
Mantelzorgdoelgroep blijkt moeilijk bereikbaar te zijn 

Op woensdagavond 17 jan. j.l. hebben we vanuit onze nieuwe politieke partij 

Pro6 een informatieavond over mantelzorgers georganiseerd. 

Als eerste spreker kwam Frank Toonen aan het woord, de 

mantelzorgcoördinator van Cranendonck. Hij bemant het steunpunt 

Mantelzorg in Cranendonck vanuit de welzijnsinstelling Cordaad Welzijn. Hij gaf 

aan veel te maken te hebben met mantelzorgers van dementerenden. Het 

beeld over dementie dient echter bijgesteld te worden: 2/3 van deze populatie 

woont nog zelfstandig thuis, gedeeltelijk uit wens en soms uit noodzaak. Het 

aantal dementerenden stijgt echter met 140%. 

Waarom is mantelzorgondersteuning nodig tegenwoordig? 

 Mensen leven meer apart i.t.t. vroeger, toen vaak meerdere generaties 

bij elkaar woonden 

 Mensen worden gemiddeld véél ouder 

 Ondersteuning van de mantelzorger is verankerd in de wmo 

 Door herstucturering van de zorg 

Het steunpunt mantelzorg in Cranendonck verleent individuele ondersteuning: 

wat heb je nodig om zelfstandig verder te kunnen? Waar loop je tegen aan? Ze 

zorgen ook voor mantelzorgwaardering vanuit de gemeente, nadat dat van 

rijkswege is afgeschaft. Ze helpen waar mogelijk met het invullen van 

formulieren, wanneer mensen daar problemen mee hebben of verwijzen hen 

naar bestaande voorzieningen daarvoor. Daarnaast verzorgen ze cursussen en 

informatie-bijeenkomsten vanuit de GGZE, met als onderwerp: “leven in 

balans” en “grenzen stellen.” Ook doen ze aan belangenbehartiging en 

bevorderen maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp. Dat blijkt hard 

nodig te zijn, veel mensen hebben namelijk niet in de gaten , dat ze al jarenlang 

mantelzorger zijn. Ook wordt er letterlijk ondersteuning gegeven bij allerlei 

regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, arbeid en financiën. Kijk eens op 

www.mezzo.nl voor uitgebreide info. 

Doordat er vaak héél veel aandacht naar de patiënt gaat, wordt de toestand 

van de partner vaak over het hoofd gezien. Er wordt van alles gedaan om van 

Cranendonck een dementievriendelijke gemeente te maken. Ook voor jonge 

mantelzorgers moet er meer aandacht zijn; die hebben het erg zwaar en dan 

hebben we het over kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in een 

omgeving waar continu zorg nodig is. Dat kan allerlei oorzaken hebben: 

http://www.mezzo.nl/


psychische of lichamelijke problemen van één van de ouders, maar ook 

bijvoorbeeld een zwaar gehandicapt broertje of zusje….. 

Als tweede spreker kwam Hicham Akel aan het woord. Hij versterkt het sociaal 

team in Cranendonck met 2 dagen in de week als mantelzorgmakelaar. Hij is 

degene, die samen met een mantelzorger gaat kijken, wat hij kan doen binnen 

de regelgeving om het allemaal wat draaglijker te maken voor patiënt en 

mantelzorger. De officiële benaming van mantelzorger wordt gehanteerd als 

iemand langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur bezig is met mantelzorg…. Je 

begint met iets kleins en vaak gaat het ongemerkt over in steeds meer 

bezigheden en op een gegeven moment constateer je dat het ingebakken is in 

je dagelijkse leven. Hij benadrukte, evenals Frank, dat mantelzorger zijn geen 

keuze is, maar het overkomt je, je rolt er vanzelf in en het wordt steeds meer. 

Er moet voorkomen worden, dat het teveel wordt! Hij is nog niet zo lang 

werkzaam in Cranendonck en is vooral bezig de mantelzorgmakelaar op de 

kaart te zetten!  

Mantelzorger zijn gaat niet alleen gepaard met lasten, maar geeft ook veel 

voldoening voor beide partijen…. 

Het aantal keren dat er een appèl wordt gedaan op het steunpunt mantelzorg 

neemt steeds vaker toe. Afgelopen jaar is dat toegenomen van 100x naar 340x. 

Nu is alleen nog het topje van de ijsberg zichtbaar: de mensen die voor 90% 

afhankelijk zijn van mantelzorg. Veel mensen vinden het zo vanzelfsprekend, 

dat ze niet eens weten dat ze mantelzorger zijn. Maar 1 van de 4 mantelzorgers 

is zich hiervan bewust! 

Er is een gigantisch aanbod van allerlei instanties, die de mantelzorger wil 

bijstaan, maar het blijft moeilijk alle mantelzorgers te vinden. Mogelijke 

instanties waarop een beroep gedaan kan worden:  

 Goedbezigcranendonck.nu 

 Sociaal makelaars 

 Thuiszorgorganisaties 

 Organisaties voor Vrijwillige Hulpdienst zoals een organisatie met 

dezelfde naam vallend onder  de Vrijwilligerscentrale Cranendonck en 

“de Helpende Hand” in Maarheeze 

 Zorgtrajectbegeleiders 

 Zorgcentra 



 Stichting Eindzorg ( vrijwilligers die komen waken aan huis in de laatste 

levensfase) 

 Gemeente Cranendonck 

 Jongerenwerk Cordaad Welzijn 

 GGD en GGZE 

 Ouderenadviseurs van de KBO 

 De Zonnebloem 

 Andere maatschappelijke organisaties en middenstand 

De mantelzorgmakelaar begint meestal eerst met een intake- gesprek, om te 

achterhalen welke factoren ervoor zorgen dat iemand overbelast raakt. Dat kan 

op 5 verschillende beleidsterreinen zijn:  

1. Zorg en verpleging 

2. Wonen: zijn alle voorzieningen geregeld? 

3. Welzijn: kwalitatief goed leven, komt de mantelzorger ook aan leuke 

dingen toe, om het vol te kunnen houden? 

4. Arbeid (relatie met werkgever) 

5. Financiën ( eigen bijdrage nodig of niet) 

Tot slot geeft Hicham aan, dat een mantelzorger graag lotgenoten ontmoet, om 

ervaringen uit te wisselen. Daarin kan een mantelzorgplatform een groot 

belang dienen. Doordat er zoveel verschillende organisaties betrokken zijn bij 

mantelzorg, zien ze elkaar niet als concurrenten, maar als “aanvulling” op 

elkaar. Hij is zelf pas begonnen in Cranendonck.  

Vervolgens kwam Marina Bukkems aan het woord, de sociaal makelaar uit 

Maarheeze. Zij vertelde dat zij een welkome aanvulling zijn  op de vraag en het 

aanbod. Zij weten hoe de lijnen lopen en probeert te achterhalen bij wie of 

welke organisatie de hulpvrager zich het beste thuis zal voelen. Een sociaal 

makelaar probeert ondersteuning te geven in de praktijk, zodat mensen zolang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg wordt zwaarder in de loop der 

jaren en is vaak langer nodig. 

Zij geeft aan van huis uit verpleegkundige te zijn en ook lang in de thuiszorg 

gewerkt te hebben. De liefde voor de medemens is eigenlijk de bindende factor 

en dit komt allemaal samen in haar nieuwe baan van sociaal makelaar. 

Vaak constateert ze dat veel mantelzorgers het mantelzorger zijn als een 

zwaardere impact op hun leven ervaren, dan vooraf gedacht.  



Wat zijn duidelijke signalen van een overbelaste mantelzorger? 

 Moe en prikkelbaar zijn 

 Slecht slapen 

 Niet aan een hobby o.i.d. toekomen 

 Komen vaak met een héél andere hulpvraag ( zaak is dan om de vraag 

achter de vraag te ontdekken) 

 

Daarna kwamen de andere sociaal makelaars aan het woord: Willemien Zaeyen 

( Budel), Mariëtte Claessens ( Soerendonk, Budel-Schoot en Budel-Dorplein) en 

Belinda Gerlings ( Gastel). Ieder heeft daarbij een eigen , unieke aanpak, vanuit 

een specifieke kern. Willemien probeert een sociaal netwerk op te bouwen.  

Het is belangrijk , dat er een klik is met de hulpvrager. Ontbreekt die dan 

probeert ze  die bij een collega onder te brengen.  Zij wil een lans breken voor 

respijtzorg: voor zorg van iemand , die als mantelzorger er even tussenuit wil, 

maar ook bijvoorbeeld voor een echtpaar, waarvan één dementerend is en de 

ander mantelzorger. Zij willen ook wel eens samen op vakantie  en kan er dan 

toch hulp aangeboden  worden? Mariëtte Claessens  steekt bijvoorbeeld erg in 

op leefbaarheid. Ziet wel eens schrijnende voorbeelden van bemoeizorg( hulp 

aan mensen, die in psychische nood verkeren) en de scheidslijn met 

bemoeizucht. Ze zet ook in op burenhulp. Ze werkt niet  standaard met 

vrijwilligers, maar wel met mensen, die af en toe een vrijwilligerstaak willen op 

pakken. Ziet wel de zorg complexer worden. Belinda werkt op 

vertrouwensbasis. Het was moeilijk om in zo’n gesloten gemeenschap als 

Gastel te komen. Ze doet dat op haar eigen manier en dat werkt. Het blijft 

moeilijk om veranderingen aan te brengen, maar langzaam aan wint ze 

vertrouwen van de mensen. 

Daarna kwam Bram van Velzen aan het woord van “de helpende hand” uit 

Maarheeze: zij werken uitsluitend met vrijwilligers en proberen een match te 

maken tussen vraag en aanbod, om zo het langer thuis wonen te 

vergemakkelijken. Dat kunnen allerlei soorten vragen zijn bijv. ondersteunende 

vervoersvragen, tuinhulp ( mits incidenteel en niet te groot) klusjes, 

boodschappen, inzet om mantelzorgers te ontlasten door bijv. iemand even 

gezelschap te houden, even oppassen of anderszins. 

Hoe groot is deze pool? Ze werken met 70 vrijwilligers en komen op 40 unieke 

adressen. In 2017 zijn er 68 aanvragen verwerkt en er lopen nog tientallen 

zaken. Het is wel belangrijk te bewaken dat er geen misbruik gemaakt wordt 

van deze organisatie: bijvoorbeeld iemand met een grote tuin ,die vraagt om 



de tuin te komen doen, terwijl die het wel zelf kan betalen. Daar wordt  

uiteraard “nee” tegen gezegd.  Zij verzorgen geen trainingen, maar werken wel 

nauw samen met de Vrijwilligerscentrale, die wél cursussen verzorgt.   

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Carrie van Hoef, de coördinator van 

deze Vrijwilligerscentrale in Cranendonck. Zij is er samen met Imke Gijzen, haar 

collega. Zij verstrekken informatie en advies, verzorgen projecten, Vrijwillige 

Hulpdienst voor héél Cranendonck, verwijzen eerst naar project in de eigen 

kern. Verzorgen ook een maatjesproject:  een vrijwilliger, die gekoppeld wordt 

aan iemand met een hulpvraag bijv. voor een wandeling, fietstocht, spelletje, 

omgaan met computer, sinds deze maand ook een administratiecafé  

(belastingdienst). Soms is langere ondersteuning nodig. Ook wordt er hulp 

geboden  ( middels Cordaad Welzijn) aan statushouders en vluchtelingen. Er 

wordt sociale begeleiding gegeven, spreekuur gehouden, waar men terecht kan 

met vragen enz.  

Tot slot wil ik u ook nog wijzen op ziektekostenverzekeringen: zij hebben ook 

steeds meer expertise in huis betrekking hebbend op mantelzorg. Van CZ weet 

ik dat er gratis een mantelzorgboek aangevraagd kan worden, evenals een 

mantelzorgpas en een online hulpnetwerk. 

 

Hartelijk dank voor uw aller inbreng!  

Marie Beenackers- van Poppel 

PvdA gemeenteraadslid en Pro6 kandidaatraadslid 


