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Mantelzorgers
ondersteunen.
Zo doen we dat.
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INLEIDING

‘Mantelzorg.
Bijzonder dat
het zo gewoon
is geworden.’
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Je kunt verslag doen van een jaar. Verslag van de activiteiten die we op basis van de subsidieafspraken
met de gemeenten hebben gemaakt. Dat doen we hier dan ook, met voldoening en plezier. Maar om
meer beweging en ontwikkeling te zien, kun je beter met wat afstand kijken. Kijken door de jaren heen.
Voor ons werkgebied Zuid-Kennemerland kan dat al meer dan tien jaar.
Zo’n tien jaar geleden vroeg het begrip ‘mantelzorg’ nog om uitleg. Vandaag klinkt mantelzorg al een
stuk vertrouwder. Vertrouwd voor de vele duizenden mensen die er zelf mee te maken hebben, en voor
de verwijzers en zorgprofessionals die steeds meer oog krijgen voor mantelzorgers en wat zij nodig
hebben om mantelzorg te kunnen verlenen.
In 2017 kunnen we vaststellen dat mantelzorg ‘gewoner’ is geworden. Dat markeert een veranderende
kijk op samenleven waarin we opnieuw ontdekken hoe zorgen voor elkaar er gewoon bij hoort. En meer
dan dat: hoe zorgen – ondanks en naast alle inspanning - ook kleur geeft aan samen leven.
Het bieden van mantelzorg kan alleen ‘gewoner’ worden, als mantelzorgers hun rol kunnen uitvoeren
én kunnen volhouden. Daar staat Tandem voor: mantelzorgondersteuning, en daar worden we jaar na
jaar beter in. Als we 2017 samenvatten zien we een mooi en breed pakket om effectieve ondersteuning
te bieden aan mantelzorgers: een luisterend oor, meeleven en meedenken, praktische oplossingen om
zorg te delen en te verlichten, en expertise waardoor er meer aandacht en meer samenwerking ontstaat
rond mantelzorg.
Mantelzorg kan alleen maar ‘gewoon’ worden, als we tegelijk blijven zien dat het een bijzondere vorm van
zorgzaamheid is. Mantelzorgers zien zichzelf niet gauw als een object van zorg. Ze beschouwen zichzelf
als sterkste van een stel of van een gezin. Als je ze vraagt ‘Hoe gaat het’ dan beginnen ze automatisch te
vertellen hoe het met die ander gaat. Een mantelzorger is vaak de laatste die wil horen dat er voor hem
of haar gezorgd moeten worden. In elk geval iemand die zich niet altijd bewust is van een mogelijke
behoefte aan hulp, zorg en ondersteuning.
Ook is mantelzorg een complexe mengeling van willen en moeten. Het overkomt je, ongepland, en je
doet het. Het begint gewoon, van de ene dag op de andere. En pas als je begonnen bent, ga je je vragen
hoe het eigenlijk moet. Of kan. Of beter kan. Met wie? Of met welke hulp…
Mantelzorg is ook een bijzondere mengeling van een ingrijpende emotionele situatie en tegelijk
ook praktisch dingen moeten regelen. Ofwel; luisteren, invoelen en meeleven, maar ook de mouwen
opstropen en lijstjes maken.
Hoe bijzonder mantelzorg en mantelzorgondersteuning is, ervaren wij elke dag, in onze dagelijkse
contacten met mantelzorgers. Dat contact is en blijft voor ons de kern. Tegelijk is het de inspiratiebron
om middelen voor mantelzorgondersteuning te ontwikkelen en te verspreiden.
Die middelen voor mantelzorgondersteuning presenteren wij uitgebreid in dit jaarverslag. En ook
buiten dit jaarverslag natuurlijk: overal! Op alle plekken waar mensen elkaar ontmoeten, (zoals in de
bibliotheek), bij zorgprofessionals en vrijwilligers. Bij alle plaatsen en gelegenheden in de gemeente
waar we kunnen meehelpen om mantelzorg gewoon te maken.
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Elke dag spreken we mantelzorgers, zoeken we de samenwerking
met professionals en volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen
die mantelzorgers raken. Omdat we in het hart van de mantelzorg
werken, vallen ons bepaalde trends op. We noemen er een paar die er
wat ons betreft in 2017 uitspringen.
Meer individuele ondersteuning dan ooit tevoren
Mantelzorgers doen in toenemende mate een beroep op Tandem voor individuele ondersteuning. Omdat
we onze capaciteit in 2017 hebben uitgebreid, konden we meer mantelzorgers ondersteunen dan ooit
tevoren. Het aantal contacturen heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:
2015: 2.465
2016: 2.791
2017: 3.355

Veel vraag naar lotgenotencontact
Nadat wij de afgelopen jaren al een toename in de vraag constateerden, nam de belangstelling voor
en behoefte aan lotgenotencontact in 2017 in sterk toe. Dit leidde tot een uitbreiding van het aantal
lotgenotengroepen en tot een speciale groep voor mantelzorgers van mensen met NAH (niet aangeboren
hersenletsel). Uit een evaluatie onder de deelnemers van de verschillende lotgenotengroepen kwam
naar voren dat zij de groepen uitermate positief waarderen. De deelnemers geven aan veel steun te
ondervinden en het fijn te vinden om ervaringen uit te wisselen.
In de tweede helft van 2017 zijn wij gestart met het onderzoeken of mantelzorgers behoefte hebben aan
andere, nieuwe vormen van lotgenotencontact. Zo gaat er in maart 2018 een wandelgroep van start onder
leiding van een vrijwillige wandelcoach. Verder onderzoeken we of er belangstelling is voor WhatsAppgroepen waarmee lotgenoten makkelijk en laagdrempelig contact met elkaar kunnen zoeken.

Week van de Respijt
Van 6 tot en met 10 november 2017 hebben wij voor het eerst de Week van de Respijt georganiseerd.
Doel was mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen beter bekend te maken met het respijtaanbod
in de regio om vervolgens makkelijker de stap te zetten naar respijtzorg. Hiermee streven we ernaar dat
mantelzorgers even op adem kunnen komen en de mantelzorg daardoor beter vol kunnen houden.
Verspreid over de week boden de respijtaanbieders activiteiten aan. Daarnaast is met een speciale
communicatiecampagne veel aandacht gevraagd voor het belang van en de mogelijkheden voor respijt.
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Steeds meer lokale verbinding
Tandem vindt het als regionale speler belangrijk zo optimaal mogelijk verbonden te zijn met de lokale
spelers in de wijk.
De gemeente Haarlem zette in 2016 de integratie van de loketfunctie met de sociale wijkteams in gang.
Daardoor neemt Tandem sinds 1 maart 2017 niet langer rechtstreeks deel in de loketfunctie. Om de lijn
met en doorverwijzing naar Tandem zo optimaal mogelijk te maken is in het najaar van 2017 gestart met
Tandem op locatie. Binnen deze pilot is Tandem periodiek aanwezig bij de sociale wijkteams Noord 2 en
Zuid-West, evenals in de bibliotheeklocaties in het Reinaldahuis en in Schalkwijk.
In Heemstede loopt de lijn met lokale organisaties al jaren naar tevredenheid via het Loket Heemstede
in het gemeentehuis.
In Zandvoort hebben wij sinds 2016 een intensieve samenwerking met Pluspunt. Daardoor hebben we
via de lokale mantelzorgconsulent goed contact met andere lokale organisaties.
In 2017 volgde de uitwerking van een overeenkomst tussen Welzijn Bloemendaal en Tandem waardoor
de banden tussen Tandem als regionale speler en de lokale welzijnsorganisatie stevig zijn aangehaald.

Toenemend beroep op Tandem als expertisecentrum
Steeds vaker wordt een beroep op Tandem gedaan voor het verzorgen van workshops en trainingen.
Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals weten de weg naar Tandem beter te vinden. Ook van buiten
de regio doen organisaties regelmatig een beroep op de expertise van Tandem. Het bevestigt de rol van
landelijk voorloper die Tandem al enige jaren heeft.

Tandem jaarverslag 2017

7

HOOFDSTUK

3

Blik
op de
toek mst
Tandem jaarverslag 2017

8

Binnen de dagelijkse werkpraktijk signaleren wij trends die zich in de
komende jaren steeds scherper zullen aftekenen.
Jonge mantelzorgers
Circa een op de vier jongeren tot 24 jaar krijgt te maken met een familielid of naaste die langdurige zorg
nodig heeft. Voor veel van deze jonge mantelzorgers is deze zorg vanzelfsprekend. Vaak gaat het goed
maar het kan ook (te) zwaar worden. Tandem heeft het afgelopen jaar een uitgebreid voorlichtings- en
ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor deze doelgroep. Steeds meer professionals onderkennen het
belang van tijdige signalering en ondersteuning. Wij verwachten de komende jaren daarom toenemende
inzet en ondersteuning voor de jonge mantelzorger.

Mantelzorg en werk combineren
De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen moeilijk vol te houden; zorgtaken en werktijden
overlappen elkaar en de combinatie kost veel energie. Wij signaleren dat veel mantelzorgers moeite
hebben om een goede balans te vinden tussen werk en zorg wat uiteindelijk leidt tot overbelasting.
Gerichte ondersteuning van de werkende mantelzorger is daarom van belang. Ook werkgevers hebben
hierin een belangrijk aandeel.

Tijdige signalering en ondersteuning
Hoe eerder wij mantelzorgers in het vizier hebben, des te beter kunnen wij ze in een vroeg stadium
ondersteunen of informeren over de mogelijkheden. Zodat zij de zorg langer en beter kunnen volhouden.
Professionals in ziekenhuizen en revalidatiecentra, huisartsen en andere zorgverleners kunnen hierin
van grote betekenis zijn. Wij zetten hier dan ook specifiek op in. Net zoals wij investeren in een duurzame
samenwerking met lokale partners zoals het sociaal wijkteam, (thuis)zorginstellingen, scholen,
vrijwilligersorganisaties en andere partners.
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Mantelzorgers van mensen met dementie
Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot ruim
270.000 nu. In Nederland zijn er ruim 270.000 mensen met dementie. 70% van hen woont thuis en
krijgt gemiddeld 20 uur per week hulp van een naaste. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen
tot meer dan een half miljoen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en daarom wordt de druk op
mantelzorgers groter. Dit geldt in bijzondere mate voor mantelzorgers van iemand met dementie.
Behalve mensen met dementie, zijn er ook steeds meer mensen met andere aandoeningen die thuis
(moeten) blijven wonen, zoals Parkinson, NAH en psychische ziektebeelden. De Tandem consulenten
worden regelmatig bijgeschoold zodat zij altijd over de juiste expertise beschikken om deze
mantelzorgers te ondersteunen.
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4.1 Advies & begeleiding
Van links naar rechts:
Klaas van ‘t Veer,
Nicky Merbis,
Annet Hilgersom,
Yvette van Bladeren,
Patty Dingjan,
Nikki Alkemade,
Eveline Schaëfer,
Annemarie Scholten,
Fia Vieleers,
Ankie van Dalen,
Hetty van Halder,
Marjan de Jong,
Mariska Makelaar,
Aletta van Heems,
Henrike Sjouke

Met individuele ondersteuning, die voor iedereen anders is, geven we
de mantelzorger de kracht om de zorgtaak vol te houden. Daarmee
maken we het mogelijk om de professionele zorg zo lang mogelijk en
op een verantwoorde manier uit te stellen.
Onze consulenten spreken dagelijks veel mantelzorgers en zien dat de meeste met liefde en toewijding
voor hun naaste zorgen. In de verhalen die zij krijgen gaat vaak een wereld van zorgen schuil. Zorgen
over de ziekte van hun naaste, over het regelen of aanvragen van een zorgvoorziening, over financiële
problemen of over de combinatie met een betaalde baan. De zorgen van jonge mantelzorgers zijn van
andere aard: die gaan over studieproblemen of het gebrek aan sociale contacten omdat zij geen tijd
hebben om leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen.

Elke situatie is anders
De situatie van elke mantelzorger is anders en vraagt om een zorgvuldige inschatting van hun behoefte
om de juiste begeleiding te kunnen adviseren. Daar zijn over het algemeen meerdere gesprekken voor
nodig waarbij wij ook kijken naar het sociale netwerk waarop zij kunnen terugvallen. We bespreken de
mogelijkheid om deel te nemen aan een lotgenotengroep. In sommige gevallen nemen wij praktisch
regelwerk uit handen of bepreken we of een cursus of training ondersteuning kan bieden. Het
belangrijkste is vaak het bieden van een luisterend oor. Voor mantelzorgers die dat nodig hebben, zetten
wij een mix van ondersteuningsmogelijkheden in, afhankelijk van hun behoefte.
Steeds meer mantelzorgers weten zelf de weg naar Tandem te vinden of worden doorverwezen door hun
huisarts, de thuiszorg, het sociale wijkteam of welzijnsorganisaties.

Toename individuele ondersteuning
In 2017 hebben wij meer mantelzorgers individueel ondersteund dan ooit tevoren en zijn er 3.355
contacturen geregistreerd. Het eerste contact met nieuwe mantelzorgers verloopt via een medewerker
van de bureaudienst van Tandem. Deze maakt een inschatting welke mantelzorgconsulent het beste bij de
specifieke vraag kan helpen. Binnen het team van consulenten zijn namelijk diverse specialismen aanwezig.
Een aantal van onze consulenten is ook mantelzorgmakelaar en biedt praktische ondersteuning in de vorm
van een telefoontje naar een instantie of uitleg over regelgeving. Na een eerste telefoontje volgt vaak een
huisbezoek of vindt een gesprek op kantoor plaats. De ondersteuning is erop gericht om de mantelzorger
de kracht te geven om zelfstandig verder te gaan en de zorgtaak vol te houden. Doel is immers om de inzet
van professionele zorg zo lang mogelijk en op verantwoorde manier uit te stellen.
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Steeds dichterbij
Als regionaal centrum voor mantelzorgondersteuning vinden wij het belangrijk dat inwoners en lokale
partners ons makkelijk kunnen vinden. In Haarlem hebben wij in de loop van 2017 aansluiting gezocht
bij de twee sociale wijkteams Noord 2 en Zuid-West. Wij zijn daar regelmatig tijdens inloopuren
aanwezig zodat mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen. Tevens is een consulent regelmatig bij
het werkoverleg van de leden van de sociale wijkteams waardoor zij mantelzorgers vaker doorverwezen
naar Tandem.
In Bloemendaal en Zandvoort werken wij nauw samen met de lokale welzijnsorganisaties; wij huren
voor een paar uur per week een medewerker van Welzijn Bloemendaal en Pluspunt Zandvoort in.
Deze medewerker is voor de inwoners makkelijk te vinden en heeft contacten met verwijzers
zoals huisartsen, de thuiszorg e.d.
In Heemstede is Tandem vertegenwoordigd in het Loket en is goede vindbaarheid en afstemming langs
die weg gewaarborgd.

Ouderen in veilige handen
In het kader van (en met begeleiding vanuit) het landelijk actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ heeft
de gemeente Haarlem een pilot uitgevoerd rondom de financiële uitbuiting van ouderen. Een aantal
partners deed daaraan mee, waaronder Veilig Thuis, Rabobank, advocaten en notarissen.
Het landelijk actieplan heeft een vervolg gekregen in de vorm van nieuwe pilots, dit keer rondom het
probleem van ontspoorde mantelzorg. Bij ontspoorde mantelzorg overtreedt de mantelzorger de grens
van goede zorg door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Tandem is vanaf medio 2016
actief betrokken bij deze pilot.
In de pilot zijn de volgende resultaten geboekt:
• Er zijn contacten gelegd tussen de verschillende professionals die in aanraking komen met de
• problematiek.
• Dankzij casuïstiekbespreking kunnen de sociale wijkteams tot een aanpak komen die beter
aansluit op hun hulp aan ouderen, onder meer tegen huiselijk geweld.
• Er is voorlichting gegeven aan huisartsen en verpleegkundigen die samenwerken in de
Wijkgerichte Zorg.

Tandem jaarverslag 2017

13

4.2 Netwerkstrategieën
Zorgen voor een naaste en je zorgen maken over allerhande zaken,
worden dragelijker als je er niet alleen voor staat en je kan terugvallen
op een netwerk.
Het belang van een sociaal netwerk
Voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers is een sociaal netwerk erg belangrijk.
Met een sociaal netwerk bedoelen we een groep van mensen waarmee de mantelzorger duurzame
banden onderhoudt. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en buren, maar ook
maatschappelijke diensten zoals de huisarts, de thuiszorg of de maatschappelijk werker. Zonder zo’n
netwerk dreigt de mantelzorger in een isolement en overbelast te raken.
Binnen de reguliere individuele ondersteuning schenken onze consulenten veel aandacht aan
versterking van dat sociale netwerk. Soms doen we meer en zetten we speciaal voor dit doel ontwikkelde
instrumenten of ondersteuning in, zoals familiegesprekken, netwerkcoaches en het netwerkinstrument
‘Even Tandemen’.

Familiegesprekken
De methode Familiezorg is een vorm van netwerkversterking die we inzetten als de mantelzorg in een
familie vooral aankomt op één mantelzorger die dreigt weg te vallen door langdurige overbelasting. Dit
werkt bij uitstek bij complexe familiesituaties. Tandem heeft deze vorm van netwerkversterking in 2017
bij diverse families ingezet waarbij ervaren consulenten maximaal drie familiegesprekken begeleiden.
Omdat er steeds meer behoefte is aan familiegesprekken investeren wij in de train de trainer opleiding
van onze consulenten. Daarmee kunnen zij professionals trainen in het voeren van familiegesprekken.

Netwerkcoaches
Een netwerkcoach is een getrainde vrijwilliger die mantelzorgers en mensen met een ziekte of
beperking coacht om het sociale netwerk te herstellen, activeren, versterken, op te bouwen of uit te
breiden. Tandem maakt gebruikt van de bewezen methode ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ die mensen
met elkaar verbindt en de mantelzorger zelfvertrouwen en energie geeft en de sociale vaardigheden
verbetert. Tegelijkertijd worden mensen die iets voor een ander willen betekenen, op een nieuwe manier
uitgenodigd om dat te doen.
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Eenzaamheid signaleren en aanpakken
In het kader van het ‘Jaar van de Ontmoeting’ heeft de gemeente Haarlem veel aandacht besteed
aan het thema eenzaamheid, ook een veel voorkomend probleem onder mantelzorgers. Tandem
heeft actief deelgenomen aan de activiteiten om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken, met
name het onderdeel deskundigheidsbevordering. Dat heeft onder meer geresulteerd in de vierdaagse
netwerktraining ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ die Tandem aan vrijwilligers van organisaties zoals BUUV,
Stem in de Stad, Bureau Discriminatiezaken Zuid-Kennemerland, GGZ-Passant, Diaconie, Taalcoach/
Gilde Samenspraak en ‘Welzijn op recept’ in het eerste kwartaal van 2018 geeft.

Netwerkscan ‘Even Tandemen’
Het door Tandem ontwikkelde netwerkinstrument ‘Even Tandemen’ vindt steeds meer zijn weg onder
professionals in de regio. Met deze spelvorm willen we de mantelzorger laten ervaren dat ‘zorgen voor’
en ‘zorgen maken om’ dragelijker wordt wanneer je er niet alleen voor staat. De boodschap is dan ook:
‘Stap op de tandem en kijk wie er met je mee kan fietsen’. Aan de hand van verschillende thema’s zoals
regelzaken, huishouden, boodschappen doen en vervoer, beoordelen de spelers of zij dit zelf kunnen
doen of dat zij hulp nodig hebben. Als die hulp gewenst is, kijken zij wie in hun netwerk ondersteuning
kan/kunnen bieden.
Enkele reacties van professionals die het instrument hebben ingezet:

‘Wij hebben zelf
ook een aantal
instrumenten om
het netwerk in kaart
te brengen. Maar
Even Tandemen is
zo lekker simpel
en interactief te
gebruiken.’
‘Cliënten waren meer
ontspannen. Doordat ik het een
‘spel met een serieuze insteek’
noemde, hadden ze interesse
om te vertellen en gaven ze
in korte tijd meer informatie.
Ik kreeg daardoor een breder
beeld van hun eigen netwerk
en sociaal leven. Ik ben er heel
enthousiast over en ga het
zeker weer gebruiken.’
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4.3 Lotgenotencontact
Het delen van ervaringen in een lotgenotengroep schept een band,
zorgt voor herkenning en versterkt de mantelzorger.
Voor mantelzorgers is het niet altijd makkelijk om over hun gevoelens en zorgen te praten terwijl dat van
grote waarde kan zijn. Daarom organiseert Tandem al jaren lotgenotengroepen onder begeleiding van
een getrainde vrijwilliger of mantelzorgconsulent. Een keer in de zes weken kunnen mantelzorgers hun
ervaringen uitwisselen en steun bij elkaar zoeken. De ervaring leert dat dit hen steun geeft bij het zorgen
voor hun naaste.
Dit waren de verschillende lotgenotengroepen in 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotgenotengroep voor dochters
Lotgenotengroepen voor mantelzorgers van iemand met dementie
Lotgenotengroep voor mantelzorgers, diverse ziektebeelden
Lotgenotengroep voor mantelzorgers van iemand met NAH
Lotgenotengroep voor mantelzorgers in Zandvoort
Lotgenotengroep ‘Terug naar eigen Kracht’ voor ex-mantelzorgers
Lotgenotengroep ‘Werk & Mantelzorg’ voor werkende mantelzorgers
Ontmoetingsgroepen Jonge Mantelzorgers in samenwerking met STG

In 2017 signaleerden wij dat mantelzorgers in toenemende mate geïnteresseerd waren in lotgenoten
groepen. In onze gesprekken met mantelzorgers van iemand met NAH, bemerkten wij de behoefte om
ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Via Heliomare hebben wij de bij hen bekende mantelzorgers
van iemand met NAH aangeschreven en konden wij direct een eerste groep samenstellen. Naar
verwachting start een tweede groep in de loop van 2018.

Nieuwe vormen van lotgenotencontact
In opdracht van de gemeente Haarlem zijn wij gestart met het onderzoeken van andere vormen van
lotgenotencontact. Eind 2017 hebben wij afspraken gemaakt met een vrijwilliger die als wandelcoach
een wandelgroep gaat begeleiden. Deze groep start in maart 2018.
Daarnaast onderzoeken wij of er mantelzorgers zijn die behoefte hebben aan contact via bijvoorbeeld
WhatsAppgroepen.

De deelnemers reageren positief
In het laatste kwartaal van 2017 hebben wij een evaluatie onder de deelnemers aan de lotgenotengroepen
gehouden. Zij zijn uitermate positief. Een greep uit de reacties: zie pagina 17
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‘Je leert van de
verhalen van
anderen, het is fijn
je hart te kunnen
luchten, je kunt alles
kwijt, het is een leer
proces voor jezelf.’

‘Voel me gehoord,
gevoel van
herkenning.
Belevenissen
delen schept een
band en je voelt je
gesterkt.’

‘Voelt goed om
te weten dat ik
er niet alleen
voor sta.’

‘Je raakt veel
vrienden
kwijt. Via de
lotgenotengroep
krijg je weer
vrienden terug.’

‘Het is een plek
waar je
ongegeneerd
dingen kunt
zeggen. Het is ook
een stok achter
de deur om dingen
te regelen.’

‘Gedeelde
smart is
halve smart.’
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4.4 Respijtzorg
De mantelzorger even vrij geven zodat hij op adem kan komen en de
zorg langer kan volhouden.
Met respijtzorg neemt een vrijwilliger de zorg even helemaal over van de mantelzorger zodat deze even
vrij heeft en op adem kan komen. Dat kan op heel veel verschillende manieren omdat iedere zorgsituatie
en iedere persoon anders is. Voorop staat dat respijtzorg de mantelzorger de adempauze geeft waar hij
of zij behoefte aan heeft. Zo kan de zorgvrager langer thuis blijven wonen.

Vele vormen
De ene mantelzorger heeft alleen maar af en toe iemand nodig die de zorgvrager een paar uur
gezelschap houdt. Een ander kan eindelijk eens op vakantie als de zorgvrager in een gespecialiseerde
logeervoorziening kan verblijven.
Tandem heeft het aanbod aan respijtvoorzieningen in de regio Zuid-Kennemerland op een overzichtelijke
wijze bij elkaar gebracht op de website www.helpenzorgen.nl. Op deze website zijn de meest geschikte
voorzieningen makkelijk vindbaar via keuzes op voorziening thuis/buitenshuis, doelgroep en leeftijd.
Niet alleen mantelzorgers en de verzorgden maken hier veel gebruik van, ook professionals zoeken
steeds meer via deze website naar geschikte respijtvoorzieningen voor hun cliënten.

Vroeg beginnen met respijtzorg
Respijtzorg is nog waardevoller als de mantelzorger er in het begin van de ‘zorgcarrière’ gebruik van kan
maken en niet pas als laatste redmiddel. Dat geldt ook voor de combinatie van respijtzorg en andere
vormen van ondersteuning. Zoals huishoudelijke hulp om de zorg te kunnen combineren met werk.
Idealiter werkt respijtzorg preventief als het vroegtijdig als ondersteuning wordt ingezet. Vormen van
respijtzorg zijn (vrijwillige) thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf in de vorm van logeren met zorg
en de inzet van zorgvrijwilligers en andere mensen uit het netwerk waardoor de centrale mantelzorger
er tussenuit kan.

Tandem biedt betrouwbare zorgvrijwilligers
Tandem biedt ook een eigen respijtvoorziening door vrijwilligers en stagiaires in te zetten in de
thuissituatie bij een mantelzorger. Een betrouwbare zorgvrijwilliger is van onschatbare waarde. De taak
van een vrijwilliger is dankbaar maar kan ook ingewikkeld zijn. Daarom krijgt hij of zij begeleiding van
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een mantelzorgconsulent en is er een trainingsaanbod beschikbaar om de vrijwilliger toe te rusten op
zijn taak. Denk daarbij aan deskundigheidsbevordering op ziektebeelden, bejegening en samenwerking
met mantelzorgers, basis- en verdiepingstrainingen zoals het stellen van grenzen, meer weten over de
zorgvrager en praktische vaardigheden.

Trends
Enkele trends die wij in het verslagjaar opmerkten:
• Vrijwilligers zijn vaker jonger dan 60 jaar. De belangrijkste motivatie is zingeving.
• Vrijwilligers willen meer flexibiliteit in hun inzet. Dit geldt ook voor gepensioneerde vrijwilligers.
Ze willen tijd vrijhouden voor vakantie en voor de zorg voor bijvoorbeeld kleinkinderen.
• Er melden zich jonge vrijwilligers van rond de 25 jaar aan die het vrijwilligerswerk combineren met
werk en/of studie. Zij geven aan behoefte te hebben aan duurzame contacten en willen op deze
wijze van betekenis voor een ander zijn.

Stagiaires
In het verslagjaar hebben vijf hbo-studenten (studie Social Work) bij Tandem stage gelopen als
ondersteuner van mantelzorgers. Een goede match tussen student en verzorgde/mantelzorger is, net
als bij zorgvrijwilligers, van essentieel belang. Wij besteden daar veel aandacht aan.
Enkele reacties van de studenten:
‘Ik was op de stagemarkt van InHolland en maakte een praatje met een mantelzorgconsulent van Tandem.
Ik koos vervolgens bewust voor mantelzorgondersteuning. Je hoort de term weleens, maar eigenlijk gaat
dat toch altijd een beetje langs je heen. Door dat gesprek realiseerde ik mij dat ik twee vriendinnen heb die
mantelzorger zijn. En dat het niet iets is waar je voor kiest. Dat raakte me. Ik wilde graag meer weten en ook
echt iets kunnen doen.’
‘De sfeer bij Tandem is heel open en gelijk. Ze zien je niet als ‘maar’ een stagiair. De begeleiders zijn er echt
voor je, niet alleen op praktisch maar ook op emotioneel gebied. Je kunt altijd bij ze terecht.’
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Week van de Respijt
In de week van 6-10 november 2017 heeft Tandem voor het eerst de Week van de Respijt georganiseerd.
Het doel van deze speciale week was tweeledig:
• mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen beter bekend maken met het respijtaanbod in de
regio zodat zij gemakkelijker de stap zetten om daar gebruik van te maken.
• mantelzorgers in het zonnetje zetten op de dag van de mantelzorg en een feestelijke middag bezorgen.
Tijdens deze week hebben wij mantelzorgers en hun zorgvragers willen laten ‘proeven’ van het
respijtaanbod in de regio. Verspreid over de week boden de betrokken respijtaanbieders maar liefst 42
activiteiten aan. Vanwege de grote belangstelling van aanbieders om mee te doen werd de doelstelling
van 15 activiteiten ruimschoots overtroffen!

Intensieve communicatiecampagne
Tandem heeft het belang van respijtzorg met een intensieve communicatiecampagne rond de Week
van de Respijt onder de aandacht gebracht. Zo was er een speciale Tandem nieuwsbrief rond het thema
respijt, was er aandacht in verschillende lokale weekbladen en was er op de zaterdag voorafgaand aan
de week een speciale promotieactie in de bibliotheek in Haarlem. Verder hebben alle deelnemende
organisaties hun activiteiten met posters onder de aandacht gebracht.
De week is op 10 november op de landelijke Dag van de Mantelzorg afgesloten met een feestelijke middag
in de Philharmonie in Haarlem waar Ruth Jacott een optreden gaf. Na afloop konden de mantelzorgers
genieten van een hapje en een drankje en van verschillende verwenactiviteiten, zoals een stoelmassage.
Door de communicatiecampagne heeft een grotere groep kennis kunnen maken met de mogelijkheden
van respijt: mantelzorgers ontvingen het programmaboekje en de Tandem nieuwsbrief en verder zijn
mensen bereikt via de artikelen in de nieuwsbladen.
Tijdens de Dag van de Mantelzorg zijn mantelzorgers uitgenodigd voor een workshop mindfulness in
december 2017. Op deze manier willen wij ook gedurende het jaar meer aandacht vragen voor respijt
en activiteiten organiseren rond het thema respijt. Zodat een steeds grotere groep mantelzorgers het
respijtaanbod in de regio weet te vinden.
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Enkele reacties uit de evaluatie onder de aanbieders:

‘Belangrijk dat
mantelzorgers
weten dat ze voor
respijtzorg bij ons
terecht kunnen.’
Huis in de Duinen,
activiteit bloemschikken

‘Altijd goed om
nieuwe mensen
te betrekken en
ze te laten weten
wat we ze kunnen
bieden.’
Stichting de Baan,
activiteit koffie inloopochtend

‘Mooi om te
koppelen aan
de dag van de
mantelzorg.’
‘Een goede
gelegenheid om
mantelzorgers
kennis te laten
maken met onze
dienstverlening.’

Pluspunt Zandvoort,
activiteit kookworkshop

Home Instead Thuisservice,
activiteit Open Huis
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4.5 Deskundigheidsbevordering
Elke dag signaleren wij wat er speelt in de wereld van mantelzorgers.
Dat levert een schat aan waardevolle kennis op waarmee wij workshops
en trainingen ontwikkelen, vindingrijk zijn in ons advies en actueel in
onze voorlichting.
Tandem heeft in de afgelopen jaren veel expertise ontwikkeld op het gebied van mantelzorgonder
steuning. Die kennis komt direct voort uit de praktijk. Onze consulenten bevinden zich in het hart
van de mantelzorg en ervaren elke dag wat de behoeften en vragen van mantelzorgers zijn en welke
ontwikkelingen er in de samenleving spelen die mantelzorgers raken.

Workshops voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
Om die kennis over te dragen ontwikkelen en geven wij workshops en trainingen. Niet alleen voor
mantelzorgers maar ook voor vrijwilligers en professionals. In de trainingen voor mantelzorgers heeft in
2017 de nadruk gelegen op het behouden of vergroten van hun mentale weerbaarheid.
Bij vrijwilligers staat het aanleren van nieuwe vaardigheden over het algemeen centraal. Bij professionals
lig het accent meestal op informatieoverdracht waarbij wij hen bewust maken hoe zij een mantelzorger
kunnen herkennen en doorverwijzen naar Tandem als dat nodig is.
Wij werken zoveel mogelijk samen met partnerorganisaties, zoals de Vrijwilligersacademie Haarlem.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van workshops en trainingen die wij in het afgelopen jaar hebben
voorbereid en/of gegeven.

Workshops en training Mindfulness
De laatste maanden van 2017 heeft Tandem verschillende kennismakingsworkshops mindfulness aangeboden waarin mantelzorgers een middag lang intensief kennis hebben gemaakt met mindfulness. De
reacties van de deelnemers waren zo positief, dat we in maart 2018 starten met een training van acht
sessies. De voorbereiding hiervoor heeft in 2017 plaatsgevonden. Het doel van de training is om de mentale
en fysieke veerkracht van mantelzorgers te vergroten.
In de workshops werd bevestigd wat wij dikwijls signaleren: mantelzorgers worstelen vaak met gevoelens
van schuld en schaamte. Door de zorg voor een partner, ouder of gezinsleden zijn zij veelal mentaal en
fysiek zwaarbelast. Mindfulness en compassiebeoefening leert hen om anders om te gaan met problemen
waardoor zij beter omgaan met stress, de situatie leren accepteren en minderen piekeren. Ofwel: ’Met
volle en gerichte aandacht stilstaan bij wat er op dit moment is. Stilstaan met mildheid, vertrouwen en
zonder te (ver)oordelen.’ De ervaring leert dat mindfulness de weerbaarheid en veerkracht van mantelzorgers vergroot.

Workshop praktische vaardigheden
In het vierde kwartaal van 2017 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor een workshop praktische
vaardigheden. Met het doel om mantelzorgers voor te bereiden op, in te lichten over en kennis te laten
nemen van hulpmiddelen, handelingen en technieken uit de verpleging. Hiermee leren zij om verantwoorde en optimale zorg te geven aan de verzorgde én te voorkomen dat zij zelf fysiek worden overbelast.
De training is gericht op activiteiten in huis zoals wassen, aankleden, scheren, tandenpoetsen en een bed
verschonen met iemand erin. En op situaties rondom vervoer, jas aantrekken, omgaan met een rolstoel
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en naar buiten gaan. De training is voor mantelzorgers van mensen met krachtsverlies, bijvoorbeeld na
een CVA, mensen met geheugenproblemen en Parkinson.

Omgaan met dementie
Steeds meer mantelzorgers krijgen met het ziektebeeld dementie te maken en er blijft dan ook behoefte
aan training op het gebied van omgaan hiermee. In 2017 hebben wij in het voor- en najaar een tweedaagse training via de Vrijwilligersacademie georganiseerd.
Tijdens de training krijgen mantelzorgers meer inzicht in dementie en komen de gevolgen hiervan voor
de mantelzorger ter sprake. Centraal staan de verschillende vormen van dementie, hoe mantelzorgers
deze kunnen herkennen en zij het beste kunnen anticiperen op veranderend gedrag van hun naaste. De
deelnemers leren ook van elkaar want het uitwisselen van ervaringen en tips maakt ook deel uit van de
training.

Training netwerkcoach
Zoals al in hoofdstuk 4.2 genoemd, verzorgt Tandem in het eerste kwartaal van 2018 een vierdaagse
netwerktraining volgens de methode ‘Natuurlijk een netwerkcoach’. Hierin zet een getrainde vrijwillige
netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of
uitbreiden van het sociale netwerk.
De training wordt in het eerste kwartaal van 2018 gegeven voor vrijwilligerscoördinatoren van
organisaties zoals BUUV, Stem in de Stad, Bureau Discriminatiezaken Zuid-Kennemerland, GGZ-Passant,
Diaconie, Taalcoach/Gilde Samenspraak en Welzijn op Recept (Haarlem Effect/DOCK). Daarnaast zijn
de volgende organisaties geïnteresseerd in een toekomstige training: Vluchtelingenwerk Nederland,
Burenhulp, Humanitas en Welzijn Bloemendaal.
Deze training is een resultaat van de samenwerking tussen betrokken organisaties in het kader van het
Jaar van de Ontmoeting in de gemeente Haarlem, en dan met name het thema eenzaamheid.
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4.6 Voorlichting en informatie
Om mantelzorgers de ondersteuning te geven die ze nodig hebben,
moeten ze ons kunnen vinden. Weten dat we er voor hen zijn. We
gebruiken daarvoor alle mogelijke communicatiekanalen. Persoonlijk,
digitaal en via dag- en weekbladen.
Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij vinden de zorg voor een naaste vanzelf-
sprekend en weten niet dat een organisatie als Tandem hen daarbij kan ondersteunen. Daarom proberen
wij op alle mogelijke manieren met hen in contact te komen en zoeken we voortdurend de plekken en
momenten op waar we ze tegen kunnen komen. Persoonlijk, via onze eigen communicatiekanalen, via
regionale dag- en weekbladen of via professionals op bijvoorbeeld informatiemarkten en -beurzen.

Samen zorgen
In onze communicatie staat ‘samen zorgen’ centraal. Met samen bedoelen wij een heel netwerk aan
organisaties, vrijwilligers en partijen dat er samen met Tandem voor zorgt dat de mantelzorger zijn
zorgtaak het hoofd kan blijven bieden. Onze communicatie speelt daar een belangrijke rol in want
daarmee kunnen we grote groepen mensen en organisaties bereiken.
Een greep uit onze activiteiten in 2017:
• Onze mantelzorgconsulenten waren aanwezig bij de Alzheimercafés in Haarlem, bij het Trefpunt
Dementie in Heemstede, bij het Alzheimer Trefpunt in Zandvoort en bij de bijeenkomsten van
het Parkinsoncafé. In een aantal gevallen verzorgde Tandem ook de gespreksleiding tijdens de
bijeenkomsten.
• Wij hebben de drie themabijeenkomsten van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers
Kennemerland bijgewoond voor het verzorgen van een presentatie en het beantwoorden van vragen.
• Jaarlijks zijn wij met een informatiestand aanwezig op de Welzijnsmarkt in Schalkwijk.
• Tijdens de Week van Zorg en Welzijn hadden wij een stand in het Reinaldahuis van de Zorggroep
Reinalda.
• We hebben diverse Ontmoetingscentra Dementie bezocht om in gesprek te gaan met mantelzorgers
en advies en ondersteuning aan te bieden.
• We stonden met een informatiestand op de informatiemarkt basisinfrastructuur van de gemeenten
Haarlem en Zandvoort en op de Inspiratiebijeenkomst Impuls Sociale Basis Haarlem.
• Op de Inspiratiebeurs en de manifestatie Zorg is Topsport van Zorgbalans waren wij aanwezig om
informatie te geven.
• In het voorjaar van 2017 zijn wij gestart met de digitale nieuwsbrief ‘Met Tandem’ die voorlopig
drie keer per jaar verschijnt. Hiermee kunnen wij beter op de actualiteit inspelen en de ingeschreven
mantelzorgers sneller bereiken met informatie en tips. Tandem Nieuws verschijnt nog éénmaal per
jaar, kort na de Dag van de Mantelzorg in november, in de vorm van een bewaarnummer.
Verder gebruiken we de volgende communicatiemiddelen en media voor nieuws dat mantelzorgers raakt.
•
•
•
•

Wij geven voorlichting door middel van advertenties, artikelen en interviews in regionale dag- en
weekbladen.
We verstrekken nieuws en informatie via diverse kanalen aan onze partners en belangbehartigers
in de stad.
De website www.tandemmantelzorg.nl is voortdurend up-to-date met actuele informatie.
Twitter en Facebook.
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Spaarnestad
maakt zich op
voor Kunstlijn

Alberdingk Thijm
staat met komedie
in de Hout

vol van Tandem
in Noord
afgeslotenMondMomsBoetiek
zaamheden

Tandem
opende gedurende twee dagen haar deuren voor alle Wmo-consulenten uit Haarlem en
haarlem - De inmiddels achtste editie
van
MomsBoetiek
gaat opom
3 enhen kennis te laten maken met Tandem en te laten proeven van de ‘diverse
Zandvoort.
Met het doel
4 november van start. MomsBoetiek
is
het
tweedehands
damesklelokale en regionale producten’. De deelnemers konden kiezen uit een ontbijtsessie, een lunch of een borrel
ding shopping event van Haarlem
Noord.
Op vrijdag
vanaf 19.30 uur
met de
volgende
onderwerpen:
Even Tandemen (netwerkversterking), Werk en Mantelzorg (combineren
zijn er een muziekje, drankje en
een verloting.
Er is een breed aanvan zorgen werktaken),
Respijtzorg (adempauze voor de mantelzorger), Jong óf Oud en Mantelzorg
bod voor iedereen en men hoeft
geen kleding
in te brengen
om of
te partner) en Dementie met Mantelzorg (omgaan met dementerenden).
(zorg voor
zus/broer,
ouder
komen winkelen bij MomsBoetiek. Vrouwen zijn welkom om te
komen shoppen, dus neem vriendinnen, buurvrouwen en familie
mee. Ook tienerdochters zijn meer
dan welkom. Voor degene die
vrijdag helaas niet kan, gaat men
speciaal op zaterdag van 10.00 tot
11.30 uur ook nog open. Locatie is
de gymzaal van de openbare lagere school De Dolfijn gevestigd aan
de Gijsbrecht van Aemstelstraat
118. Meer info over het concept
van MomsBoetiek is te vinden op:
www.momsboetiek.nl. x

Geslaagde sessies

Wij blikken terug op drie heel geslaagde sessies (twee keer een lunchsessie en één keer een ontbijtsessie)
met 18 casemanagers. Ook de gemeente Bloemendaal was geïnteresseerd en aanwezig met vier Wmo
casemanagers.
De deelnemers reageerden positief op de bijeenkomsten. Ze waren van mening dat de bijeenkomsten
goed georganiseerd waren en meerwaarde boden. De combinatie van een maaltijd en een presentatie
zorgde voor een ongedwongen sfeer en leverde enthousiaste ontmoetingen op waarin wij hebben laten
zien wat wij kunnen betekenen. Met als resultaat dat de aanwezige Wmo-consulenten nu beter weten
wat ons ondersteuningsaanbod is en mantelzorgers sneller naar ons kunnen verwijzen.

derhuisvest verbindt, voor alle verkeer afgesloten tijdens
de werkzaamheden. Vooral forensen moeten hier rekening
mee houden (Foto: Ad Timmers). x

let:
ooter

dat op hetzelfde
s reed de jongen
ezig was om een
atten vielen midr kon ontwijken.
Ambulancebroen behandeld. De
e behandeling in
. Hij hield er een

Informatiemiddag
over respijtaanbod
haarlem - Even een uurtje wandelen,
naar de bioscoop, in alle rust een
kopje koffie drinken of even een paar
dagen weg zonder te hoeven zorgen.
Mantelzorg is beter vol te houden
wanneer je af en toe de zorg uit handen kunt geven of als je hulp krijgt bij
de zorg. Medewerkers van Tandem,
een organisatie die mantelzorgers
ondersteunt in de breedste zin van het
woord, zijn zaterdag 4 november van
12.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat
32). Zij geven antwoord op je vragen
en lichten 'De Week van de Respijt'
nader toe. De toegang is gratis.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de
mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander, een vrijwilliger
of een professional, over te dragen.

Respijtzorg is daarmee een belangrijk middel om overbelasting bij
mantelzorgers te voorkomen. Ook
voor een verzorgde kan het heel
prettig zijn er eens even tussenuit
te zijn.

Week van de Respijt
Om kennis te maken met de verschillende vormen van respijtzorg,
organiseert Tandem in de week van
6 tot 10 november 'De Week van
de Respijt'. Tijdens deze week kan
'geproefd' worden van diverse respijtvoorzieningen die organisaties
te bieden hebben voor mantelzorgers in de regio Zuid-Kennemerland.
Kijk voor meer informatie over de
Week van de Respijt op www.tandemmantelzorg.nl. x

De Haarlemmer
1 november 2017
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4.7 Kenniscentrum jonge mantelzorgers
Omdat jonge mantelzorgers niet gauw praten over hun zorgen en dit
negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling kan hebben, zoeken we ze
op. Op scholen, via activiteiten en communicatie die aansluit op hun
belevingswereld.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een ziek familielid. Die
ziekten kunnen divers van aard zijn: een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische/psychiatrische
aandoening, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Circa een op de vier jongeren
krijgt te maken met mantelzorg (www.mezzo.nl).
Jonge mantelzorgers zijn vaak niet zichtbaar. Tandem vindt het belangrijk dit onderwerp onder de
aandacht te brengen bij zowel de jongeren zelf als professionals die met jongeren werken. In 2017
hebben wij op verschillende manieren weer veel energie in deze groep jongeren gestoken.

Voorlichting op scholen
Begin 2017 hebben wij een brief gestuurd aan alle basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland. In
deze brief hebben wij aandacht gevraagd voor het thema jonge mantelzorgers en aangekondigd dat
wij telefonisch contact gingen opnemen om ons lesaanbod toe te lichten. Gezien het aantal scholen in
onze regio was dit een intensieve klus. Daar stond tegenover dat veel scholen enthousiast reageerden
en graag meer informatie wilden ontvangen. Op een groot aantal scholen hebben wij dan ook lessen
verzorgd.
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Begeleiding jonge mantelzorgers
Een aantal jonge mantelzorgers krijgt op dit moment individuele ondersteuning vanuit Tandem.
Tandem biedt een luisterend oor, gaat mee naar gesprekken op school en probeert samen met het gezin
de situatie te verbeteren waarin de jonge mantelzorger zich bevindt.

Lespakket
Wij werden enkele keren door (welzijns)organisaties buiten onze regio benaderd omdat zij interesse
hadden in onze lessen over jonge mantelzorgers op scholen. Daarom hebben wij een lespakket ontwikkeld
dat wij zelf inzetten en dat tevens door andere organisaties kan worden ingekocht. Dit lespakket bevat
onder andere een mooie lesbox met alle benodigdheden voor een les, een train de trainercursus en
het meekijken tijdens een les. Afgelopen jaar hebben we dit traject tegen betaling succesvol uitgezet
in Katwijk.

Week van de Jonge Mantelzorger
De Heemsteder
Week van de Jonge
Mantelzorger

Na het succes van 2016 is de Week van de Jonge Mantelzorger ook weer in 2017 georganiseerd, van 6 tot
en met 9 juni 2017. De feestelijke aftrap vond dinsdag 6 juni op het Coornhert Lyceum in Haarlem plaats.
De rappende broertjes Joelito en Lorenzo Cortes van Dos Hermanos maakten met tientallen leerlingen
een rap over jongeren en mantelzorg. Die werd ’s middags in de aula ten gehore gebracht.
Ook dit keer stapten wij op onze tandem om diverse organisaties te
bezoeken die met kinderen en jongeren werken. Er werden lessen
gegeven op verschillende scholen en er was een inspirerende bijeen
komst in jongerencentrum de Flinty’s. Op het Coornhert Lyceum werd
een plaquette onthuld omdat deze school al jaren extra aandacht
besteedt aan de positie van jonge mantelzorgers. Tandem levert daar
ook haar aandeel aan met gastlessen. Ook de Martin Luther Kingschool
in Haarlem, waar Tandem al jaren welkom is, werd in het zonnetje gezet
met een plaquette.

Diversen
Net als voorgaande jaren leverde Tandem een bijdrage aan de Week van
de Opvoeding. Dit keer door middel van een workshop over en voor jonge
mantelzorgers in samenwerking met Homestart van Humanitas.
Verder werden er adviesgesprekken gevoerd met andere professionals,
netwerkbijeenkomsten bezocht, praatjes gehouden in diverse jeugd
honken en sloten we aan bij een conferentie over eenzaamheid bij
jongeren in Alkmaar.
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4.8 Dag van de Mantelzorg
De Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in het welverdiende
zonnetje met verwennerijen en optredens. Even iets anders beleven
dan zorgen voor hun naaste.
Op 10 november 2017 organiseerde Tandem, namens de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede
en Zandvoort, een feestelijke middag in De Philharmonie ter gelegenheid van de landelijke Dag van de
Mantelzorg. De middag was ook de afsluiting van de Week van de Respijt. Voor veel mantelzorgers was
het een echt uitje; even aan iets anders denken dan zorgen voor hun naaste. ‘Verwennen’ was deze keer
het thema.
Wethouder Botter van de gemeente Haarlem opende het programma en sprak zijn waardering uit voor
de aanwezige mantelzorgers: ‘Mantelzorgen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Circa 14 % van de
mantelzorgers is overbelast. Op een organisatie zoals Tandem kunnen mantelzorgers terugvallen voor
informatie en advies. Dat is heel belangrijk. Net als dat het belangrijk is om even de knop om te kunnen
zetten op een middag als deze.’
Er volgde een mooi optreden van niemand minder dan Ruth Jacott met liedjes zoals ‘Blijf bij mij’ en ‘Leun
op mij.’ Na het optreden werden onder de aanwezigen vijf prachtige verrassingspakketten, tjokvol met
producten van lokale ondernemers met hart voor mantelzorgers, verloot.

Verwennerijen voor mantelzorgers
Tijdens het informele deel van de middag konden mantelzorgers zich op allerlei manieren laten
verwennen. Een lekkere stoelmassage, mooi gelakte nagels, een portret laten schetsen en een heerlijk
theepakketje van Simon Lévelt voor thuis.
Naast alle verwennerijen waren er informatiestands van de gemeenten, van het Platform Belangen
behartiging Mantelzorgers Kennemerland en van Tandem zelf. Compaan demonstreerde een tablet die
speciaal is ontwikkeld voor ouderen.
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Jaargang 17
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Souhail haouari - unicef nederland

Dinsdag
14 november
2017

Voormalig wijnkoperij-eigenaar Louis
Kat schrijft boek. p17

Drie Haarlemmers richting
Unicef Rift Valley Marathon
Suzanne Wartenbergh, Walter Heijmans en
Yvonne Bijman uit Haarlem nemen op 18 mei
2018 in Kenia deel aan de eerste editie van
de Unicef Rift Valley Marathon. Een evenement waarmee ze geld ophalen voor Football
for Water. Door dat project krijgen scholen
daar schoon water, wasbakken, gescheiden
wc’s en voorlichting over hygiëne.

p Mantelzorgers
bijeen in Philharmonie Haarlem ter
gelegenheid van de
Dag van de
Mantelzorg.

Sintintocht via
nieuwe route

‘Zetelroof’ in
debatreeks

HAARLEM Sinterklaas
komt zondag 19 november op het Binnen
Spaarne aan. Zijn
stoomboot meert om
13.00 uur af voor de
Koudenhorn ter hoogte
van de Valkestraat. Met
een groot aantal pieten
brengt hij een bezoek aan
de binnenstad. De
kleurrijke stoet gaat langs
een nieuwe route richting
het stadhuis: Spaarme Damstraat - Oude
Groenmarkt - Grote
Houtstraat - Proveniershof - Gierstraat - Gedempte Oude Gracht -

HAARLEM ‘Zetelroof’ heet
de aflevering in de reeks
‘De Toekomst van de
Democratie’ die woensdag 15 november van
20.00 tot 22.00 uur
plaatsheeft bij debat- en
cultuurpodium Pletterij
(Lange Herenvest 122).
,,Dat is de vaak gehoorde
beschuldiging als een lid
een fractie in de gemeenteraad, de Provinciale
Staten of de Tweede
Kamer verlaat en op
persoonlijke titel verder
gaat’’, luidt de toelichting.
,,Naast de vraag of het
rechtvaardig is dat deze
‘afsplitsers’ hun zetel niet
hoeven op te geven, staat
ook de wenselijkheid
ervan ter discussie. De
versnippering van het
lokale politieke landschap
die het gevolg is van
‘zetelroof’ zou de
gemeente onbestuurbaar
maken.’’ De toegangsprijs
is 3,00 euro (1,50 euro
voor HP-houders/tot 25
jaar). Meer informatie
staat op www.pletterij.nl.

Eer voor mantelzorgers

Nieuws
Pr

Dinsdag
14 november
2017

Willem Brand

p

Zijlstraat
- Krocht - Smedestraat
- Grote Markt. Burgemeester Jos Wienen staat
op de eindbestemming
gereed om de goedheiligman te ontvangen.
Mensen die met een
eigen vaartuig willen
komen, zijn welkom. Voor
wie met de pakjesboot
meevaart zijn in overleg
met de waterpolitie
specifieke vaar- en
gedragsregels opgesteld.
Schippers
Willem
Brand dienen die te
kennen. Geluidsoverlast
door versterkte
HAARLeM
,,Het levenmuziek
is een loterij”,
en het veroorzaken
, ,,En ik heb
zegt Jacques
Verlaat (79)van
hinderlijke
golfslag
zijnMet zo’n
toevallig
een goed
lot”.
bijvoorbeeld
niet mantelzorgers
vierhonderd
andere
toegestaan.
genoot
hij vrijdagDaarnaast
16 november van
blijven de algemene
de verwenmiddag
in de Philharmovaarregels
van kracht.
nie. Wat
geeft hem
de kracht om te
Iedere
schipper
zorgen? ,,De liefde”,is antwoordt hij
verantwoordelijk
voor de
onomwonden.
veiligheid van het schip
en de opvarenden. Regels
Terwijl Loekie de Graaf (68) een
zijn er voor het hele
stoelmassage krijgt, vertelt haar
evenemententerrein, dat
vriend Anton Pijnakker (70) over
tussen 7.00 en 18.00 uur
zijn leven als mantelzorger. Na
naast 5 kilometer Spaarne
een mislukte voetoperatie bij zijn
ook de volledige intochtvrouw konden zij hun droom om
route omvat. Alle
door Zuid-Frankrijk te toeren verinformatie staat op www.
geten. Anton: ,,Ze loopt thuis met
sintintochthaarlem.nl.
een rollator. Ik doe het huishouden
en kook. Ze mocht gymnastieken bij
Heliomare, maar dat werd te duur
voor de gemeente. Ze sport nu één
keer per week bij Overspaarne. Te
weinig eigenlijk. Thuis hebben we
een traplift gekregen. Voor haar is
het moeilijker dan voor mij. Ik sport,
fiets en zwem en heb genoeg sociale
contacten. Zij is afhankelijk van anderen”.
Dan is het Antons beurt om zich te
laten masseren. Loekie’s eerste reactie: ,,Eigenlijk zou ik nu een dutje
moeten doen”. Loekie was 22 jaar
mantelzorger voor haar zieke moeder. De eerste jaren woonde zelfs bij
haar moeder in. ,,Mijn moeder en
ik waren een eenheid. Ze heeft mij
in mijn jeugd zoveel liefde gegeven,
dan kan je dat teruggeven. Als het
erg koud was, zei: ‘Kind, doe je jas
uit en kom bij de kachel zitten’. Ik
heb geen dag overgeslagen. Ze is zo

Afsluiting Week
van de Respijt
in Philharmonie
HAARLEM Voor mantelzorgers uit
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort
werd van maandag 6 tot en met vrijdag 10 november de Week van de
Respijt gehouden. De organisatie
was in handen van Tandem, het expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning.
Respijtzorg biedt mantelzorgers
de mogelijkheid af en toe vrijaf te

nemen en daarvoor de verzorging
aan anderen over te dragen. Vorige week vonden in het licht hiervan
voor mantelzorgers in de regio ruim
veertig activiteiten plaats, die de
kans boden om met organisaties in
contact te komen die in Zuid-Kennemerland respijtzorg aanbieden.
Het ging om onder meer een kookworkshop, een themabijeenkomst
over ‘De kracht van herinneringen’,
een rondleiding door een logeerhuis, een wandeling met daarna een
lunch, samen schilderen of bloemschikken, een kennismaking met
theatergroep Vonk, tafeltennissen

Verwendag voor ‘helden’
Dag van de
Mantelzorg in
Philharmonie

Willem Brand

Dag van de Matelzorg
in het nieuws

p

Anton Pijnakker en Loekie de Graaf.

weggegleden. Het gaf mij veel voldoening dat ik er tot het eind voor
haar was”.
In de Grote Zaal van de Philharmonie steekt wethouder Jur Botter
de mantelzorgers een hart onder de
riem. Botter: ,,Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er
ligt veel druk op jullie. Om die reden
opent de gemeente een inloopcentrum op het Da Vinciplein. Daar is
plek voor dagbesteding zodat jullie
ook tijd hebben om leuke dingen te
doen”.
Dan is het tijd voor de speciale gast.
Na een stroef begin, een zaal die de
kat uit de boom kijkt, loopt Ruth Ja-

cott de zaal in. Dan pas ontstaat er
iets. ,,Laat het allemaal los”, roept ze,
nadat zij een vrouw heeft omhelsd
die het even te kwaad kreeg.
Na afloop van Ruths optreden vertelt Jacques Verlaat dat zijn vrouw al
vijftien jaar Parkinson heeft en nu
met hun zoon de stad in is. Net als
bij Anton Pijnakker is een mislukte
operatie de oorzaak van de ellende.
Zo zwart-wit is het misschien niet,
zo voelt het voor beiden wel. Verlaat:
,,Tijdens een operatie voor nieuwe hartkleppen is er een bloeding
ontstaan toen een drain haar hart
raakte. Een bloedprop is aan de achterkant van de hersenen vast komen

te zitten. Die heeft haar hersencellen beschadigd”. Wat het extra triest
maakt, is dat zijn vrouw er dementie
bij heeft gekregen.
,,Huilen lucht op”, zei Jacott, je hart
luchten ook. Tussen lach en traan
is het verhaal van Jolanda Prinsen.
Elke keer als haar moeder bij haar
op bezoek kwam, moest zij hulp vragen om haar de trap naar boven op
te krijgen. ,,Ik woon in een drukke
straat en vroeg dan buiten aan een
man of hij wilde helpen. Hij duwde
en ik hield moeder goed vast. Boven
zei ik: u bent de held van de dag en
dan gaf ik hem een medaille”.

Workshop met Tarot- en
Orakelkaarten

Satsang- en Dialoogmiddag
met Nicky Verbeek

HAARLeM Ananda Nieuwetijdswinkel aan de Gierstraat 8 houdt op
woensdag 15 november een workshop over het werken met en interpreteren van tarot- en orakelkaarten. Van 19.30 - 21.20 begeleid Felice

HAARLeM Op uitnodiging van
Ananda Nieuwetijdswinkel aan
Gierstraat 8, komt Nicky Verbeek op
zondag 19 november naar Haarlem
om een Satsang te organiseren.
In het Rosenstock-Huessy Huis zal

de Baare van Spirituele Praktijk Miraja een avond vol meditaties en healing met edelstenen, waarbij de
persoonlijke betekenis van de stenen voor de deelnemers voorop
staat. Deelname kost 15 euro.

zij tussen 13.30 en 16.00 (inloop
13.00) in een open en ontspannen
sfeer een spiegel aanreiken waarin
de deelnemers zichzelf in een nieuw
licht kunnen zien en elkaar kunnen
ontmoeten. www.ananda.nl.

en een bijeenkomst over de ervaringen van een jonge mantelzorger.
De afsluiting was in Philharmonie
Haarlem (Lange Begijnestraat 11)
op de Dag van de Mantelzorg. Daarvoor waren wethouder Jur Botter en
zangeres Ruth Jacott geprogrammeerd. De bezoekers kregen dit van
‘hun’ gemeente als een dankbetuiging. ,,Voor mantelzorgers die zich
om hun naaste(n) bekommeren, is
het belangrijk om regelmatig even
gas terug te kunnen nemen’’, stelde
de organisatie. ,,Er zijn verschillende manieren om je te ontspannen en
mantelzorg vol te houden.’’

9

VVD-raadslid Van
Haga verhuist naar
Tweede Kamer

Joost Verhagen
HAARLeM VVD-raadslid Wybren
van Haga verliet maandag de
Haarlemse gemeenteraad. Van
Haga bekleedde acht jaar een
raadszetel voor de VVD, maar
verlaat de functie nu om plaats te
nemen in de Tweede Kamer.
Burgemeester Jos Wienen prees
het het raadslid vanwege zijn
kritische instelling tijdens
debatten. SP-raadslid Frits
Garretsen noemde de VVD-er een
‘kameraad en strijdmakker’ die
‘uitblinkt in onverbloemd
taalgebruik’. Wybren van Haga
kwam na een carriére in het
buitenland in de Haarlemse
politiek terecht, naar eigen zeggen
als ‘ondernemer’. Hij was voorzitter van de commissie beheer en
daarnaast lid van de commissie
ontwikkeling. Ook was hij korte
tijd fractievoorzitter van de VVD.
‘’Ik heb enorm veel plezier gehad
de afgelopen acht jaar. Ik ga jullie
missen. Ik ben blij dat de toon hier
in de raad gedurende acht jaar
harder en duidelijker is geworden.
Ook ben ik blij om te zien dat de
aandacht voor duurzaamheid
enorm is gegroeid. Alle partijen in
de raad zijn aanzienlijk groener
geworden”, zo zei het vertrekkende raadslid.
Wybren van Haga wordt opgevolgd door het voormalige
schaduwraadslid Mirjam Otten. Zij
werd maandagavond tijdens de
algemene beschouwingen
geïnstalleerd.

Christmas Carols
projectkoor
Remonstrantse kerk
HAARLeM Ontspannen kerstliederen zingen in de weken vóór Kerst?
Doe mee aan de serie van vijf
workshops ‘Christmas Carols
zingen’ onder leiding van koordirigent Antje de Wit. In een ontspannen sfeer worden deze carols
geoefend, en wordt ook de
achtergrond van de Nederlandse
en Engelse carols toegelicht. Dit
speciale koor zet haar luister bij in
de kerkdienst van 17 december,
deze dienst wordt geleid door de
eigentijdse dominee Sabine du
Croo de Jongh. De workshops zijn
in de Remonstrantse kerk aan de
Oranjekade
1 injaarverslag
Haarlem, op
Tandem
2017
woensdagen van 14:30 - 16:30 uur
tot en met 13 december.
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4.9 Huishoudelijke hulp toelage
voor mantelzorgers
Omdat een toelage voor huishoudelijke hulp net het verschil kan maken
om de zorg voor een naaste vol te houden, heeft Tandem veel bekendheid
gegeven aan deze regeling.
Huishoudelijke ondersteuning kan voor sommige mantelzorgers net die ondersteuning bieden die zij
nodig hebben om de zorg voor hun naaste vol te houden. Wij zien dat de huishoudelijke hulp toelage
(HHT) in die gevallen daadwerkelijk uitkomst biedt.
Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor de HHT-regeling moeten ingeschreven staan bij
Tandem of zich inschrijven. Het aantal afgegeven verklaringen in 2017 ziet er per gemeente als volgt uit:

Verklaringen per gemeente
Haarlem
Zandvoort

60
5

Bloemendaal

31

Heemstede

11

Haarlemmerliede & Spaarnwoude

1

Tandem heeft in 2017 opnieuw veel bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van de HHT-regeling.
Mantelzorgers die zich bij Tandem lieten registreren, ontvingen een speciale folder over de huishoudelijke
hulp toelage. Verder hebben we de folder bij bezoeken aan mantelzorgers gegeven en aangeboden via
beurzen, markten en andere bijeenkomsten.
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4.10 Platform Belangenbehartiging
Mantelzorg Kennemerland
Het Platform ‘De stem van de mantelzorger’ was ook in 2017 weer belangrijk voor ons in zijn rol
als adviseur en klankbord. De waardevolle input die Tandem haalt uit het regelmatige overleg, het
afstemmen van zaken en de deelname aan contactbijeenkomsten van het Platform, houden ons, en
onze dienstverlening, scherp.
In 2017 heeft het Platform drie contactbijeenkomsten georganiseerd:
•

8 februari 2017, thema ‘Respijtzorg’.
Het Platform heeft deze middag samen met Tandem voorbereid. Tandem heeft vragen beantwoord
en een presentatie van de website www.helpenzorgen.nl verzorgd.

•

7 juni 2017, voorstelling ‘Mantelzorg, de musical’.
Over de onmogelijke liefde tussen twee mantelzorgers, in een decor van maatschappelijke
ontwikkelingen en persoonlijke keuzes.

•

11 oktober 2018, thema ‘De sociale wijkteams’.
Tijdens de bijeenkomst werd informatie verstrekt over de vraag ‘Wat kunnen de wijkteams
betekenen voor mantelzorgers en hun naasten.’

De kosten van de bijeenkomsten worden gedekt uit de jaarlijkse subsidie van de gemeente Haarlem
aan Tandem.
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5.1 Versterking ondersteuning
mantelzorgers Haarlem
In het voorjaar van 2017 nam de gemeente Haarlem het initiatief voor een sessie met vertegenwoordigers
van de gemeente, Tandem en Mezzo, alsmede enkele mantelzorgers uit de praktijk. Doel was om met
elkaar tot acties te komen om overbelasting zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Dit resulteerde
in enkele extra acties die na de zomer zijn gestart.

Uitbreiden trainingsaanbod
Het nieuwe aanbod is vooral gericht op het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid van
mantelzorgers. De drie workshops ‘kennismaking met mindfulness’ hebben inmiddels een vervolg
gekregen in een training die in het voorjaar van 2018 gaat starten. Ook zijn eind 2017 voorbereidingen
getroffen voor een training fysieke zorgtaken.

Belactie
In het kader van deze actie neemt Tandem telefonisch contact op met mantelzorgers die ingeschreven
staan maar waar de laatste drie jaar geen contact mee is geweest. Op deze wijze is er een nieuw
contactmoment en kunnen we waar nodig en gewenst ondersteuning in gang zetten. De actie wordt
vervolgd in 2018.

Tandem op locatie
Nadat de gemeente in 2016 is gestart met de integratie van de loketfunctie met de sociale wijkteams,
neemt Tandem per 1 maart 2017 niet langer rechtstreeks deel aan de loketfunctie. Om de lijn met en
doorverwijzing naar Tandem optimaal te behouden is in het najaar van 2017 met ‘Tandem op locatie’
gestart. Binnen deze pilot is Tandem periodiek aanwezig bij de sociale wijkteams Noord 2 en Zuid-West.
Ook is Tandem op gezette tijden aanwezig in de bibliotheeklocaties in het Reinaldahuis en in Schalkwijk.

Nieuwe vormen van lotgenotencontact
In het laatste kwartaal van 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor een wandelgroep. De eerste groep
start onder leiding van een deskundige vrijwilliger in het voorjaar van 2018.

Nachtzorg of slaapwacht
Verstoorde nachtrust leidt vaak tot overbelasting. In die gevallen kan de inzet van een slaapwacht of
nachtopvang uitkomst bieden. In 2017 zijn we gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden
hiertoe in de regio. Op basis van de bevindingen bekijken wij in overleg met zorgaanbieders hoe wij iets
aan dit probleem kunnen doen.

Bewustwording 1e en 2e lijn
Professionals in de eerste- en tweedelijnszorg krijgen regelmatig te maken met ‘starters in de
mantelzorg’, mensen die beginnen aan een mantelzorgtraject. Door deze professionals te voeden
met goede informatie, kunnen zij de startende mantelzorger adviseren of doorverwijzen. Wij richten
ons vooral op maatschappelijk werkers, transferverpleegkundigen, revalidatiecentra en regionale
patiëntenverenigingen.
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5.2 SROI
In 2017 hebben wij een aantal acties ondernomen in het kader van de SROI verplichting. Zo zetten wij
zorgvrijwilligers in om mantelzorgers even vrijaf te kunnen geven. In de desbetreffende overeenkomst
hebben wij de volgende passage opgenomen: ‘De intentie is uitgesproken om de vrijwilliger te laten
klimmen op de participatieladder. Vrijwilligerswerk wordt dan ingezet als mogelijke opstap naar
betaalde arbeid.’
Wij bezochten actief vrijwilligersmarkten en de jaarlijkse markt van het UWV. Verder staken wij relatief
veel tijd en energie in de begeleiding en coaching van stagiaires. Zie hiervoor het hoofdstuk over
Respijtzorg.
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6 Cijfers Jaarverslag 2017
Aantal mantelzorgers die structureel ondersteund zijn door
Tandem in 2017
Gemeente

2017

Bloemendaal

191

Haarlem

717

Haarlemmerliede

11

Heemstede

117

Zandvoort

78

Totaal

1114

NB: Dit betreft mantelzorgers die ondersteuning c.q. begeleiding van de consulent/makelaar hebben gekregen.

Aantal vrijwilligers 2017
Gemeente

2017

Bloemendaal

5

Haarlem

56

Haarlemmerliede

0

Heemstede

12

Zandvoort

6

Actief voor Tandem, woonachtig in andere gemeente

13

Totaal

92

Uren contacten en consulten met mantelzorgers
(consulent/makelaar) per jaar 2015 - 2017
3400

3355

2550

2465

2791

1700
850
0

2015

2016

2017
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Verhouding man/vrouw mantelzorgers
die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2017

Man

28,1%

Vrouw

71,9%
Aanleiding voor mantelzorg
(% van mantelzorgers die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2017)

6,4%

Overige
2,2%

Auditieve en visuele beperkingen
COPD

2,5%

CVA

2,6%

Diabetes

3,0%

Autisme/ Gerelateerd aan

3,1%

Reuma/Artrose/Gewrichtsaandoening

3,3%

Niet aangeboren hersenletsel

3,3%
3,7%

Chronische ziekten

4,8%

Parkinson

5,4%

Hartproblemen

5,8%

Psychiatrie

6,5%

Verstandelijke beperking

6,8%

Oncologie

9,0%

Alzheimer

14,4%

Beperkingen t.g.v. ouder worden

18%

Lichamelijke beperking

20%

Dementie

0%

5%

10%

15%

20%
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Verdeling naar postcode
Mantelzorgers die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2017 in gemeente Haarlem

12%

11,4%

10%
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8%
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3,8%
2,8%

2%
0
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Tandem - Centrum voor
Mantelzorgondersteuning
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
T 023 891 06 10
info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl
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