MANTELZORG IN ALMERE

VINDEN, VERSTERKEN, VERLICHTEN EN VERBINDEN
Waar staan we eind 2018?
Veel Almeerders zorgen voor iemand in hun omgeving. Voor hun eigen gezin, bijvoorbeeld, of voor de zieke buurvrouw. Soms is er meer nodig dan gebruikelijk en zorg je lang en
intensief voor iemand die dat nodig heeft. Dan spreken we van mantelzorg.
Mantelzorgers kunnen soms zelf ook ondersteuning gebruiken. Dat helpt om hun zorgtaken te combineren met alle andere facetten van het leven. Daarom voert de gemeente Almere
met verschillende partijen de uitvoeringsagenda mantelzorg uit. Dat gebeurt aan de hand van vier actielijnen: vinden, versterken, verlichten en verbinden. Twee keer per jaar maken
we de balans op: doen we wat we ons hebben voorgenomen? Zijn we op de goede weg? En wat betekent dit voor het vervolg? Naast de resultaten die we hieronder uitlichten, gebeurt er
veel meer op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dit maakt deel uit van de reguliere afspraken tussen de gemeente en de betrokken organisaties.

Vinden

Versterken

Verlichten

Verbinden

Het is belangrijk dat
mantelzorgers in beeld
zijn. Daarom trainen
we beroepskrachten
om ze nog beter te
herkennen. Daarnaast spelen we in op
ondersteuningsbehoeften van (specifieke
groepen) mantelzorgers. En we volgen trends
op het gebied van mantelzorg(ondersteuning).

Om waar nodig de
juiste ondersteuning
te krijgen, moet alle
relevante informatie
gemakkelijk te vinden
zijn. Niet elke mantelzorger kan even goed
voor zichzelf opkomen. Daarom verplaatsen
professionals zich zo veel mogelijk in hun
leefwereld. De ondersteuning is divers en
zo veel mogelijk in samenhang. Daarvoor
zoeken organisaties elkaar op. Waar nodig
is er onafhankelijke cliëntondersteuning
beschikbaar.

Mantelzorgers zijn
gebaat bij praktische en
financiële verlichting.
Professionals en
vrijwilligers moeten
adequate informatie kunnen bieden. We
leggen extra nadruk op mogelijkheden
om even op adem te komen (respijtzorg).
Verbinding tussen vrij toegankelijke
ondersteuningsmogelijkheden is van belang.
Waar nodig besteden we aandacht aan
specifieke groepen mantelzorgers.

Het versterken van
het samenspel tussen
mantelzorgers en
professionals krijgt
aandacht binnen alle
actielijnen. We stellen de behoeften van
beide groepen centraal bij het komen tot
oplossingen. Mantelzorgers hebben vaak
een betaalde baan. Daarom leggen we de
verbinding met het bedrijfsleven om een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te
bevorderen.

Dit voorjaar kwam een aantal mantelzorgers,
zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties bij
elkaar bij het wijkteam aan de Regenboogweg.
De gemeente had ze uitgenodigd om van
gedachten te wisselen over respijtzorg thuis.
Dit is een manier om mantelzorgers te helpen
er even tussenuit te kunnen. Iemand anders
neemt zijn of haar zorgtaken dan tijdelijk
helemaal over. In korte tijd is er veel informatie
verzameld over de wensen en behoeften van
alle betrokkenen. De gemeente heeft die
informatie gebruikt om de mogelijkheden
van een proefproject te onderzoeken.

Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners van Zorggroep Almere hebben
een workshop over mantelzorg gevolgd.
Elke deelnemer kreeg de informatiewaaier
‘De mantelzorger in jouw praktijk’ mee.
Deze waaier is speciaal ontwikkeld voor
professionals in de huisartsenpraktijk en is
aan te vragen via de VMCA: (036) 534 14 04.

De gemeente wil mantelzorgers in het zonnetje
zetten die langdurig en intensief zorgen voor
een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de
mantelzorgwaardering. Begin november viel
bij 173 kinderen en jongeren een uitnodiging
voor een uitje op de deurmat. Dit zijn er 31
meer dan in 2017. In het voorjaar mogen
zij naar Dierenpark Amersfoort, Fun Forest
Almere of Walibi Holland. Een dag waarop ze
even alleen aan zichzelf hoeven te denken.

Ruim 2.500 volwassen mantelzorgers hebben
een VVV-cadeaukaart gekregen; 295 meer dan
vorig jaar. We zijn tevreden dat we elk jaar meer
mantelzorgers weten te bereiken met deze blijk
van waardering. Het is een manier om te laten
zien hoezeer wij hun inzet waarderen voor de
stad en voor de mensen voor wie ze zorgen.
Die waardering blijkt ook uit twee activiteiten
op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Ruim twintig mantelzorgers genoten van
een Almeerse natuurwandeling. In hotel Van
der Valk vond op dezelfde dag de inmiddels
traditionele mantelzorglunch plaats. Zo’n 450
mensen genoten van muziek, een betrokken
speech van burgemeester Franc Weerwind en
complimenten van complimentenmeisjes.
Het Expertisecentrum Mantelzorg binnen de
VMCA houdt zich bezig met:
• het versterken en verlichten van mantelzorgers (workshops, trainingen, lotgenotencontact, gesprekstafels, maatjescontacten,
individuele trajecten). Het aanbod is te vinden
op mantelzorgpleinalmere.nl. Almeerse
mantelzorgers en professionals weten deze
digitale marktplaats steeds beter te vinden.
• het waarderen van mantelzorgers (met
allerlei activiteiten gedurende het jaar).
• het opbouwen en delen van kennis over
mantelzorg (mantelzorgdebat, workshops
voor organisaties en professionals).
• het geven van praktische hulp en
ondersteuning (projecten, burennetwerk).
Het expertisecentrum is te bereiken via
telefoonnummer (036) 534 14 04.

In november vond het congres ‘Muziek en het
brein’ plaats. De gemeente Almere had vijftig
kaarten beschikbaar gesteld aan Almeerse
mantelzorgers. Bekende wetenschappers
als Eric Scherder en Dick Swaab legden
de werking van muziek op ons brein uit. In
workshops konden de deelnemers vervolgens
zelf muziek maken en het effect ervan ervaren.
“Wonderlijk wat muziek kan doen”, aldus een
van de deelnemers.
Een week later stond muziek opnieuw
centraal tijdens een minicollege in gebouw
De Voetnoot. Mantelzorgers en zorgvragers
kregen praktische handvatten hoe je muziek
kunt gebruiken bij herstel, communicatie en
ontspanning. Tijdens de interactieve avond
onder leiding van een muziektherapeute
was er veel ruimte om vragen te stellen. Ook
deze avond werd door de aanwezigen enorm
gewaardeerd.

Eind november organiseerde de VMCA
de theatervoorstelling ‘Overeind’ voor
mantelzorgers en de personen voor wie ze
zorgen. De herkenbare voorstelling laat zien
hoe het is als je langere tijd intensief voor
iemand zorgt. Het stuk is gebaseerd op de
ervaringen en dilemma’s van mantelzorgers.
In de zaal vloeide er hier en daar een traan,
afgewisseld met een lach. Na afloop werd er
volop nagepraat door de deelnemers.
De Mantelzorgpraktijk helpt mantelzorgers die
op zoek zijn naar informatie of die vastlopen
in regels en procedures. Elke eerste en
derde vrijdag van de maand is er een gratis
spreekuur in de nieuwe bibliotheek in Almere
Centrum. Veel mensen willen weten waar
ze moeten beginnen als er (meer) zorg of
ondersteuning nodig is. En ze willen weten
wat dan de financiële consequenties zijn.
Het spreekt bezoekers aan dat ze vrijblijvend
kunnen binnenlopen.

De gemeente heeft de VMCA en Handen in
Huis gevraagd om samen een aanbod te
ontwikkelen. Het gaat om respijtzorg thuis
variërend van één avond tot een of meer dagen
en nachten achter elkaar. Het streven is om in
het eerste kwartaal van 2019 te kunnen starten
met respijtzorg thuis voor een of meer etmalen.
Het gaat om een wat aangepaste vorm van hulp
die Handen in Huis nu al biedt. Het aanbod voor
een losse avond of dag is waarschijnlijk pas in
een later stadium beschikbaar. Hier gaat het
om nieuw aanbod dat we mogelijk tegen een
kleine vergoeding willen laten uitvoeren door
studenten. De VMCA en Handen in Huis werken
dit idee nog verder uit.
Kortdurend verblijf is een andere vorm van
respijtzorg. Iemand gaat in dat geval tijdelijk
uit logeren, zodat de mantelzorger op adem
kan komen. De gemeente heeft voor 2019
nieuwe contracten afgesloten met aanbieders
van kortdurend verblijf. Het overzicht van
aanbieders is te vinden op wijkteamsalmere.
nl (onder het kopje ‘Een aanbieder kiezen’).
Gebruik van kortdurend verblijf is mogelijk na
toestemming van het wijkteam.
Eigen Tijd is een ontmoetingsplek voor
mantelzorgers die even tijd voor zichzelf nodig
hebben. Bij buurtcentrum De Inloop (elke
donderdag) of Mockamore (eerste woensdag
van de maand) kunnen ze terecht voor koffie,
informatie en een luisterend oor. De persoon
voor wie ze zorgen is ook van harte welkom.
Dit is een initiatief van de VMCA, De Schoor,
Zorggroep Almere en Nusantara Zorg
met begeleiding door vrijwilligers. In 2019
onderzoeken we de mogelijkheid voor
uitbreiding in Almere Haven en Buiten.

Bij wijkteams in Almere Haven en Buiten zijn
ontmoetingen geweest tussen wijkwerkers en
mantelzorgers. Het doel was om ideeën uit te
wisselen. De aanwezige mantelzorgers kregen
verder de gelegenheid om hun behoeften te
delen en te vertellen wat ze missen in hun
wijk. In Almere Haven bleek bijvoorbeeld dat
mantelzorgers behoefte hebben aan regelmatig
een moment voor zichzelf.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Zo ontstond begin 2018 het idee voor een
foto-expositie als ode aan de mantelzorger.
Organisaties die mantelzorgers ondersteunen,
horen vaak veel bijzondere en indrukwekkende
verhalen. De foto-expositie is een manier om
hier een gezicht aan te geven. Na de officiële
onthulling in juni is de expositie op tournee
gegaan langs verschillende plekken in Almere.

De gemeente Almere is houder van de
erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’
van de Stichting Werk & Mantelzorg. Als
grote werkgever zet de gemeente zich in voor
een goede balans tussen werk en privé. In
oktober waren er twee inloopmomenten voor
collega’s met vragen over de combinatie werk
en mantelzorg. Er waren experts aanwezig
van de VMCA, de Mantelzorgpraktijk en de
gemeentelijke afdeling HRM. Inlopers konden
hun vragen stellen en kregen direct praktische
ondersteuning. Ook een aantal leidinggevenden
maakte van de gelegenheid gebruik om zich te
laten informeren over het bevorderen van een
goede werk-privébalans. De inloopmomenten
krijgen een vervolg in 2019.

