
 

 

Steunpunt 

Mantelzorg,  

Iets  voor u? 

 

L e e s  m e e r  i n  d i t  n u m m e r  
 

o v e r  d e  a a n g e b o d e n  d i e n s t e n .  
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Geachte lezer, 

 

Steunpunt Mantelzorg: iets voor u? Dat is de vraag die we in 

deze nieuwsbrief zullen behandelen. In dit nummer zullen 

we u (verder) laten kennismaken met de verschillende 

ondersteuningsmogelijkheden die het steunpunt biedt. 

Mocht deze nieuwsbrief aanleiding geven voor vragen 

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  We  

wensen u veel leesplezier!  

 
Het steunpunt biedt: Informatie, advies en bemiddeling  
 

Elke situatie is anders en elke (hulp)vraag ook. Daarom 

bieden wij graag de mogelijkheid aan om met u in gesprek 

te gaan. Daarin leren we u als mantelzorger beter kennen, 

kunnen we samen uw vraag helder krijgen en u op maat 

van advies en informatie voorzien. Waar nodig kunnen we u 

ook helpen bij het bemiddelen naar bijvoorbeeld (zorg)

instanties en/of activiteiten.  
 

Bij het steunpunt is veel kennis aanwezig over zowel het 

lokale als het landelijk aanbod wat betreft zorgaanbieders 

en mogelijkheden voor ondersteuning door vrijwilligers. 

Daarnaast houden we de ontwikkelingen in de gaten op 

het gebied van regelgeving. En zo zijn er nog veel meer 

onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Allemaal 

zaken waar uw hoofd mogelijk niet naar staat. De geboden 

ondersteuning is gratis. Omdat Sigma een onafhankelijke 

stichting is kunnen we u ook van onafhankelijke informatie 

en adviezen voorzien.  
 

Maak daarom gerust gebruik van het aanbod om in 

gesprek te gaan. Een afspraak voor informatie en advies 

maar ook voor alle andere onderwerpen uit de nieuwsbrief 

maakt u via 033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl.  

Informatie,  

advies &  

bemiddeling 



 

 

Het steunpunt biedt: Praktische en emotionele ondersteuning  

 

Als mantelzorger komt er soms veel op u af. Dit kan vragen 

opleveren. Het kan dan gaan om praktische vragen zoals 

bijvoorbeeld vragen als; ‘hoe werkt een persoonsgebonden 

budget’, ‘welke vormen van dagbesteding zijn er in Nijkerk’ 

of ‘bestaan er vrijwilligers die mij als mantelzorger kunnen 

ondersteunen?’. De medewerkers van het steunpunt 

kunnen u bij dergelijke vragen praktische ondersteuning 

bieden.  
 

Naast praktische ondersteuning kan het ook zijn dat u 

behoefte heeft aan emotionele ondersteuning.  Gewoon 

even uw verhaal kwijt kunnen, iemand die alleen naar u 

luistert en aandacht heeft voor uw situatie. Ook dan kunt u 

terecht bij ons. Of u nou één keer langs komt of een aantal 

gesprekken nodig heeft dat bespreken we samen. . Onze 

medewerkers hebben veel ervaring in het spreken met 

mantelzorgers en kunnen u een luisterend oor bieden!  

 

 

 

 

 

 

 

 
Het steunpunt biedt: Consultatie aan beroepskrachten en 

vrijwilligers 
 

Naast de geboden hulp aan mantelzorgers is er ook de 

mogelijkheid voor beroepskrachten en vrijwilligers, die 

samenwerken met mantelzorgers, om het steunpunt te 

consulteren. Heeft u vragen over een specifieke situatie of 

wilt u algemene informatie? Neem gerust contact op! 
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Praktische 

en emotionele 

ondersteuning 
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Het steunpunt biedt: Hulp bij het regelen van respijtzorg  

 

 

Soms kan het nodig zijn om de taken van u als  

mantelzorger tijdelijk over te nemen. Het kan bijvoorbeeld 

gebeuren dat u een weekje er tussen uit gaat om even bij 

te tanken, dat u (tijdelijk) zelf verzorging nodig heeft of dat u 

overbelast bent door de duur of de hevigheid van het 

zorgen. In een dergelijke situatie kan het verstandig zijn om 

op zoek te gaan naar tijdelijke vervangende zorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt daarbij denken aan mensen in uw eigen omgeving, 

het inschakelen van zorgvrijwilligers maar het kan ook 

noodzakelijk zijn om beroepskrachten in te schakelen. 

Omdat het niet altijd makkelijk is om de juiste vervangende 

zorg te vinden denken we als steunpunt graag met u mee 

en waar nodig kunnen we (u helpen met) bemiddelen 

tussen u en de vervangende zorg. Bovendien zijn wij bekend 

met het aanbod van zowel zorgvrijwilligers als ook 

beroepskrachten in de gemeente Nijkerk en omgeving. 

Schakel ons dus gerust in om met u mee te denken om 

passende ondersteuning te vinden.  

 

Respijtzorg 
 

regelen 
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Het steunpunt biedt: Ondersteuning bij het regelen van hulp 

thuis 

 

Op het moment dat het thuis niet meer gaat, de 

mantelzorgtaken te veel worden of de tijdelijke respijtzorg 

niet meer voldoende is kan het nodig zijn dat er 

aanvullende zorg/hulp wordt geregeld die niet door familie 

en vrienden of vrijwilligers kan worden geboden. U kunt dan 

mogelijk een beroep doen 

o p  bero epsk rachten . 

Hiervoor moet u vaak een 

officiële aanvraag doen 

door het invullen van 

formulieren.  

 

Vindt u dit lastig om te doen 

of weet u niet goed welke 

zorg er mogelijk is en hoe u 

dit aan moet vragen? Dan 

kunt u daar hulp bij krijgen. 

Ook kunnen we u meer 

informatie geven over de 

procedure die geldt bij het aanvragen van zorg/hulp.  

 

Binnen het steunpunt mantelzorg houden we onder andere  

de veranderingen in de zorg, in Persoonsgebonden 

Budgetten (PGB), in de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en de (nu nog) Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bij. Op die manier kunnen 

we u goed informeren en weten we waar u wat aan kunt 

vragen.   

Zorg / hulp 

thuis 

regelen 
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Het steunpunt biedt: Activiteiten en bijeenkomsten  

 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg op 

de Oosterstraat 7 te Nijkerk zijn iedere 1e woensdag van de 

maand, van 14:00 – 15:30 uur. U kunt gewoon binnen komen 

lopen en hoeft u niet van tevoren aan te melden. De 

bijeenkomsten hebben een creatief karakter maar ervaringen 

uitwisselen bij een kopje koffie mag natuurlijk ook. In de 

zomervakantie gaan de bijeenkomsten gewoon door. 

  
Iedere donderdagochtend van 9:00-10:30 uur is er een 

inloopspreekuur in het kantoor van Sigma op de 1e etage 

van de ‘De Stoutenborgh’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Dit 

spreekuur is bedoeld voor mantelzorgers, ouderen en 

mensen die hulp willen hebben bij het invullen van formulieren. 

Beneden in de grote zaal is er elke donderdagochtend van 

10:00– 11:30 uur een inloopochtend met koffie. Deelname 

hieraan is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

 
Het steunpunt biedt:  

De Dag van de Mantelzorg 2014: Allemaal verhalen! 
 

Op 10 november vindt jaarlijks de landelijke Dag van de 

Mantelzorg plaats. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om 

de activiteiten te organiseren op zaterdag 8 november. 

Thema van deze dag is: “Allemaal verhalen!”. Wat er 

precies gaat gebeuren, op welk tijdstip en op welke locatie 

houden we nog even geheim! Maar houdt de datum vast 

vrij in uw agenda. Bent u lid van  deze nieuwsbrief dan 

ontvangt u de uitnodiging en het programma ruim van 

tevoren. Bent u geen lid en wilt u dat wel worden? Laat het 

ons dan even weten. De nieuwsbrief is kosteloos en u 

ontvangt tevens automatisch de uitnodiging voor de Dag 

van de Mantelzorg.  

Activiteiten 
& 

Dag van de 
Mantelzorg 



 

 7 

 

 

Het steunpunt biedt: Antwoord op algemene vragen over 

wonen, zorg en welzijn  

 

Naast de specifieke vragen die u over uw rol als 

mantelzorger kunt hebben kunnen er ook nog andere 

dingen zijn die u bezig houden. Denkt u bijvoorbeeld aan 

vragen rondom financiën, het bijhouden van uw 

administratie, het aanvragen van toeslagen en andere 

regelingen, vragen rondom wonen zoals het verhuizen naar 

een  woon-zorgcomplex of aanpassingen in uw huis.  

 

Maar u kunt ook denken aan vragen rondom het doen van 

vrijwilligerswerk of vragen rondom vervoersmogelijkheden 

en activiteiten binnen de gemeente Nijkerk en nog veel 

meer. Al deze vragen kunt u ook bij het steunpunt stellen. 

Aarzelt u dus niet en neem gerust contact op met het 

steunpunt.    

Mist u iets? Laat het ons weten! 
 

U als mantelzorger weet natuurlijk beter dan 

wie dan ook welke ondersteuning in uw 

zorgtaken prettig zou zijn. Daarom aan u de 

vraag: Mist u iets? Als steunpunt Mantelzorg 

staan we open voor suggesties en ideeën. 

Dus heeft u het idee dat er wat mist in het aanbod, zou u 

graag een bepaald onderwerp behandeld zien in deze 

nieuwsbrief of heeft u bijvoorbeeld een leuk idee voor de 

contactbijeenkomsten of de Dag van de Mantelzorg?  
 

Laat het ons weten via info@sigma-nijkerk.nl of 033-2474830. 

U mag natuurlijk ook altijd even komen binnenlopen op ons 

kantoor op de Oosterstraat nummer 7 in Nijkerk.  

 

Algemene 
 

vragen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5HaoulUCYjd6-M&tbnid=Ywvezg3J5_tW9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.han.nl%2Fstudeertechniek%2F2014%2F03%2F27%2Fminor-kiezen-hoe-doe-je-dat%2Fvraagteken%2F&ei=GOm8U_


 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 
 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Praktische en emotionele ondersteuning 

  Deelname aan bijeenkomsten, cursussen 

  Regelen van hulp thuis: 

    Aanvullende hulp aan mensen, incidenteel en  

    voor langere tijd, welke niet door familie of  

    vrienden kan worden gegeven. 

  Regelen van respijtzorg: 

    Inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om  

    de mantelzorger te ontlasten en/of te vervangen. 

  Dag van de Mantelzorg 

  Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn 

 
 Waar en wanneer 
 

 Adres: Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 
 

 Telefoon: 033-2474830 
 

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

  09.00 – 13.00 uur  
   op de middagen op afspraak 

 
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.30 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 
 

 Contactbijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand 

  Nijkerk, 14.00 –15.30 uur 

   

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma.  


