
 

 
 

 

 

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. Uit de praktijk  
 

Mantelzorger Annette Stekelenburg: 'Ik geloof niet in de geldprikkel' (Movisie) 

Annette Stekelenburg is zelfstandig zorgadviseur, moeder van drie kinderen en mantelzorger. Ze werd als 

zorgverlener voor een zoon betaald vanuit een pgb. Ze vindt dat mantelzorg niet in euro’s moet worden 

uitgedrukt. Wel zou er meer aandacht moeten zijn voor het afbouwen van zorg en de financiële gevolgen 

die dat kan hebben. Ook kunnen gemeenten volgens haar meer doen voor jonge mantelzorgers. 

Lees verder -> 

 

Inclusieve mantelzorgondersteuning: wat is dat en hoe ga je er mee aan de slag? (Movisie) 

In deze video's staat het thema inclusieve mantelzorgondersteuning centraal. In de eerste reeks video's 

staan we stil bij de vraag: wat is inclusieve mantelzorgondersteuning en hoe ziet dat eruit? In de tweede 

reeks staat samenwerken aan inclusieve mantelzorgondersteuning centraal: welke factoren zijn er nodig om 

een goede samenwerking te realiseren? Tot slot kun je in de derde reeks zien hoe je komt van een kleine 

verandering naar een grootschalige beweging en hoe je dit kunt borgen. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgers: ‘Leun niet te veel op vrijwilligers’ (Binnenlands Bestuur) 

Mantelzorgers vrezen dat er steeds meer van hun wordt verwacht, terwijl ze vaak al een zware zorgtaak 

dragen. ‘We moeten oppassen dat we niet alles wat we in de formele zorg niet kunnen doen, naar het 

sociale netwerk afschuiven', waarschuwt vereniging MantelzorgNL. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en tegemoetkoming voor 

mantelzorgers (Rijksoverheid) 

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorgbonus voor pgb-

zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) 

heeft de vragen gesteld. 

Lees verder -> 
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