelorganisaties in wijken, van politie, corporaties en 
zorgpartijen doen mee aan gebiedsteams, en richten zich 
vooral op inwoners met specifieke hulpvragen. De aandacht 
voor mantelzorg tijdens dit overleg wordt verder versterkt. 

De tocht gaat ook langs buurthuizen, vrijwilligers en zorgpart-
ners zoals huisartsen. Daarnaast worden banden aangehaald 
met scholen en (andere) welzijnsorganisaties.
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Mooie zijweggetjes

De buurt in voor mantelzorgers
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Het is een veelbelovende 
tocht. In elke wijk en buurt 
van Roosendaal zijn vrij-
willigers actief, gedeeltelijk 
professioneel ondersteund. 
Zo zijn er maandelijkse 
spreekuren voor hulp met 
formulieren of belastingen. 
Vrijwilligers gaan na melding 
op bezoek bij mensen die 
hulp nodig hebben, van een 
praatje maken tot aan actieve 
klussen zoals tuinonderhoud. 
Soms gaat het gewoon om 
een wandelingetje maken. 
Hoe meer mantelzorgers op 
het netvlies staan in de wijk, 
des te groter de kans dat zij 
ook een beroep doen op deze 
steun.  

In de ene wijk zit een relatief 
grote groep oudere mantel-
zorgers, de andere wijk kent 

juist veel meer gezinnen of 
jongeren. Weer een andere 
wijk kent een oververtegen-
woordiging van migranten. 
We gaan op pad om bij nog 
meer organisaties en vereni-
gingen in de verschillende 
wijken bekend en zichtbaar 
te zijn. Door goede contacten 
komen de verschillende groe-
pen mantelzorgers in beeld. 
En wordt ook per wijk ‘een 
plan gemaakt’ hoe de onder-
steuning van mantelzorgers 
via de vrijwilligers en organi-
satie te versterken. 

BESTEMMING A 
SAMENWERKING 
IN DE WIJK 

Zij-afslag op bezoek in het buurthuis

Leerzame reis!
De wijk- en buurthuizen van Roosendaal worden grotendeels 
beheerd door vrijwilligers. Met hen gaan we in gesprek. Over 
de voorwaarden voor het buurthuis als ‘woonkamer’, voor 
mantelzorgers. Een uitnodigende, warme plek in de buurt 
erbij, voor mantelzorgers, dat is het eindpunt van deze route!

Prachtig uitzicht!

Hard werkende vrijwilligers, aan de 

slag met tuinonderhoud, belastin-

gaangifte of zomaar een ommetje



3332
Re

is
gi

ds
 M

an
te

lz
or

g 
Ro

os
en

da
al

N
ie

uw
e 

W
eg

en

We gaan ook langs huisart-
sen en andere specialisten 
uit de zorg, van de fysiothe-
rapeut tot de geestelijke ge-
zondheidszorg, van de wijk-
verpleegkundige tot aan de 
praktijkondersteuner. Het zijn 
professionals met veel oog 
voor hun client of patiënt. Die 
we vragen om uitdrukkelijk 
ook naar de mantelzorger te 
kijken. 

We kijken onder andere naar 
‘welzijn op recept’, de kans-
rijke methode voor deze 
specialisten om door te ver-
wijzen naar niet-medische 
zorg. Sport of een culturele 
activiteit, daar knap je van op. 
Voor deze zorgprofessionals 
brengen we, nog sterker dan 

nu al gebeurt, per wijk in kaart 
wat er voor mantelzorgers te 
doen is.

We doen onderweg ook 
de scholen aan. Uiteraard. 
Scholen zijn ‘de vindplaats’ 
van jonge mantelzorgers. 
Drukbezette leraren weten 
niet altijd dat de sommige 
leerlingen thuis mantelzorg 
geven, en daarom last van 
stress hebben of sneller uit-
vallen dan andere leerlingen. 
Signaleren, door verwijzen 
en een eigen aanpak, dat is 
het spoor van de scholen. 
We vragen ook de jeugdpro-
fessionals, jongerenwerkers 
en de jeugdgezondheidzorg 
om nog meer te letten op ‘de 
jongere mantelzorger’. 

BESTEMMING B 
DE TREK NAAR 
DE ZORG 

Jonge tolken

Voor de hele familie!
Speciale aandacht vraagt de positie van jonge leerlingen uit 
migrantenfamilies. Zij worden nogal eens, zo werd duidelijk 
uit onze ontmoetingen met mantelzorgers, op een voor hen 
tijdrovende manier ingezet om te tolken, bij bezoek aan 
instanties of zorgspecialisten. 

Reizen per spoor

Aandacht voor mantelzorg in 

de gehele keten, van huisarts tot 

geestelijke gezondheidszorg

Prachtig uitzicht!

Hard werkende vrijwilligers, 

aan de slag met tuinonder-

houd, belastingaangifte of 

zomaar een ommetje
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4. DE 
COMMUNICATIE- 
REIS

Inwoners- 
ondersteuning?

Niet te missen!
De inwonersondersteuning is de centrale (telefonische) plek 
waar inwoners naartoe kunnen voor al hun   informatie-, 
advies- en ondersteuningsvragen. Vanuit dat punt wordt 
of de vraag gelijk beantwoord of verwezen naar de juiste 
ondersteuning. Veel ondersteuningsvragen komen dan het 
in het wijknetwerk terecht. Naast mantelzorg wordt contact 
gezocht over onderwerpen als eenzaamheid, gezondheid 
of armoede.

Helaas wordt niet iedere mantelzorger daarmee op tijd bereikt. 
Daarom volgen we ook beproefde  routes als de krant en 
televisie, terug van nooit weggeweest! Waarin we meer dan 
ooit stilstaan bij ervaringsverhalen.   
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Op dit moment is op allerlei plaatsen informatie te vin-
den voor mantelzorgers. Over praktische zaken, maar ook 
over ‘emotionele kwesties’ waar mantelzorgers mee te 
maken krijgen. Dat kan via de site voor mantelzorgers in 
Roosendaal (en de Facebook-pagina). Daarnaast kunnen 
ook mantelzorgers contact zoeken met het centrale punt 
voor inwonersondersteuning.

Vijf sterren

De voldoening die mantelzorg ook geeft 

Dubbele boeking voorkomen

Mantelzorg en schulden kunnen samenvallen!
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Hoe bereik je nog meer man-
telzorgers in Roosendaal? 
Het advies dat we onderweg 
kregen was luid en duidelijk. 
Gebruik Instagram nog meer, 
maar vergeet de klassieke ka-
nalen niet. Om zo mantelzor-
gers van zeer verschillende 
achtergrond te bereiken. De 
lokale nieuwsbladen, de re-
gionale televisie, maar ook 
via ‘de eigen media’ van ver-
enigingen of bijvoorbeeld een 

dorpsraad. Geef niet alleen 
zakelijke informatie, maar 
vertel ervaringsverhalen. Geef 
mantelzorg op die manier ook 
een persoonlijk en lokaal ge-
zicht, zo bereik je nog veel 
meer mantelzorgers dan nu. 

BESTEMMING A 
AANDACHT  
VOOR 
ERVARINGS- 
VERHALEN 

Leeftijdsgericht 
communiceren

Afwisselend programma!
Effectief communiceren be-
tekent letten op de leeftijd 
en achtergrond van de man-
telzorgers. Het was een 
heldere tip, doe veel meer 
met ‘kranten’ als de Roosen-
daalse Bode, maar ook met 
Instagram. Schrijf columns, 
maak persoonlijke rapporta-
ges, samen met praktische 
tips en het aankondigen van 
activiteiten. Werk aan een in-
formatiepakket voor scholen. 
Maak zelf treffende filmpjes!

Taal leren

De term mantelzorg nog  

bekender maken

LOKAAL NIEUWS
Via landelijke media is al een site gemaakt voor en door 
mantelzorgers. Verhalen uit de eigen gemeenschap van 
Roosendaal hebben een uitdrukkelijke meerwaarde, inwo-
ners voelen zich daar beter mee verbonden. 
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Ze zijn bekend en zeker ge-
waardeerd bij mantelzorgers. 
De jaarlijkse evenementen 
zoals ‘de dag van de man-
telzorg’ en of ‘het uitdelen’ 
van de mantelzorgpluim. Die 
tradities blijven in stand, ze 
worden gewaardeerd. 

Nieuwe evenementen zitten 
echter ook in deze route, met 
daarbij aandacht voor kunst 
en cultuur. Op deze wijze 

brengen we het onderwerp 
ook op anders voor het voet-
licht, met nog meer oog voor 
het emotionele aspect van 
mantelzorg. Lokale kunste-
naars kunnen daar effectief 
bij helpen (binnenkort in pre-
mière, ‘het toneelstuk over 
mantelzorg!?’). 

BESTEMMING B 
OUDE EN  
NIEUWE  
EVENEMENTEN 
EN CULTUUR

Plaatselijk nieuws volgen

Plaatselijke ‘bladen’ als belangrijke bron van informatie
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5. OP HET  
INDIVIDUELE 
PAD 
Naast bovengenoemde 
groepsreizen komt er ook 
de keuze van het individuele 
pad. Het is een lichte route, 
die kort duurt, maar zeer 
wordt gewaardeerd.

We weten, de mantelzorger 
bestaat niet. Dat gaat ook 
op voor de behoefte aan 
ondersteuning. Mantelzor-
gers hebben verschillende 
wensen. Daarom bestaat 
ook de mogelijkheid om op 
het individuele pad te gaan. 
De inzet is voor ‘een adem-
pauze’, even bijtanken en 
nieuwe energie opdoen.

De route wordt op maat ge-
maakt, waarvoor het aanbod 
van lichte steun wordt uitge-

breid. Het gaat om net die 
specifieke cursus bezoeken, 
dat kleine beetje hulp in het 
huishouden of ontspanning 
via een leerzame of gezellige 
workshop. Het individuele 
pad helpt om balans te hou-
den.
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Even weg, ontspannen

Zonder angst weg kunnen (‘lukt de zorg dan wel?’)
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Colofon

Tekst Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen)

Illustraties en opmaak Machiel Pleijsier

Tekstadvies Kim de Swart, Kitty Kiezenberg, Annemieke van Meer, Arthur 

van Oosterhout en Marianne Kwekel

In opdracht van wethouder Klaar Koenraad, ambtelijke begeleiding Anniek 

van Meer en Marjan Kuijper (Gemeente Roosendaal)

Veel dank aan alle mantelzorgers en professionals voor alle verhalen & 

ervaringen & tips! Het was een mooie zomer, vol leerzame wandelingen. 

Jullie doen fantastisch ‘werk’. 

Een Ministerie van Verhalen productie
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