
Jaarrapportage Mantelzorgnetwerk Hardenberg 2020 

 

Ging het Mantelzorgnetwerk Hardenberg in 2019 voortvarend van start, hoe anders is het 

vervolgjaar 2020 verlopen als gevolg van COVID-19. Het was een jaar van doorgaan maar met de 

gevoelsmatige handrem erop. Vanwege de Coronamaatregelen hebben we netwerkbijeenkomsten 

afgelast en waren netwerkcontacten met professionals en organisaties minimaal en vooral digitaal. 

Gelukkig hebben we mantelzorgers die een beroep op ons deden wel de weg kunnen wijzen naar 

ondersteuning.  In samenwerking met de Gemeente zijn belangrijke eerste stappen gezet naar het 

verbeteren van de respijtzorg in Hardenberg. Via onze eerste digitale netwerkbijeenkomst in 

november zijn lokale professionals hierover in gesprek geweest. In 2021 krijgt dit een concreet 

vervolg. 

 

Mantelzorgers in het Corona jaar 

Mantelzorgers hebben door Corona een lastig en veelal zwaar jaar achter de rug. Zo bleek uit het 

regionale GGD-onderzoek. Het ‘altijd aan staan’ maakte het zwaar. Hulp van buitenaf viel weg. 

Dagbestedingen en onderwijs lagen stil en mantelzorgers waren op zichzelf aangewezen. 

Mantelzorgers bezochten hun zelfstandig wonende zorgvragers vaker door het wegvallen van zorg 

en ondersteuning. Het combineren van deze extra mantelzorgtaken met zorg voor kinderen, 

huishouden en werk, veroorzaakte een disbalans. Daar komt nog bij dat mantelzorgers veel druk 

voelden om zorg voor hun naaste op zich te nemen. Soms vanuit een schuldgevoel. Ook zagen 

mantelzorgers wat de impact was op hun naaste van het wegvallen van reguliere zorg en 

ondersteuning. Er was veel verdriet om beperkte bezoekmogelijkheden. Verder was er continue zorg 

en angst over Corona als het ging om besmettingsgevaar. Voor momenten om jezelf weer op te 

laden was nauwelijks tijd en waren de mogelijkheden beperkt. Ook lotgenotencontact viel weg.  

 

Gelukkig was er op vele fronten oog voor de problematiek van mantelzorgers. Via het 

Mantelzorgnetwerk konden we 20 mantelzorgers verder helpen. Het Steunpunt Mantelzorg 

Carinova heeft afgelopen jaar pro-actief telefonisch contact onderhouden met hun cliënten. Jong en 

oud zijn binnen de mogelijkheden ondersteund naar hun wensen. Via de het algemene project Goed 

voor Elkaar van de Stuw konden ook mantelzorgers een beroep doen op praktische ondersteuning 

via vrijwilligers of een praatje. Mantelzorgers maakten hiervan beperkt gebruik. Waar nodig kon via 

Samen Doen een beroep gedaan worden op professionele ondersteuning. De eenmalige acties zoals 

de Kerstpakketten-actie van Steunpunt Mantelzorg i.s.m. Rotary Hardenberg alsook de bezorging 

van de mantelzorgwaardering van en door de Gemeente Hardenberg werden meer dan ooit op prijs 

gesteld. Het was belangrijk voor mantelzorgers om zich gezien te voelen. 

 

Vanuit een stevige basis verder 

Door het Mantelzorgnetwerk is het afgelopen jaar gewerkt vanuit de vijf gemeentelijke ambities 

waarmee we in 2019 van start gingen namelijk: Mantelzorgers goed in beeld krijgen; Flexibiliteit en 

maatwerk; Lokale samenwerking versterken; Tegengaan van overbelasting van Mantelzorgers; 

Waardering van de mantelzorger. Op basis hiervan zijn in 2020 door de Stuurgroep en Coördinator 

de missie, visie en de rol en positie van het Mantelzorgnetwerk geformuleerd. Hoe pakken we dat 

aan in de 1,5 meter samenleving. Onze activiteiten enten we op drie hoofddoelstellingen.  

We constateren dat aan het ‘eigenaarschap van het Mantelzorgnetwerk’ blijvend gewerkt moet 

worden.  

 



2020 een jaar dat in het teken stond van Corona maar desondanks hebben we toch vooruitgang 

geboekt. Er is gebouwd aan het Mantelzorgnetwerk, de basis is verstevigd, het netwerk begint te 

groeien, ondersteuning wordt zichtbaarder en we zijn aan de slag met het thema respijtzorg.  

 

Aan de hand van de drie hoofddoelstellingen volgt hier het verslag over 2020. 

 

We zijn zichtbaar en vindbaar voor mantelzorgers 

Het is belangrijk dat lokale organisaties die mantelzorgers ondersteunen zichtbaar en vindbaar zijn 

zodat mantelzorgers hen vinden als het nodig is. Als centrale plek kan het Mantelzorgnetwerk 

Hardenberg hieraan bijdragen via de website, de coördinator en de promotieactiviteiten.  

 

Website 

Onze website wordt goed gevonden, blijkt uit een eerste analyse. Bijna 1500 mensen bezochten in 

2020 onze website, een derde hiervan was woonachtig in de gemeente Hardenberg. Zij bezochten 

3889 unieke pagina’s, naast de homepage waren vooral de ziektebeelden, de mantelzorgwaardering 

en de mantelzorghulpzoeker populair. Voor het overige wordt de website qua onderwerpen breed 

bezocht. 

De vindbaarheid van de website kunnen we nog verbeteren via Facebook en via linken op andere 

websites bijvoorbeeld van aangesloten organisaties. Verder kunnen we de ‘waarde’ van de website 

vergroten door op onze agenda activiteiten voor mantelzorgers van meerdere organisaties te 

vermelden en meer organisaties aan te laten sluiten. 

 

Aangesloten mantelzorgers en organisaties 

Inmiddels hebben 51 mantelzorgers zich via de website aangesloten bij het Mantelzorgnetwerk. In 

2019 was dit aantal nog 25, zonder extra werving toch een verdubbeling. Iets minder dan de helft 

geeft aan mee te willen denken. Inmiddels kunnen mantelzorgers zonder mailadres zich ook 

aanmelden via de website middels het achterlaten van hun telefoonnummer.  

Momenteel staan 34 organisaties vermeld op de website. Een deel van deze organisaties heeft 

aangegeven actief in het Mantelzorgnetwerk te willen participeren. Dit zijn de zogenaamde 

aangesloten organisaties. Er zijn in 2020 10 nieuwe organisaties aangesloten, mantelzorgmakelaars, 

mantelzorg-coaching, geestelijke verzorging thuis, een zorgorganisatie en dagbestedingen. Daarmee 

zijn er nu 22 organisaties aangesloten, bijna een verdubbeling. Toch zijn we door Corona minder 

actief geweest in het benaderen van organisaties en professionals hiervoor. Ook het vinden van 

mantelzorgers via deze organisaties stagneerde. Het is belangrijk dat de coördinator in 2021 hierop 

inzet. 

 

Facebook 

In 2020 zijn we actief geworden op Facebook, een begin. Vanaf januari 2020 plaatsen we zo'n 2x per 

maand een bericht met informatieve en/of actuele waarde voor mantelzorgers. Per bericht bereiken 

we gemiddeld zo'n 35 belangstellenden bereiken. We hadden daarnaast twee uitschieters (niet 

meegeteld in gemiddelde). In juli bereikten we 335 mensen via het Save the Date bericht voor jonge 

mantelzorgers. In november rondom de Dag van de Mantelzorg hebben we 529 mensen bereikt via 

een algemeen bericht van waardering over het bijzondere van mantelzorg(ers). Met meer actieve en 

continue inzet denken we meer mantelzorgers te kunnen bereiken.  

 

Publiciteit 



We vroegen via een artikel in het Ommen en Hardenberg Magazine aandacht voor 

mantelzorgondersteuning. Aandacht in lokale media resulteert altijd in een paar contacten met 

mantelzorgers. Dit blijven we doen maar uit kostenoverwegingen voornamelijk via free-publicity. 

In de week van de jonge mantelzorger hebben we ons gepromoot middels het uitreiken van een 

strandbal. Van een activiteit in het kader van de Dag van de mantelzorg in november is het niet 

gekomen. In 2021 gaan we van ons laten horen. 

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg is inmiddels vindbaar via de landelijke website van 

MantelzorgNL. 

 

Netwerken 

Ook middels netwerken proberen we aandacht te krijgen voor de problematiek van mantelzorgers 

en bekendheid te geven aan het Mantelzorgnetwerk. In 2020 namen we deel aan Goed Leven 

Balkbrug en het Netwerkontbijt Dedemsvaart. Er is structureel contact met het Parkinsoncafé. 

Daarnaast was er contact met het maatschappelijk werk van de Dialyse van SXB over hun project 

rondom mantelzorg. Verder is het Mantelzorgnetwerk participant in de Lokale Alliantie Financieel 

Veilig Ouder worden omdat mantelzorgers hiervan een doelgroep zijn. De ondertekening van het 

Convenant is vanwege Corona doorgeschoven naar 2021.  

 

Mantelzorgers krijgen laagdrempelig antwoord en steun 

Het Mantelzorgnetwerk is voor mantelzorgers het centrale punt waar ze terecht kunnen wanneer zij 

op zoek zijn naar ondersteuning. Het Mantelzorgnetwerk helpt hen die ondersteuning te vinden.  

 

In 2020 benaderden 20 mantelzorgers het Mantelzorgnetwerk met hun hulpvraag. Dit gebeurde 10x 

per mail, 6x per telefoon, 2x via whatsapp, 1x via facebook en 1x via het netwerk. 

Deze mantelzorgers konden we 9x verder helpen door informatie en advies te geven en 11x werd 

doorverwezen namelijk 4x naar het Steunpunt Mantelzorg Carinova, 3x naar Gemeente, 2x naar De 

Stuw en 2x naar Samen Doen. Ondanks de terughoudendheid van mantelzorgers om in Coronatijd 

hulp te vragen, groeide het aantal hulpvragen wel van 15 in 2019 naar 20 in 2020. Hiermee vervullen 

we een centrale vangnetfunctie. 

 

In 2020 zijn 5 nieuwsbrieven verschenen met informatie voor mantelzorgers. Deze zijn verzonden 

naar de 51 aangesloten mantelzorgers en diverse organisaties. De nieuwsbrief zou mogelijk vaker 

kunnen verschijnen maar wellicht is het nog beter om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit 

ervan en de verspreiding via meer organisaties en de bij hen bekende mantelzorgers. 

 

We werken aan passende ondersteuning voor mantelzorgers 

Het Mantelzorgnetwerk werkt aan passende ondersteuning door verbinding te creëren tussen 

mantelzorgers, organisaties en hun professionals en vrijwillige inzet en zo thema's te benoemen 

waaraan gewerkt wordt. Dit richt zich inhoudelijk op bewustwording, erkenning van mantelzorgers, 

tijdige signalering mogelijke overbelasting, het bieden van passende ondersteuning en waardering.   

  

Het creëren van verbinding door ontmoeting blijkt in tijden van Corona lastig. De drie geplande 

netwerkbijeenkomsten konden niet doorgaan en uiteindelijk lukte het om 19 november elkaar 

digitaal te ontmoeten rond het thema Respijtzorg. Een bijeenkomst waarin 29 professionals van 19 

organisaties met een vruchtbaar resultaat waar we mee verder kunnen.  

Een digitale bijeenkomst heeft zo zijn beperkingen als het gaat om netwerken, elkaar even 

aanspreken over iets. Ook mantelzorgers waren helaas niet aangehaakt. We moeten hiervoor 



alternatieven gaan bedenken. Digitale bijeenkomsten zullen voorlopig blijven, vaker, kort en met 

thema.  

 

Respijtzorg 

Aan de digitale bijeenkomst over respijtzorg ging het nodige inhoudelijke werk vooraf. Vanuit het 

nam de coördinator het initiatief om samen met de Gemeente deel te nemen aan de Werkplaats 

Respijtzorg van Movisie in voor mantelzorg. Met inspiratie en ondersteuning vanuit de Werkplaats 

verkenden we via ons netwerk de Hardenbergse situatie. De bevindingen hebben we besproken 

tijdens de digitale bijeenkomst met het lokale netwerk. Verder nodigde de gemeente mantelzorgers 

uit om hun zegje te doen over hun behoefte aan ondersteuning. Zo werd duidelijk waar we in 

Hardenberg mee aan de slag kunnen. Op dit moment formuleert de gemeente de speerpunten 

respijtzorg richting de Gemeenteraad. Zeker is dat deze in 2021 op de uitvoeringsagenda staan. 

 

Het afgelopen jaar kwamen een aantal keer het signaal binnen dat mantelzorgers in GGZ-situaties en 

bij verslavingsproblematiek het nog lastiger hebben. Om hier inzichten in te krijgen nam de 

coördinator deel aan het congres van MantelzorgNL genaamd 'Bruggen slaan voor mantelzorgers 

GGZ’. Ondersteuning van deze mantelzorgers is hard nodig en bevat andere aspecten. Er zijn 

bruikbare signalen naar voren gekomen waar de coördinator mee aan de slag kan. 

 

Via het project Samenwerken in de Wijk, gestart door de huisartsen in de kern Hardenberg en 

waaraan het Mantelzorgnetwerk en het Steunpunt Mantelzorg deelnamen, is een Factsheet 

Mantelzorgondersteuning ontwikkeld voor huisartsen en poh-ers. In het kader van de vroeg-

signalering hopen we dat mantelzorgers zo sneller in beeld zijn en ondersteuning vinden. 

 

Aan het eind van het jaar kon het Mantelzorgnetwerk de Rotary Hardenberg en het Steunpunt 

Mantelzorg aan elkaar verbinden waaruit een mooie kerstactie ontstond voor mantelzorgers. De 

uitreiking van het kerstpakketten leverde waardevolle gesprekken op met mantelzorgers. 

Mantelzorgers gaven aan zich gezien en gewaardeerd te voelen. 

 

De plannen voor 2021 

• We gaan verder vormgeven aan het mantelzorgnetwerk in tijden van Corona. De 

thematische informatieve webinars zullen frequenter georganiseerd worden. Deze 

bijeenkomsten hebben een bepaalde focus en zijn daardoor ook korter. 

• We gaan verkennen of het mogelijk is om MantelzorgTV of –filmpjes te maken, die middels 

social media verspreid kunnen worden. 

• We gaan kijken of we via de mantelzorgwaardering nog beter kunnen benutten om de 

ondersteuning van mantelzorgers te versterken. 

• De coördinator gaat meer aandacht besteden aan het opzoeken van organisaties en hen 

verbinden op het thema mantelzorg. Door deze 1-op-1 contacten krijgen we beter in beeld 

wat er speelt en georganiseerd wordt in het veld en vinden we via deze organisaties meer 

mantelzorgers. 

• Vervolgacties in het kader van het versterken van de respijtzorg. 

• Nagaan welke actiepunten er liggen als het gaat om mantelzorgondersteuning m.b.t. GGZ en 

verslavingsproblematiek. Hiervoor zal samenwerking gezocht worden met Tactus en Impluz. 

• Er is aandacht voor de Dag van de Mantelzorg (10 november). 

• Er is aandacht voor de Week van de Jonge Mantelzorger (eerste week juni). 



• We zorgen ervoor dat de vindbaarheid van het netwerk vergroot wordt door op andere 

websites ook onze informatie en link naar de website te laten plaatsen. Verder willen we de 

waarde van de website vergroten via de agenda door daarop activiteiten van meerdere 

organisaties te plaatsen 

• Communicatiekalender: 

o Continuïteit in en meer frequent gebruik van inzet facebook 

o Nieuwsbrieven plannen en aandacht voor verspreiding via via 

o Aandacht in lokale media, krant en tv 

o Eventueel MantelzorgTV / korte filmpjes 

• Klankbordgroep inzake de ontwikkeling van het Mantelzorgnetwerk (alternatief voor 

werkgroep) als middel om te werken aan ‘eigenaarschap van het Mantelzorgnetwerk’. 

 

 

 

 

 

 

 


