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Onderwerp

Reactie op advies Plan van aanpak Respijtzorg

Geachte leden van de Adviesraad,
Wij hebben het advies van uw Adviesraad Sociaal Domein ontvangen en met veel belangstelling gelezen.
Graag gaan we hierna in op uw aanbevelingen naar aanleiding van het Plan van aanpak Respijtzorg.
U stelt terecht dat in het plan van aanpak niet wordt ingegaan op de rol van onafhankelijke cliënt
ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor al onze inwoners. Wij vinden het
van groot belang dat bij het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning ook de mantelzorger
ondersteund wordt. Momenteel wordt een lokale aanpak door onze gemeente ontwikkeld. Hierin nemen
we de cliëntondersteuning voor mantelzorgers mee. We zullen dit tevens expliciet meenemen in het Plan
van aanpak respijtzorg.
Wij onderkennen in hoge mate dat mantelzorgers zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze
mantelzorger zijn en niet gauw om hulp vragen. Een actieve opstelling van de gemeente en communicatie
naar inwoners is essentieel. Op publieksniveau zullen we mantelzorgers structureel en periodiek
informeren over wat het kan betekenen om mantelzorger te zijn en welke vorm van ondersteuning er
mogelijk is (zoals website van de gemeente en Wereldregio).
De term 'respijtzorg' betekent letterlijk 'zorg om op adem te komen' maar deze term sluit - zoals u ook
stelt- niet aan bij de leefwereld van mantelzorgers en zorgprofessionals. Tijdens een recent kennisatelier
voor gemeente en SMWO hebben we gezamenlijk gekozen voor de meer begrijpelijke term: 'vervangende
zorg'. Deze term zullen we standaard introduceren om te bereiken dat zowel mantelzorgers als hun
naasten zich meer bewust worden dat zorgtaken van een mantelzorger door een andere vorm van
ondersteuning kunnen worden vervangen.
De rol van het SMWO en de afstemming met de gemeente zijn als volgt geregeld. Zowel het Steunpunt
mantelzorg als de cliëntondersteuners van het SMWO kunnen de cliënt helpen zijn behoefte te verkennen
en te verwoorden. De financiering van deze taken vallen onder de subsidieopdracht van de gemeente.
De klantmanagers Wmo van de gemeente kunnen naast het keukentafelgesprek met de cliënt ook een
vergelijkbaar gesprek met de mantelzorger houden. Dit gesprek en de uitkomst hiervan voldoen aan de
dezelfde kwaliteit, voorwaarden en procedure als het gesprek met de cliënt . Voor de mantelzorger is
specifiek de '3 minuten checklist mantelzorger' geïntroduceerd bij de klantmanagers Wmo en het
Steunpunt SMWO. Deze landelijk ontworpen checklist helpt de mantelzorger inzicht te krijgen in de mate
van zijn belasting.
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lndien we de cijfers van de Provincie Zeeland en het SCP met elkaar combineren ontstaat groñ,veg het
volgende beeld. Terwijl de bevolkingsomvang van Schouwen-Duiveland krimpt, zal het aantal 80 plussers
verdubbelen in 2040. Zoals u terecht stelt wordt een halvering van het aantal mantelzorgers venruacht en
zullen er per 85 plusser nog maar gemiddeld 5 mantelzorgers beschikbaar zijn. De druk op de
mantelzorger neemt daarmee enorm toe en tegelijk ook de noodzaak van passende
mantelzorgondersteun ing.

ln de praktijk wordt vooral logeeropvang, dagbesteding en hulp bij het huishouden voor de cliënt ingezet
om de mantelzorger te ontlasten. Het is een misvatting dat mantelzorgondersteuning louter uit deze
maatwerkverstrekkingen bestaat. Uitganspunt dient de specifieke individuele behoefte van de
mantelzorger te zijn, zodat ook niet reguliere oplossingen mogelijk z¡n. Zo komen voorliggende en
algemene voorzieningen in beeld: vrijwilligers, boodschappendienst, honden uitlaatservice etc. etc. Zowel
de SMWO als de klantmanagers van de gemeente zijn erop gericht de daadwerkelijke behoefte van de
mantelzorger in kaart te brengen en mee te denken in oplossingen op maat. Daarbij wordt eerst gekeken
of er voorzieningen zijn in het voorliggende veld -zoals een vrijwilliger- en of de zorgverzekeraar
mantelzorgondersteuning vergoedt. Voor oplossingen die niet in het voorliggende voorziening liggen of
niet een reguliere maatwerkverstrekking betreffen kunnen kosten worden gefinancierd uit het
O nde rste u n n g sfon d s m a n te lzorg o n d e rste u n n g.
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U vraagt om een te verwachten kostenplaatje van ons plan van aanpak. Gelet op het voorgaande kunt u
zich hopelijk voorstellen dat we op voorhand niet kunnen inschatten welke impact ons plan van aanpak zal
hebben op de kosten. Wel zullen we de inzet van het ondersteuningsfonds mantelzorgondersteuning de
komende jaren nauwlettend volgen.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend kunt u de betreffende
beleidsadviseur om nadere mondeling toelichting vragen tijdens of buiten de vergaderingen van uw
Adviesraad.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en
uders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den He

G.C.G.M. Rabelink
burgemeester

