
 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom mantelzorg. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl. Voor inhoudelijke vragen over mantelzorg kun je contact 

opnemen met het expertisecentrum MEE Mantelzorg: 078-206 32 02 of info@meemantelzorg.nl.  

 

1. Agenda 

 
Webinar "Hoe kunnen technische snufjes helpen bij mantelzorg?' 

De televisie doet raar… De klok wordt verzet…Is het licht wel uit? Als mantelzorger kunt u niet altijd meteen 

langs gaan bij uw naaste. Zeker niet als u wat verder weg woont, op uw werk bent of net thuis komt van een 

bezoek daar. Er zijn gelukkig handige technische oplossingen die dan kunnen helpen. Maar al die techniek 

en digitale dingen: is dat niet ingewikkeld? Dat valt reuze mee… en stiekem gebruikt u er al meer van dan u 

denkt! In een webinar op 19 januari 2022 van 19.30-20.30 uur geeft gastspreker Onno Janssen (jarenlang 

werkzaam geweest bij Philips) u informatie over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van mantelzorg en 

techniek. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. Wilt u deelnemen? Stuur voor 19 januari 17.00 uur een mail 

naar E: info@meemantelzorg.nl. U ontvangt van ons een mail met instructies en een link waarmee u deel 

kunt nemen aan het webinar. 

 

2. Uit de praktijk  

 
PGB (Rijksoverheid)  

Het ministerie van VWS heeft samen met partners een e-magazine ontwikkeld met daarin de opbrengsten 

van de Agenda pgb en onderzoeksresultaten. 

Lees verder -> 

 

Voorstel gemeenten tot herziening abonnementstarief Wmo (VNG) 

Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten 

voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Gemeenten komen met een alternatief dat recht doet aan de 

bedoeling van de Wmo én deugdelijke uitvoering van het Wmo-abonnementstarief. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgers kraken ook onder de afgeschaalde zorg (Zorg+Welzijn) 

Veel mantelzorgers kunnen de intensievere zorg die ze moeten leveren in deze coronatijd niet meer aan. 

Bijna de helft van de mantelzorgers die te maken krijgen met afgeschaalde zorg dreigt onder de druk om te 

vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van MantelzorgNL. ‘We moeten zoeken naar alternatieven in de wijk en 

bij welzijnsorganisaties’, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk. 

Lees verder -> 
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Mantelzorgwoningen ook in de toekomst vergunningsvrij (KBO – PCOB) 

Minister Ollongren heeft toegezegd dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij geplaatst kunnen blijven 

worden, óók als volgend jaar de nieuwe omgevingswet komt.  

Lees verder -> 

 

Waar lopen mantelzorgers tegenaan? (Nationale Ombudsman) 

Bijna vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Maar wie zorgt er voor hen? Mantelzorgers kunnen bij 

hun gemeente om ondersteuning vragen. Maar dit gaat nog lang niet altijd goed. Met welke problemen 

hebben mantelzorgers te maken? En hoe komt de overheid in actie? De laatste stand van zaken. 

Lees verder -> 

 

"Overheden: ga naast mantelzorgers staan" (Nationale Ombudsman) 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zet de Nationale ombudsman de knelpunten rond 

mantelzorg nogmaals nadrukkelijk op de agenda. Ondanks alle mooie overheidswoorden is er de afgelopen 

jaren te weinig verbeterd. Jeanine Stam, onderzoeker bij de Nationale ombudsman: “De menselijke maat 

moet terug. Denk met mantelzorgers mee.” 

Lees verder -> 

 

Mantelzorg en het coronavirus (Mantelzorg NL) 

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; 

wat kan wel en wat kan niet? Je leest hier alles over corona en mantelzorg. 

Lees verder -> 

 

Tips voor websites 

 

• https://overpalliatievezorg.nl/  
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