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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen die zorg nodig 
hebben wordt groter en belangrijker. Om te stimuleren dat mantelzorgers en de informele 
zorg aan deze verwachtingen kunnen voldoen hevelt het Rijk, net zoals vorig jaar, 
middelen voor het mantelzorgcompliment over naar gemeenten. Voor de Gemeente 
Groningen betekent dit dat er in 2016 € 844.000,- aan extra middelen voor 
mantelzorgondersteuning beschikbaar is. In deze brief informeren wij u over de besteding 
van deze middelen binnen de kaders die we met elkaar vastgesteld hebben in het 
Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein en het Uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal 
Domein. 

Kader 

In de beleidsbrief" Versterken, verlichten en verbinden" schrijft staatssecretaris van Rijn 
dat de "hervorming van de zorg mede als doel heeft om mensen langer in hun eigen 
omgeving te kunnen laten blijven wonen. De daartoe noodzakelijke andere organisatie 
van zorg en ondersteuning brengt met zich mee dat de rol van mantelzorgers en 
vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving groter wordt". 

Speerpunten van het Groningse beleid 

In Groningen zijn we druk bezig met deze andere organisatie van zorg en ondersteuning 
en de rol van de informele zorg daarbinnen. In het beleidsplan Vernieuwing sociaal 
Domein beschrijven we het Groningse beleid voor informele zorg en 
mantelzorgwaardering en -ondersteuning. 
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Kort samengevat komt het beleid neer op vier speerpunten: 

* het vinden van mantelzorgers; hoe kunnen we mantelzorgers bereiken? 
* het versterken van de positie van mantelzorgers en hun regie op de zorg en 
ondersteuning, 
* het verlichten van de taken mantelzorgers door ondersteuning te organiseren en hun 
draagkracht te vergroten 
* het verbinden; het leggen van verbindingen tussen de informele zorg van mantelzorgers 
en vrijwilligers en de formele zorg van beroepskrachten. Beroepskrachten dienen met 
hun hulp en ondersteuning meer aan te sluiten bij de eigen kracht, wensen en 
(on)mogelijkheden van de informele zorg en vrijwillige inzet. Beroepskrachten dienen 
zich meer te voegen in hoe mensen het tot dan toe samen hebben gered en opgelost en 
daar bij aansluiten. 
Deze vier speerpunten zijn de basis voor de verdere concretisering van het 
mantelzorgbeleid en de activiteiten waar we het mantelzorgcomplimentgeld aan besteden. 

De besteding van de extra middelen mantelzorgcomplimentgelden 2016 

De extra middelen mantelzorgondersteuning besteden we aan de versterking van de basis 
voor mantelzorgondersteuning die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en de 
verdere uitwerking van de speerpunten zoals genoemd in het Uitvoeringsplan 
Vernieuwing Sociaal Domein 2015. 
We sluiten daarbij aan bij de gebiedsgebonden aanpak en de ontwikkeling van de 
wijteams. Ook bouwen we voort op de positieve ervaringen en resultaten van de 
besteding van de mantelzorgcomplimentgelden van 2015. 

We continueren de ondersteuning en waardering van mantelzorgers dichtbij, in de eigen 
wijk of buurt. Doordat wijkwerkers mantelzorgondersteuning en informele zorg 
deelnemen aan de wijteams. Deze wijkwerkers ondersteunen mantelzorgers en informele 
zorgverleners / vrijwilligers. Ook zijn zij binnen de wijteams de verbindende schakel met 
de vrijwillige inzet vanuit een breed scala aan (stedelijke) vrijwilligersprojecten. Zij 
vormen de verbinding tussen de formele en informele zorg, de zogenaamde "kanteling" 
binnen de wijteams. We monitoren de effecten van deze investering voor mantelzorgers 
samen met mantelzorgers gedurende het komende jaar. 

Daarnaast investeren we in: 
• de waardering van mantelzorg (viering dag van de mantelzorg en -net zoals vorig 

jaar- een extra uitbreiding van de mantelzorgkaart); 
• de training van mantelzorgers (versterken van draagkracht, grenzen stellen en 

meer gebruik (leren) maken van het sociale netwerk); 
• het lidmaatschap van de coöperatie www.wehelpen.nl de sociale marktplaats van 

hulpvragen en hulpaanbod die een digitale mogelijkheid biedt voor het delen van 
zorg en hulp van stadjers onderling; 

• ondersteuning aan jonge mantelzorgers door het aanstellen van een coach die de 
vrijwilligers die "leuke activiteiten doen" met jonge mantelzorgers, begeleidt 
waardeert en ondersteunt in hun vrijwilligerswerk; 

• het onderzoeken van de mogelijkheden voor vervangende respijtzorg en de 
behoeften aan uitbreiding daarvan; 

• het burgerinitiatief De Opstap, een warm en gezellig logeerhuis voor herstel en 
respijt, dat gerund gaat worden door vrijwilligers; 
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Ook reserveren we financiële middelen voor burgerinitiatieven en -ideeën in de wijk als 
het gaat om mantelzorgondersteuning, respijtzorg en waardering. 

Samengevat ziet de besteding er als volgt uit: 

Continuering pilot wij werkers mantelzorgondersteuning en informele zorg. Hierin wordt 
methodiek "een netwerk natuurlijk' en het stimuleren van het gebruik van "Wehelpen" 
als integraal onderdeel meegenomen. Ook zijn zij de linkin pin naar 
vrijwilligersprojecten in kader van informele zorg en informele ondersteuning 

€560.000 

Uitbreiding kaart met waardering mantelzorgcompliment met verrassingsvoucher €60.000 

Burgerinitiatief De Opstap huis voor herstel en respijt, faciliteren, 
ondersteunen,verbindingen leggen met, leren, experimenteren en co-financieren 

€ 35.000 

begeleiding overbelaste mantelzorgers € 15.000 

Ondersteuning jonge mantelzorgers €35.000 

Financiering lidmaatschap coöperatie Wehelpen €33.000 

Combineren werk en mantelzorg, aandacht voor werkende mantelzorgers € 3.000 

PR over respijtzorg en onderhoudt website respijtmogelijkheden € 3.000 

Pilot vinden en ondersteunen van oudere mantelzorgers van thuiswonende 

dementerende mensen in Vinkhuizen 

€ 6.000 

Ruimte voor nieuwe pilots en burgerinitiatieven informele zorg en 
mantelzorgondersteuning 

€ 70.000 

Uitvoeringskosten € 24.000 

Totaal in 2016 €844.000 

De plannen voor de besteding van de extra middelen zijn besproken met het Wmo 
platform, cluster mantelzorg en het Steunpunt Mantelzorg. Deze reageerden enthousiast 
en adviseerden positief. 
Met de wijmanagers is de inzet van de wijkwerkers mantelzorgondersteuning en 
informele zorg geëvalueerd. Zij zijn content met de inzet van deze nieuwe functie in de 
wijteams en willen dit graag continueren. In 2016 gaan we de effecten en resultaten van 
deze nieuwe functie onderzoeken. 
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Wij zijn blij dat we samen met burgers, vrijwilligers en beroepskrachten in onze stad 
waardering, aandacht en ondersteuning kunnen bieden aan vele mantelzorgers. 

Wij vertrouwen er op uw raad hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de 
besteding van de mantelzorgcomplimentgelden in 2016. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


