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Reactie op advies plan van aanpak mantelzorgondersteuning

Geachte leden van de WMO-Raad,
Allereerst willen wij u bedanken voor het uitgebrachte advies over het plan van aanpak
Mantelzorgondersteuning zoals opgesteld door ContourdeTwern. Uw advies is ambtelijk
besproken met ContourdeTwern. Bij deze onze reactie op uw advies.
Allereerst zijn wij verheugd dat u het in de basis een goed plan vindt, maar zijn ook blij met uw
kritische opmerkingen met als doel de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.
Hieronder gaan we puntsgewijs in op uw opmerkingen.
1. Meer ‘doen’ acties in het plan
ContourdeTwern heeft aangegeven dat zij de indruk hebben dat als een mantelzorger
aangeeft behoefte te hebben aan het (tijdelijk) overdragen van zaken/taken dat de
mantelzorger dan vaak goed geholpen kan worden (zie ook blz. 14 en 15 van het plan
over de mogelijkheden van praktische hulp en respijtzorg). Wel gaven ze aan dat het
goed zou zijn als er meer mogelijkheden zijn voor laagdrempelige dagopvang voor
diegene die (nog) niet in aanmerking komen voor een Wmo-indicatie. Dit ter ontlasting
van de mantelzorger. Wij nemen dit punt mee in onze beleidsontwikkeling. Als u andere
leemtes op het gebied van ‘doen’ acties heeft gesignaleerd, dan horen wij graag welke
concrete ‘doen’ acties u mist.
2. Meer formatie bij ContourdeTwern
Wij gaan niet over de formatie bij ContourdeTwern. Wij maken met de
welzijnsorganisatie afspraken over taken en resultaten (dit laatste is nog in
ontwikkeling). Als taken niet goed uitgevoerd kunnen worden door te weinig formatie
moeten zij eerst intern kijken of dit op te lossen valt. Mogelijk kan er intern met uren
geschoven worden. Zo niet, dan kunnen ze ons voorstellen doen welke taken en
resultaten geschrapt kunnen worden en wat daarvan de gevolgen zouden zijn. Als wij die
gevolgen ongewenst vinden en ook geen andere taken en resultaten zien die geschrapt
kunnen worden dan moeten wij overwegen of er extra budget verstrekt kan worden.
ContourdeTwern heeft in zijn algemeenheid aangegeven dat de formatie knelt. In maart
hebben wij hierover met hen overleg. Wij zullen uw signaal meenemen in het gesprek.
3. Intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken
Wij willen heel graag een intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken hebben. Wij
merken echter dat we moeilijk contact kunnen krijgen en maar beperkt kunnen
overleggen over waar we elkaar kunnen versterken ten behoeve van de inwoner. Ons
inziens zit dat met name in de financieringssystematiek van huisartsen. Gelukkig liggen
er op een aantal vlakken wel lijntjes (zo maken praktijkondersteuners onderdeel uit van

het netwerk zorg en welzijn en subsidiëren wij een praktijkondersteuner Jeugd-GGZ bij
een huisartsenpraktijk). Ondertussen blijven wij proberen om het contact te intensiveren
ten behoeve van een betere samenwerking.
4. Laagdrempelige dagopvang
Een paar weken geleden is er ambtelijk met een afvaardiging van het bestuur van het
Gerard Horvershuis en Inlooppunt gesproken. We hebben afgesproken dat het Gerard
Horvershuis/Inlooppunt een door ons gesubsidieerde behoefteonderzoek gaat doen
waaronder de mogelijkheden verkennen om door te groeien naar een laagdrempelige
opvang. In de loop van dit jaar worden de resultaten verwacht.
5. Doorverwijzing vanuit OTO of andere hulpverleners 1ste lijn
Wij hebben uw opmerking doorgegeven aan de coördinator van het OTO en de
leidinggevende van de Wmo- en Jeugdconsulenten. Er worden wel mensen
doorverwezen, maar mogelijk noemen deze mensen niet via wie zij zijn doorverwezen.
Wij hebben wel de indruk dat aandacht voor de mantelzorger in gesprekken een
aandachtspunt is. In maart is er een OTO-overleg waar de mantelzorgondersteuner van
ContourdeTwern (Ingrid Oosterling) aanschuift voor kennismaking (ondersteuner is in
december begonnen in de gemeente en nog niet iedereen heeft haar ontmoet) en om
weer de aandacht te vestigen op mantelzorgwaardering en -ondersteuning. Daarnaast
maakt ContourdeTwern nu onderdeel uit van het OTO waardoor er nu kortere lijnen zijn.
Wij denken dat dit ook een positieve bijdrage gaat leveren bij de ondersteuning van
mantelzorgers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rina van der Meijden via telefoonnummer
013-529 13 11 of via gemeente@oisterwijk.nl.
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