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Beste mantelzorgers,  

 

De zomerperiode is voorbij en de meeste mantelzorgers heb-

ben hun werkzaamheden weer hervat. Ik hoop dat u de afge-

lopen tijd uw accu op heeft kunnen laden, zodat het mogelijk 

is om naast uw werk de zorgtaken te kunnen blijven verrichten. 

Ook voor de niet werkende mantelzorgers hoop ik dat de af-

gelopen periode hen weer de nodige energie gegeven heeft 

om verder te gaan. 
 

Steeds meer mensen combineren mantelzorg met een wer-

kend bestaan. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 mensen 

die naast hun werk meer dan drie maanden achtereen en/of 

meer dan acht uur per week zorg verlenen aan hun naaste. 

Kleine hand- en spandiensten zijn doorgaans wel te combine-

ren met werk. Bij langdurige en intensieve zorg is deze combi-

natie moeilijker. 
 

In deze nieuwsbrief enkele tips voor de werkende mantelzor-

ger. Ik hoop dat deze tips u mogelijk kunnen ondersteunen bij 

de combinatie mantelzorg en werk. Dat betekent niet dat de-

ze nieuwsbrief voor de andere mantelzorgers niet van belang 

is. Leest u de tips, waarschijnlijk zijn er ook enkele voor u van 

toepassing. 
 

Jaarlijks vindt op 10 november de landelijk “Dag van de Man-

telzorg” plaats. Dit jaar voor de 12e keer met het thema 

“Netwerken” en de slogan “Doe het samen”.  Het steunpunt wil 

samen met u aandacht besteden aan deze dag op zaterdag 

7 november. In deze nieuwsbrief meer informatie over deze 

dag.   
 

Ik hoop dat ik u aankomend seizoen mag ontmoeten op  de 

“Dag van de Mantelzorg” en de overige aangeboden activi-

teiten. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden,  

consulent welzijn 
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De combinatie van werk en mantelzorg 

 

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau telt Neder-

land 2,4 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen meer dan 8 uur per 

week of langer dan 3 maanden voor een ander. De grootste 

groep is tussen de 35 en 65 jaar oud. Omdat mensen meer en 

langer gaan werken om de vergrijzing op te vangen, komen er 

steeds meer werkende mantelzorgers. Bovendien blijven oude-

ren en zieken steeds langer thuis wonen.  
 

Op dit moment combineert één op de acht werknemers een 

betaalde baan met de langdurige en intensieve zorg voor een 

chronische ziek of gehandicapt familielid of naaste. De combi-

natie van werk en mantelzorg slokt al hun tijd en energie op. 

Eén op de tien werkende mantelzorger gaat (tijdelijk) minder 

werken vanwege de zorgsituatie of voelt zich uiteindelijk ge-

noodzaakt om helemaal te stoppen met werken. Tegelijkertijd 

vinden veel werkende mantelzorgers hun werk belangrijk en 

waardevol, vanwege het inkomen en de sociale contacten, 

en als afwisseling van de zorgsituatie. 
 

Van de werkende mantelzorgers voelt bijna de helft zich over-

belast. Veel mantelzorgers trekken te laat aan de bel en zijn 

genoodzaakt zich ziek te melden. Om medewerkers gezond, 

gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden is mantelzorg-

vriendelijk personeelsbeleid essentieel. 
 

Bijna de helft van de werkende mantelzorgers vindt dat man-

telzorg een privéaangelegenheid is en vertelt de collega’s  

niets over de zorgtaken. Ruim tweederde is niet op de hoogte 

van de mogelijkheden die de werkgever biedt om werk met 

mantelzorgtaken te combineren. 
 

Belangrijk is het dat ook de werkende mantelzorger de weg 

naar het steunpunt kan vinden. Wellicht dat ondersteunende 

diensten en de mogelijkheid tot respijtzorg enige verlichting 

kan geven. 
 

bronnen: MEZZO / www. werkenmantelzorg.nl  
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Tips voor de werkende mantelzorger 

 

Hoe vind ik de balans? 
 

Vaak kunt u als (werkende) mantelzorger best wat ondersteu-

ning gebruiken. Alleen daarmee slaagt u erin de juiste balans 

te vinden tussen arbeid en zorg. Daarbij kan het gaan om infor-

matie en advies, om ondersteuning op emotioneel gebied en 

om praktische ondersteuning: financieel, juridisch, technisch of 

bij persoonlijke verzorging en/of het huishouden. 

 

Er is meer mogelijk dan u denkt!!! 
 

Maak om te beginnen een lijst van uw taken thuis en op het 

werk. Hoeveel uur bent u bezig? Hoeveel uur houdt u over voor 

hobby’s, sociale contacten of niets doen? Deze lijst is uw wer-

kelijke tijdsbesteding. Hoeveel uur heeft u echt nodig om te 

ontspannen? Wat is reëel? Tip: Wees niet zuinig met uw vrije 

uren, wees zuinig op uw zelf! Deze lijst is uw gezonde tijdsbeste-

ding. 

 

Maak uw situatie bespreekbaar, zodat u niet altijd hoeft te ren-

nen en vliegen. Er zijn vele mogelijkheden. Zoek naar oplossin-

gen op uw werk en buiten uw werk. Of naar een combinatie 

van die twee. 

 

Oplossingen op uw werk 
 

Informeer uzelf over wettelijke verlofregelingen. Elke werknemer 

kan een beroep doen op verlofregelingen zoals: calamiteiten-

verlof, kort- en langdurend zorgverlof, deeltijd werken, levens-

loopregeling en seniorenverlof.  

 

Voor het opnemen van verlof heeft u altijd toestemming nodig 

van uw werkgever. Meer informatie over de voorwaarden van 

de verlofregelingen en de financiële consequenties van het 

opnemen van onbetaald verlof vindt u in uw CAO of  over-

heidsinformatie: www.verlofregelingen.szw.nl 
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Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende 
 

Voordat al uw vakantiedagen op zijn of u overbelast raakt en 

ziek wordt: ga in gesprek met uw werkgever of leidinggeven-

de. Bereid zo’n gesprek goed voor. Hieronder een aantal be-

langrijke aandachtspunten: 
 

 Lees uw CAO goed door. 

 Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.  

 Zorg dat u de problemen helder en duidelijk benoemt.  

 Houd ook de belangen van uw werkgever in de gaten.  

 Zoek samen naar oplossingen.  

 Bespreek indien nodig de situatie met de bedrijfsmaatschap-

pelijk werker 
 

Andere mogelijkheden zijn het bedenken van flexibele maat-

werkoplossingen en praktische afspraken zoals o.a.: aangepas-

te werktijden, meer werken in minder dagen, thuiswerken, 

overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties. 

Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis of met instan-

ties, bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd, mogelijkheid om 

afspraken met behandelaars in werktijd te plannen. 

 
Speel open kaart met collega’s over de thuissituatie 
 

U hoeft niet alles te vertellen, maar in grote lijnen aangeven 

wat er speelt kan tot veel begrip leiden. Door in gesprek te ra-

ken komt u tot een werkbare oplossing. 

 
Informatie, emotionele steun en praktische hulp 
 

Voor algemene medische informatie over ziektebeelden kunt u 

terecht bij huisarten en patiëntenverenigingen. Bij uw apo-

theek zijn zorgboeken over ziekten te koop. Voor meer informa-

tie zie ook: www.boekenoverziekten.nl 

 

Voor alle vragen van mantelzorgers zijn MEZZO, de landelijke 

Verening voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en het steun-

punt mantelzorg u van dienst. 
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Ondersteuning bij huishouding en verzorging 
 

Heeft degene voor wie u zorgt behoefte aan extra professione-

le verzorging of verpleging dan kunt u dat aanvragen bij het 

Centrum Indicatiezorg (CIZ) in Amersfoort. Voor meer informa-

tie: www.ciz.nl. Aanvragen voor huishoudelijke verzorging en 

aanpassingen in huis gaan via het Loket MO bij uw gemeente. 
 

Sociaal juridische diestverlening 
 

Uw eigen vakbond kan u adviseren over rechten en plichten 

van werkgevers en werknemers. Voor advies aan mantelzor-

gers over wet- en regelgeving( indicatiestelling, belastingen, 

persoonsgebonden budget, zorgverlof) en ook voor hulp bij 

het opstellen van bezwaarschriften, schrijven van brieven aan 

instanties, bemiddeling tussen mantelzorger en organisatie is 

MEZZO van dienst. 
 

Financiële regelingen 
 

Met een Persoonsgebonden Budget kan de hulpvrager zelf 

familieleden, vrienden of beroepskrachten voor huishoudelijke 

taken of andere klussen betalen. Ook u als mantelzorger kan 

uit dit budget een vergoeding ontvangen. De aanvraag ver-

loopt via het CIZ voor persoonlijke verzorging of via loket MO bij 

uw gemeente voor huishoudelijke verzorging. Per Saldo, de be-

langenvereniging van persoonsgebonden budgethouders in 

Utrecht, kan u alle informatie over deze financiële tegemoet-

koming verstrekken.  Meer informatie: www.persaldo.nl. 
 

Wonen en ondersteunende diensten 
 

Er zijn allerlei woningaanpassingen mogelijk, die het voor de 

hulpvrager mogelijk maken langer in de thuissituatie te blijven 

wonen. Ook zijn er ondersteunende diensten die de taken van 

de mantelzorger kunnen verlichten. U kunt gebruik maken van 

een klussendienst, alarmering of de maaltijdservice. 
 

Zorg tijdelijk overdragen om uw accu op te laden 
 

Vervangende zorg thuis: een vrijwilliger kan bijvoorbeeld eens 

per veertien dagen opassen of iets ondernemen met degene 
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voor wie u zorgt. Vervangende zorg buitenshuis: structurele 

dagopvang of een kortdurende opname in een zorginstelling, 

zodat u op vakantie kunt. 
 

Door genoemde informatie heeft u een aantal handreikingen 

gekregen. Blijft u met vragen zitten, u bent altijd welkom bij het 

steunpunt mantelzorg. 
 

Nieuwe regeling Mantelzorgcompliment 
 

Per 1 augustus 2009 gaat de nieuwe regeling voor het Mantel-

zorgcompliment van start. De voorwaarden zijn aangepast: 
 

1. Om een mantelzorgcompliment te mogen geven, moet de 

zorgvrager voortaan beschikken over een AWBZ-indicatie 

voor extramurale zorg van tenminste 371 dagen. 

2. De registratie-eis voor de aanwezigheid van mantelzorg 

komt te vervallen. Wanneer men voldoet aan voorwaarde 

1, gaat men ervan uit dat mantelzorg aanwezig is. 

3. Meerdere korte indicaties die samen optellen tot minimaal 

371 dagen tellen ook mee. De tijd tussen die indicaties mag 

maximaal 42 dagen zijn.  
 

Procedure: Zorgvragers die aan de voorwaarden voldoen ont-

vangen automatisch een formulier van de Sociale Verzeke-

ringsbank. Binnen 8 weken hoort men of men een mantelzorg-

compliment gaat ontvangen. De uitbetaling vindt plaats rond 

10 november. 
 

Regelgevig CAK 
 

Wanneer u gebruik maakt van diensten vanuit de Wmo of 

AWBZ bent u hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd, bere-

kend op grond van uw verzamelinkomen van twee jaar gele-

den. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt berekend door 

het CAK.  Mocht blijken dat uw huidige inkomen beduidend 

minder is, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen, door 

middel van een inkomensformulier van het CAK.  

Meer informatie: 0800-1925 (gratis nummer) of www.hetcak.nl. 
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Wegwijs in activiteiten en voorzieningen 
 

Op 1 september jl. is de  ‘Wegwijzer voor ouderen en voor vol-

wassenen met een beperking’ verschenen. Deze Wegwijzer 

bevat informatie over activiteiten en voorzieningen  op  het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. De Wegwijzer zet deze net-

jes op een rijtje, geeft aan wie er voor in aanmerking komen en 

legt regelingen uit. 
 

Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers 

De Wegwijzer is ontwikkeld door Sigma, in opdracht van de 

gemeente Nijkerk, met als doel de deelname aan activiteiten 

en het gebruik van voorzieningen te vergroten. Het boekje be-

vat informatie over bijvoorbeeld seniorenappartementen, 

thuiszorg, maar ook over geldzaken, regelingen, aangepaste 

activiteiten en ondersteuning voor mantelzorgers. 
 

Waar verkrijgbaar? 

Alle inwoners van de gemeente Nijkerk van 75 jaar en ouder 

hebben het boekje toegestuurd gekregen. Alle andere geïnte-

resseerden kunnen het afhalen op één van onderstaande 

adressen: 
 

Loket MO (publiekswinkel in stadhuis Nijkerk) 

Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk, tel: 033-2472222 
 

Sigma 

Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk, tel: 033-2474830 
 

Bibliotheek NIjkerk 

Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk 
 

Huisartsenpraktijk A.J. van Leeuwen 

Westerveenstraat 48, 3864 EN Nijkerkerveen 
 

Gemeenteloket Hoevelaken (in zalencentrum De Haen) 

De Brink 10c, 3871 AM Hoevelaken 
 

Sigma, Steunpunt welzijn ouderen Hoevelaken 

De Kopperhof, Sportweg 25, 3871 HK Hoevelaken 
 

Bibliotheek Hoevelaken 

Meerveldlaan 22, 3871 ED Hoevelaken 

 

Wegwijs in 
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Woensdag 7 oktober  14.00 - 16.00 uur  

Themamiddag: grenzen stellen  
 

Zorgen voor iemand met een chronische licha-

melijke of psychische ziekte brengt de nodige be-

lasting met zich mee. We willen het graag goed doen, maar 

soms lukt dat niet en voelen we ons tekort schieten. 
 

In deze bijeenkomst, die onder leiding staat van mevrouw 

Harmke de Graaf, preventiewerker Indigo, willen we samen 

kijken of we grenzen kunnen en mogen stellen en hoe we dit 

kunnen doen. Geen enkele situatie is hetzelfde, daarom kan 

dit persoon verschillend zijn. 

 
Woensdag 21 oktober  14.00 - 15.30 uur  

Koffie– en contactmiddag 
 

Het steunpunt mantelzorg biedt iedere derde 

woensdag van de maand de mogelijkheid om 

andere mantelzorgers te ontmoeten onder het genot van 

een kopje koffie of thee aan de Oosterstraat 7 te Nijkerk.  

 
Woensdag 4 november  14.00 - 16.00 uur  

Themabijeenkomst: contact met  de instelling 
 

Mevrouw Hetty van Berkum, maatschappelijk 

werkster bij verpleeghuis “Zilverschoon” zal deze 

middag aanwezig zijn om met u van gedachten 

te wisselen over het thema: “Wat verwacht de mantelzorger 

van de instelling en wat verwacht de instelling van de mantel-

zorger”. 

 
Zaterdag 7 november 14.00 - 16.30 uur 

Dag van de Mantelzorg 
 

Op zaterdag 7 november 2009 van 14.00 uur tot 
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16.30 uur wil het steunpunt mantelzorg 

aandacht besteden aan deze dag in 

recreatiezaal “De Kopperhof’, Sport-

weg 25 te Hoevelaken.  Er is een kleine 

informatiemarkt over ondersteunende 

diensten voor mantelzorgers. Wellicht 

dat u hier de nodige informatie kunt 

verkrijgen om uw zorgtaken te verlich-

ten. Samen kunnen we genieten van 

een High Tea en een muzikale verwennerij. Hopelijk zijn er veel 

mantelzorgers aanwezig en wordt het een gezellige middag. 

 

Woensdag 18 november  14.00 - 15.30 uur  

Koffie– en contactmiddag 
 

Meerdere mantelzorgers hebben reeds de weg 

naar het steunpunt gevonden. Komt u ook! Er is 

volop de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit 

te wisselen. 

 

Woensdag 18 november  

Voorlichtingsavond over depressie 
 

Deze avond wordt verzorgd door mevrouw 

Harmke de Graaf, preventiewerker Indigo in re-

creatiezaal “De Kopperhof”, Sportweg 25 te Hoevelaken. Meer 

informatie vindt u in de plaatselijke pers of bij Sigma, tel.: 033-

2474830 of via jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 

 
Woensdag  2 december 14.00 - 16.00 uur 

Themamiddag: ontspannen  
 

Deze middag zal een ontspannend karakter heb-

ben. Onder het genot van een kopje koffie of 

thee krijgt u de gelegenheid om ideeën op te doen voor het 

maken van kerstkaarten. Natuurlijk mag u ook alleen komen 

voor de gezelligheid. 
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Scootmobielcursus VVN afd. Nijkerk/Hoevelaken 
 

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nijkerk/

Hoevelaken organiseert in samenwerking met de 

gemeente een cursus voor alle scootmobiel-

houders in de gemeente Nijkerk.  

 

Op  dinsdagmiddag  20  oktober  een  theoriegedeelte  in 

Zorgcentrum St. Jozef en op donderdagmiddag 22 oktober 

praktisch oefenen op het parkeerterrein aan de Frieswijkstraat. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Gerrits, tel.: 

033-2451148 of via gerrits.g@planet.nl. 

 

 

 

Activiteiten Alzheimer café Nijkerk 

 

Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

De rol van de huisarts 
 

Wat kan een huisarts doen bij (het vermoeden 

van) dementie? 

 
Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

Ik heb Alzheimer, wat nu? 

 

Het verhaal met iemand van dementie. 

 

 
Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

Feestdagen en tradities 

 

De belangrijke rol van feesten en tradities voor 

dementerenden. 

 

 

Activiteiten  

in Nijkerk 

20-22 
okt 

2009 
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2 
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7 
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2009 



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 

 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Emotionele ondersteuning 

  Praktische 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 – 15.00 uur  

   
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 Inloopspreekuur woensdag  11.00-12.00 uur 

 Nijkerk: (of op telefonische afspraak) 
 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.00 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma en verschijnt 4 keer per jaar. 


