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Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Van:  Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Betreft:  Onderzoek Mantelzorg 2020 
 
’s-Hertogenbosch, 10 mei 2020 
 
Geacht College, 
 
Vooraf 
Het onderzoek naar de beleving van mantelzorgers in ’s-Hertogenbosch is gehouden in de periode 
voordat de coronacrisis ontstond. De Adviesraad vraagt zich af in hoeverre de resultaten van het 
onderzoek voldoende onderbouwing geven aan de beleidsplanning voor de komende tijd.  
De verwachting is dat de ondersteuning aan mensen, die ten gevolge van de crisis extra 
ondersteuning nodig zullen hebben, aanzienlijk zal groeien. Mensen die tijdens een revalidatieperiode 
na een opname op een i.c. afdeling, extra hulp zullen vragen, mensen die door overbelasting tijdens 
de quarantaineperiode kampen met mentale problemen, anderen die door van het verliezen van werk 
in financiële zin problemen hebben gekregen. Het is moeilijk in te schatten hoe groot de doorwerking 
van deze traumatische periode is m.b.t. de ondersteuning die nodig zal zijn. Naast het beroep op 
professionals zal het beroep op hulp door naaste familieleden, kennissen, buren en anderen 
ongekend groot zijn.  
De Adviesraad voorziet een grote toename van de vraag naar mantelzorg en vraagt zich af in 
hoeverre de voorzieningen van de gemeente ter ondersteuning van de mantelzorgers hierin voorziet.  
De realiteit van de zorg is de afgelopen maanden veranderd. Dat geldt voor de professionele zorg, 
maar zeker ook voor de wijze waarop burgers elkaar zullen moeten ondersteunen en helpen.  
Het beroep op mantelzorgers was al een niet weg te denken gegeven. In de toekomst zal het zeker 
een essentieel onderdeel vormen van de zorgverlening.   
 
Advies 
Gezien de te verwachten groei van de vraag naar zorg is het goed om te bezien in hoeverre de 
benadering en de organisatie van het bieden van zorg in de toekomst vorm gegeven kan worden.  
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar rapport ‘(Samen)leven is meer dan 
overleven’; Breder kijken en kiezen in tijden van corona’, een pleidooi voor een nieuwe kijk op de zorg 
beschreven, dat de Adviesraad zeer aanspreekt.  
De Adviesraad adviseert het College om in het licht van het advies van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving een dialoog te starten met een brede vertegenwoordiging van 
betrokken belanghebbenden over de verdere invulling en organisatie van de zorg in  
‘s-Hertogenbosch. 
De nota van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is te verkrijgen op www.raadrvs.nl.   
 
Opmerkingen m.b.t. het onderzoek Mantelzorg 2020 
1. In het rapport mist de Adviesraad een overzicht van het onderscheid van het soort van belasting, 

dat door de mantelzorgers wordt ervaren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de fysieke, 
de emotionele en de financiële belasting. Met name de financiële belasting wordt vaak 
onderbelicht. Voor de gemeente is dit eveneens een zeer relevant aspect. 

2. De Adviesraad mist in de rapportage een zicht op de financiële achtergronden van 
mantelzorgers. We lezen wel of mensen werken, maar niets over bijvoorbeeld het inkomen.  
De Adviesraad vindt dit belangrijke informatie en eveneens zeer relevant voor het beleid van de 
gemeente. 

3. De informatie over beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers acht de Adviesraad zeer 
beperkt. De Adviesraad is van mening dat in het rapport hier een te rooskleurig beeld wordt 
gegeven. Mensen die de informatie wel hebben zijn vaak al overbelast. Voor de gemeente ligt 
hier een taak om m.n. de informatie over de ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden of 
anderszins te verbeteren, waardoor ook de mensen die geen weet hebben van de mogelijkheden 
hiermee bekend worden. 

4. Uit de informatie maakt de Adviesraad op dat de ondersteuning vanuit de omgeving van 
mantelzorgers onvoldoende is om de belasting te doen afnemen. Ook hier ligt een taak voor de 



 
 

gemeente om met meer intensiteit zorgsituaties te bezien en te beoordelen of er meer geboden 
moet worden dan in de praktijk van de mantelzorg mogelijk wordt. 

 
Advies 
De Adviesraad wil er op wijzen dat zij het onlangs ingediende advies m.b.t. de ondersteuning bij 
huishoudelijk werk en het advies met de opmerking m.b.t. de mantelzorg als een bij elkaar horend 
thema ziet. 
De Adviesraad is van mening dat de focus veel sterker gelegd moet worden op de preventie. Hierdoor 
kan men voor een deel de overbelasting voorkomen dan wel beperken. 
 
Namens de Adviesraad WMO en Jeugdhulp 
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