JAARVERSLAG 2020
INLEIDING
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel (kortweg:
Platform Mantelzorg Son en Breugel oftewel Platform) heeft in 2020 net als
vrijwel alle andere organisaties en vrijwilligersverenigingen een afwijkend jaar
gehad als gevolg van de Covid19-pandemie en de daaruit voortvloeiende
beperkende sociale maatregelen. Diverse geplande activiteiten en taken zijn
daardoor vervallen, alleen tijdelijk of deels uitgevoerd. Aan andere en nieuwe
activiteiten werden ondanks -of juist dankzij- de beperkingen wel vorm
gegeven. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
gebeurtenissen binnen het Platform in 2020.
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
Sylvia Corsten, voorzitter
Henri Lodewijks, secretaris
Kees van den Akker, penningmeester en PR
Berrie Dirkx, bestuurslid, afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein.
LEDEN VAN HET PLATFORM:
Els van Dieten, Marjet van Dam, Riet den Hoedt, José Goossens, Marlies
Fransen,
Ellen van Gils (mantelzorgconsulent LEV-groep)/plv Marieke Schoenmakers
(mantelzorgconsulent jongeren LEV-groep).

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN 2020
Bijeenkomsten Netwerkoverleg
Door de mantelzorgconsulenten van de LEV-groep met steun van het Platform
wordt onder normale omstandigheden twee keer per jaar een
Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het geplande Netwerkoverleg van 23 april
2020 viel in de periode van de eerste lockdown en is daarom
gecanceld/uitgesteld tot betere tijden.

Mantelzorgcafés
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Door de mantelzorgconsulent wordt elke maand een ontmoetingsmiddag voor
mantelzorgers georganiseerd, meestal in Berkenstaete. Het Platform assisteert
bij de organisatie. Vanaf 2019 is ook gestart met maandelijkse
avondbijeenkomsten in het Vestzaktheater. Speciaal bedoeld voor (werkende)
mantelzorgers die op de woensdagmiddagen meestal verhinderd zijn. Iedere
bijeenkomst heeft een specifiek thema of omvat een bijzondere activiteit.
Alleen de middag- en avondbijeenkomsten in januari en februari 2020 hebben
doorgang gevonden, de laatste keer was op donderdagavond 20 februari.
Daarna startte begin maart de eerste lockdown.
Mantelzorgdag 2020 en uitreiken mantelzorgwaardering
De uitreiking van de mantelzorgwaardering en de organisatie van de jaarlijkse
Mantelzorgdag zou hebben plaatsgehad op 07 november. Bij de start van de
voorbereidingen was duidelijk dat een gezellige middag in het Vestzaktheater
er dit jaar niet in zat. Een alternatief werd bedacht in een ad interim werkgroep
van Platformleden en LEV-medewerkers.
De mantelzorgconsulenten hebben een zeer goed georganiseerde en strakke
logistieke actie voorbereid. Er is voor elke geregistreerde mantelzorger een
pakketje op naam gemaakt. Het pakket bestond uit de door de Gemeente
beschikbaar gestelde mantelzorgwaardering (VVV-bonnen t.w.v. € 100,-), een
Magazine met informatie voor mantelzorgers, een wenskaart, een zakje met
100 complimenten (verzorgd door Kado en Co/De Caroussel) en een zakje
chocolade van lokale middenstander “De Dames”.
Vanaf begin november is door een groep vrijwilligers van het Platform, stagiairs
en medewerkers van de LEV-groep een twee weken durende uitreikactie
uitgevoerd en werden deze feestelijke pakketjes bij de inmiddels 500(!)
geregistreerde mantelzorgers thuis afgegeven. Waar dat lukte is aan de deur
een kort praatje gemaakt om te horen hoe het ging in deze moeilijke
coronatijd. De reacties waren verrast, waarderend en vaak hartverwarmend.
Vanwege dit succes en de directe contacten met de mantelzorgers overwegen
we om deze uitreiking volgend jaar op dezelfde wijze te organiseren. Naast de
dan hopelijk ook feestelijke high tea in het Vestzaktheater.
Onderzoek behoeften mantelzorgers: het GGD-onderzoek
De vraag naar een onderzoek om een goed onderbouwd beeld te krijgen van de
(toekomstige) behoeften van de mantelzorgers in Son en Breugel kende een
lange geschiedenis, te weten vanaf 2017. Medio 2019 kwam eindelijk ‘groen
licht’ vanuit de Gemeente om een onderzoek door de GGD Brabant Zuid-Oost
te laten verrichten. Binnen het Platform werd een werkgroep GGD-onderzoek
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samengesteld die gedurende het najaar 2019 de GGD ondersteunde bij het
opstellen van de vragenlijst en de organisatorische voorbereidingen van de
enquête.
De uitvraag zowel digitaal als op papier is uitgevoerd in februari-maart 2020.
De enquête richtte zich direct op de geregistreerde mantelzorgers. Via de
contacten van de Adviesraad Sociaal Domein en een artikel in de
MooiSonenBreugelkrant werden ook de niet-geregistreerde mantelzorgers
benaderd. De respons van de laatste categorie, 65 personen, was toch wat
teleurstellend. Al bleek in de verdere analyse geen grote verschilscores met de
geregistreerde mantelzorgers te zijn. De respons in totaal van 298 personen
was overigens zeer bevredigend. We hopen en veronderstellen ook dat deze
respons representatief is voor de totale groep van mantelzorgers.
Enkele conclusies:
• waardering vanuit omgeving en gemeente wordt het belangrijkste
gevonden,
• de mantelzorgers ervaren (veel) meer belasting naarmate men ouder is,
• de niet-geregistreerden leken minder tevreden of bekend met de
voorzieningen dan de geregistreerde mantelzorgers,
• vrouwen verlenen veel vaker mantelzorg dan mannen, dat zijn vooral
jongere vrouwen; boven de 65 jaar is er weinig verschil,
• er is meer behoefte aan huishoudelijke hulp, meer behoefte dan
geboden wordt/kan worden,
• de voorzieningen worden gemiddeld met een 7 gewaardeerd; dat cijfer
wordt door de onderzoeker (en door ons) als aan de lage kant ervaren.

Beleid WMO
Gedurende het 2e en 3e kwartaal 2019 is de werkgroep WMO binnen het
Platform druk doende geweest met het aanleveren van tekstvoorstellen en
gewenste wijzigingen voor de herziening en update van de Verordening Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Beleidsregels Uitvoeringsbesluit
WMO 2020. Deze inbreng verliep via de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), die
op verzoek van het gemeentebestuur advies uitbracht.
Om het uitgebrachte advies van de ASD en ons tekstvoorstel extra kracht bij te
zetten is door de voorzitter van het Platform Mantelzorg tijdens de vergadering
van de Commissie Burgerzaken op 26 november 2019 ingesproken. Dat
resulteerde in een commissie breed debat van circa 1 uur over een verruiming
van de rechten op huishoudelijke hulp. Gevolgd door een toezegging van de
wethouder om een aanpassing met een meer heldere intentie op de tekst van
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het Uitvoeringsbesluit 2020 te doen. Deze aanpassing is tot op heden niet
uitgevoerd, ondanks herhaaldelijke vragen van de Adviesraad Sociaal Domein
en door ons.
PR en Communicatie
Het bestuur leverde in 2020 elke maand een bijdrage met een actueel thema
aan de digitale Nieuwsbrief voor de lokale mantelzorgers van de LEV-groep.
In de MooiSonenBreugelkrant verschenen in de loop van 2020 drie artikelen
c.q. advertenties van of over het Platform Mantelzorg.
Actuele zaken werden verder gepubliceerd op het Mantelzorgplein van
SonenBreugelVerbindt.
Bijeenkomsten bestuur, Platform, en bestuurlijk overleg met gemeente
Het platform is op 16-01,20-02 en 15-09 in Braecklant bijeen gekomen, het
bestuur heeft op 07-01, 04-02, 03-03, 09-07 en 28-07 vergaderd. Het
bestuurlijk overleg met de gemeente is komen te vervallen.
Begin januari 2020 is het jaar gestart met een feestelijke Nieuwjaarsborrel voor
de leden van het Platform als blijk van waardering voor de geleverde inzet in
het afgelopen jaar.
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