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&
... ik heb nu niet veel
vragen, maar ik ben blij
dat ik mijn verhaal
kwijt kan ...
&
... veilige plek waar ik
vrijuit mijn gedachten en
gevoelens kan delen ...
&
... goed om ook weer
eens te horen vragen
‘hoe gaat het met u’ ...
&
... een heel verslag van
ons gesprek, dat had
ik niet verwacht, maar
goed om te hebben ...
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INLEIDING

Inleiding
Op basis van de subsidieafspraken met de gemeenten
heeft Tandem als hoofddoel de mantelzorgers optimaal
te ondersteunen. Daarin werken wij in toenemende
mate samen met onze partners. Samenwerken is overal
het motto in de wereld van welzijn, hulp en zorg. Ook in
ons werkgebied zijn gemeentes op zoek naar effectieve
manieren om de juiste zorg en ondersteuning dicht bij
bewoners te brengen; om helpend en steunend te zijn
waar het moet en tegelijk de eigen draagkracht van
bewoners te ondersteunen. Een effectieve samenwerking
tussen de vele partijen en organisaties is daarbij een
nadrukkelijke eis.
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Samenwerken in het grote, veelstemmige
meervoud van een stad of streek is complex.
Maar als je één werkveld onder het vergrootglas
legt, zie je al sneller hoe je samen op kunt
trekken. Dat zien we als we naar onszelf en onze
netwerkpartners kijken. Tandem is er voor de
mantelzorger; mantelzorgondersteuning is ons
duidelijk afgebakende werkveld. Het is onze
opgave om daarin expert en regisseur te zijn;
cocreatie en samen optrekken hoort daarbij.
Gesterkt door ontwikkelingen die we om ons
heen zien, krijgen we die samenwerking steeds
beter onder de knie.
In ons werk, mantelzorgondersteuning in en voor
de lokale gemeenschap, zijn twee verschillende
lijnen aan te wijzen. In alle twee komen we de
urgentie van samenwerking tegen.
De eerste stroom in ons werk is de directe
advisering en ondersteuning aan mantelzorgers.
Daar worden we – vanaf onze start jaar na jaar –
steeds beter in. Het team van mantelzorg
consulenten en –makelaars is gestaag gegroeid
en we maken kennis met steeds nieuwe mantel
zorgers. Tegelijk zijn er nog veel mantelzorgers die
we niet tegenkomen, mensen die ons niet vinden
– of omgekeerd – die wij niet weten te bereiken.
In 2019 zijn we daarom begonnen om dichter
bij de mantelzorgers met mogelijke hulpvragen
te komen. In de wijken, op de plekken waar
mensen elkaar tegenkomen. Kortom, naast
afspraken op ons bureau zijn onze medewerkers
vaker buiten. We zoeken de ingangen om steeds
dichterbij te komen. In de buurthuizen, op
ontmoetingsplekken, bij migranten, kortom bij
de mensen voor wie een stap naar ons kantoor
best een drempel is.
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De tweede stroom van ons werk is expertise.
We zijn experts in mantelzorgondersteuning.
Maar – met enige gezonde zelfkritiek gezegd
– we zijn niet de beste in het bereiken van
kwetsbare groepen waaronder zich zwaar
belaste mantelzorgers kunnen bevinden. Er
zijn netwerken, organisaties en individuen die
meer waardevolle contacten hebben dan wij.
Daar kunnen wij kennis overdragen, teams en
organisaties sterker maken in het bieden van
mantelzorgondersteuning. Expertise delen dus
– of noem het de ‘indirecte’ benadering: Tandem
helpt zorgzame, behulpzame omgevingen om
nog meer te doen voor mantelzorgers en nog
specifieker aanbod te doen in mantelzorg
ondersteuning.
Voor Tandem betekent dit nog eens kritisch kijken.
Hoe kunnen wij de mantelzorger het best
ondersteunen? Wat is onze expertise? Wat willen
we zelf doen, wat kunnen we met anderen doen
en wat kunnen anderen beter dan wij? In 2019
hebben we in Zandvoort een eerste stap gezet
om dit nog beter in beeld te brengen. We staan
nog midden in dit proces. Tandem streeft naar
de rol van regisseur, aanjager en expert in
mantelzorgondersteuning, ook waar het directe
cliëntcontact niet altijd met Tandem hoeft te zijn.
Samenwerken… Het is geen snelle weg naar
succes. Maar het is wel het enige recept voor
duurzame oplossingen! En in een tijd waar zo
veel verandert – bottom-up, lokaal, nationaal,
digitaal - is het ook de enige manier om
bestaande en nieuwe hulpbronnen op elkaar
af te stemmen. Samenwerken is leren, afleren,
elkaars krachten ontdekken, en stilstaan bij de
gezamenlijke successen. Die leest u – naast de
gebruikelijke cijfermatige verantwoording - in
dit jaarverslag.
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1. Directe advisering en ondersteuning:
‘samen zorgen, samen léven.’
Bij Tandem staat de mantelzorger centraal. Alles wat
wij doen, is erop gericht de mantelzorger zo goed
mogelijk te ondersteunen. Met praktisch advies, een
snelle verwijzing of emotionele ondersteuning.
Geen mantelzorger is hetzelfde. De ondersteuning van
Tandem kan heel kortdurend zijn maar soms een lange
periode bestrijken, en kan meer of minder intensief zijn.
Niet omdat we geen afscheid kunnen nemen, maar
omdat het de mantelzorger helpt om te gaan met de
steeds veranderende situatie.
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Mantelzorgondersteuning is maatwerk. Mantelzorgers staan voor heel uiteenlopende opgaven:
• administratief (Hoe moet ik dit regelen?)
• financieel (Gaan we het wel financieel redden?)
• kennis en vaardigheden (Hoe moet ik reageren als mijn partner zo doet?)
• emotioneel (Wat als het nu erger wordt?)
• identiteit (Moet ik nu echt mijn eigen leven opgeven?)
• relationeel (Ik voel me niet meer de partner van. Is dat normaal?)
• existentieel (Is dit nu mijn leven?)
Tandem biedt mantelzorgers op verschillende manieren ondersteuning om tegemoet te komen aan deze
uiteenlopende opgaven. Tandem staat voor samen zorgen, met als hoger doel dat er ook ruimte is om
samen te léven. Met dit als uitgangspunt zijn onze verschillende ondersteuningsvormen gebaseerd op de
volgende pijlers:
PRAKTISCHE HULP • Soms hebben mantelzorgers een praktische vraag. Zij willen weten waar
zij terecht kunnen voor zorg, huishoudelijke ondersteuning of respijt. Tandem is op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen in zorg en welzijn en wijst mensen hier de weg
• Tandem heeft drie mantelzorgmakelaars die mantelzorgers kunnen ondersteunen met regeltaken
zoals het aanvragen van indicaties en het organiseren van speciaal vervoer. Zij zijn op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn.
• Tandem heeft twee respijtcoaches, die alle mogelijkheden van respijtzorg (adempauze voor de
mantelzorger) in de buurt kennen, van ontmoeting tot huishoudelijke ondersteuning, van vrijwilligers
tot logeerzorg. Zij wijzen mantelzorgers de weg, helpen bij het aanvragen van respijt en kunnen zelfs
meegaan naar een voorziening om letterlijk te helpen de eerste stap te zetten.
• Tandem zet vrijwilligers in om een activiteit te ondernemen met de verzorgde, of om bij de verzorgde
te blijven zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In 2019 waren er 80 vrijwilligers actief voor
Tandem. Onze mantelzorgconsulenten gaan op huisbezoek bij verzorgde en mantelzorger, luisteren naar
wat de vraag is en zoeken hier de juiste vrijwilliger bij. Zo kan de mantelzorger de zorg met een gerust
hart even loslaten.
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Dag van de
Mantelzorg 2019:
ontspannen,
ontmoeten,
informatie.

Tandem heeft in 2019 een belactie uitgevoerd. Wij hebben alle mantelzorgers in Haarlem en Zandvoort
die bij Tandem ingeschreven staan, en met wie drie jaar geen contact meer is geweest, telefonisch
benaderd met de vraag of zij nog mantelzorger zijn en of zij mogelijk ondersteuning nodig hebben. Dit
heeft geleid tot een aantal uitschrijvingen, maar ook tot het inzetten van onze mantelzorgconsulenten.
ACCEPTATIE • De ondersteuning van Tandem brengt de mantelzorger erkenning voor diens
rol met alle positieve en negatieve gevoelens die daarmee samenhangen. Tandem biedt
mantelzorgers de tijd en ruimte om zichzelf te laten zien, te delen wat hen bezighoudt. Dat is de
basis voor verlichting en ontspanning: ‘Ik word gezien, het hoort erbij, ik kan het accepteren.’
• In 2019 heeft Tandem 3482 individuele contacturen ondersteuning geboden aan mantelzorgers.
Mantelzorgers voelen zich hierdoor gezien en gehoord. Onze consulenten bieden een luisterend oor en
denken mee.
• In 2019 waren er tien verschillende lotgenotengroepen die eenmaal per zes weken bij elkaar kwamen.
Sommige lotgenotengroepen richten zich op mantelzorgers voor personen met een bepaald ziektebeeld,
zoals NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of dementie. Andere lotgenotengroepen worden georganiseerd
rondom een activiteit, zoals mindfulness of wandelen. Ook zijn er algemene mantelzorggroepen. Dan
draait het bijvoorbeeld om het gevoel niet de enige te zijn, ervaringen te kunnen delen, samen te lachen
en soms te huilen. Het verbindt, geeft kracht en helpt mantelzorgers de situatie te accepteren.
• Op de Dag van de Mantelzorg werden de mantelzorgers als vanouds getrakteerd op een gezellige
middag in de Philharmonie. Tandem organiseerde een middag met een muzikale theatervoorstelling.
Aansluitend was er in de foyer gelegenheid om tijdens de borrel onderling ervaringen te delen.
Mantelzorgers konden bij de diverse informatietafels terecht met vragen of gewoon voor een praatje.
Behalve praten werd er ook van de gelegenheid gebruik gemaakt een dansje te wagen. Kortom, een
gezellige middag uit voor de mantelzorgers.
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DURF • Als er acceptatie is, biedt dat ruimte voor het verwerven van nieuwe kennis en
vaardigheden. Er ontstaat vertrouwen. Mantelzorgers durven te gaan experimenteren en
ervaren wat wel en niet werkt. Zij worden handiger in het omgaan met nieuwe situaties. Zij
ervaren dat het anders doen meer mogelijkheden creëert voor henzelf en de zorgontvanger.

Workshops

In 2019 heeft Tandem negen verschillende workshops aangeboden. Al deze workshops zijn erop gericht
mantelzorgers steviger in hun schoenen te laten staan, door kennis aan te bieden, ervaringen uit te
wisselen en een handelingsperspectief te geven.
Donderdag 10 januari 2019

Dinsdag 5 en 12 Februari 2019

Donderdag 28 februari en

Workshop
Combineren kun je leren.
Hoe combineer je een baan
met mantelzorg?

Training
Omgaan met Dementie.
Steeds meer mantelzorgers
krijgen te maken met een
naaste met (beginnende)
dementie. Welke vormen zijn
er en hoe ga je hiermee om?

vrijdag 26 april 2019

Dinsdag 19 maart 2019

Donderdag 11 april 2019

Dinsdag 7 mei 2019

Workshop
Omgaan met Verlies.
Wanneer iemand ziek of
gehandicapt raakt, is dat vaak
een grote schok voor de persoon
zelf én voor de mensen erom
heen. De relatie verandert en
zowel de naaste als de mantel
zorger maken een verlies door.
Hoe ga je hiermee om?

Hoe krijg ik tijd voor mijzelf?
Welke respijtmogelijkheden
zijn er? Zorgen voor een
familielid of naaste is voor
veel mensen een vanzelf
sprekendheid. Maar het is wel
belangrijk dat de mantelzorger
in balans blijft. Hoe doe je dat?

Workshop
Grenzen stellen.
In deze workshop besteden we
aandacht aan het herkennen
van grenzen en het bewaken
hiervan.

Donderdag 20 juni 2019

Donderdag 21 november 2019

Vrijdag 13 december 2019

Workshop
Zorgt u ook voor iemand met
psychische problemen?
Leven met een familielid of
naaste die te kampen heeft
met psychische problemen
valt niet altijd mee. Direct
betrokkenen hebben vaak
gevoelens van schuld,
schaamte, angst en/of
medelijden. Hoe ga je hiermee
om? Deze workshop is gegeven
samen met een medewerker
van Prezens.

Workshop
Zorg aanvragen: hoe doe
je dat?
Om extra zorg aan te vragen,
is er vaak een gesprek nodig
met iemand van de gemeente,
de wijkverpleging of het CIZ.
Hoe bereid je je het beste op dit
(keukentafel)gesprek voor?

Kennismaking
Mindfulness en Compassie.
Je wilt graag beter kunnen
omgaan met stress, meer rust
ervaren, minder piekeren of je
wilt je beter kunnen
concentreren, effectiever
werken of beter slapen. Deze
workshop is een uitgebreide
kennismaking met mindfulness.
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GRIP • Tandem sterkt mantelzorgers in hun keuzes. Dat alles maakt dat zij weer regie en grip
ervaren. Van passief naar actief, van lijden naar leiden, van overleven naar leven. Zo proberen
wij vanuit samen zorgen ook weer bij te dragen aan samen leven. De mantelzorgconsulenten
van Tandem moedigen mantelzorgers aan om tijd aan zichzelf te besteden, hun netwerk uit te
breiden en hun verhaal te delen.
• Een netwerk van mensen die helpen, meedenken en soms de zorg kunnen overnemen is belangrijk
voor mantelzorgers. Tandem heeft een netwerkscan ontwikkeld (Even Tandemen), die mantelzorgers
online kunnen invullen om zo zicht te krijgen op hun netwerk en op waar ze hun netwerk nog voor
zouden kunnen inzetten. Ook in 2019 hebben mantelzorgers weer gebruik gemaakt van Even Tandemen
om zo grip te krijgen op hun situatie.

• Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland maakt zich sterk voor de collectieve
belangen van mantelzorgers. Tandem ziet het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg als een
waardevolle partner. Zij zijn de stem van de mantelzorger. Tandem heeft in 2019 zes keer overleg gehad
met het Platform en schuift aan bij bijeenkomsten die het Platform organiseert, waarvan één samen met
Tandem. In 2019 heeft het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg drie bijeenkomsten georganiseerd:

6 februari 2019

9 juni 2019

11 september 2019

Thema:
EHBO.
Twee instructeurs van het
Rode Kruis gaven informatie
over EHBO: wat doe ik als
het misgaat? Er was plek
voor 50 mantelzorgers. Deze
bijeenkomst was goed bezocht.

Thema:
De ideale mantelzorger.
Een geanimeerde middag,
waarop mantelzorgers
onderdeel waren van het
interactieve theater: ‘De ideale
mantelzorger’.

Thema:
Levenstestament.
Deze bijeenkomst is samen
met Tandem georganiseerd.
Mr. Andrea de Roos heeft
informatie gegeven over het
levenstestament. Het was een
druk bezochte middag met
ongeveer 70 mensen in de zaal.

• Tandem signaleerde in 2019 een tekort aan planbare logeerzorg in de regio Zuid-Kennemerland.
De gemeente Haarlem, Kennemerhart, Zorgbalans en Tandem hebben samen het initiatief genomen
voor een pilot logeerzorg, met als doel in 2020 twee planbare logeerbedden ter beschikking te hebben
om de mantelzorger respijt te kunnen bieden. Deze logeerplekken zijn ook beschikbaar voor inwoners
van de gemeente Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

Tandem jaarverslag 2019
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Week van de respijt

In 2019 is Tandem op tour gegaan om extra aandacht te geven aan respijt tijdens de Week van de respijt.
Ook tijdens een Meet & Greet in Bloemendaal op 8 oktober en bij een bijeenkomst bij Dreefhart in
Heemstede op 29 oktober heeft Tandem aandacht gegeven aan respijt.
Maandag 14 oktober
Tandem aanwezig bij het Odensehuis Overveen en het Sulimye Moskee theehuis.
Dinsdag 15 oktober
•
Tandem aanwezig bij de Workshop Omgaan met dementie in Zandvoort.
•
Een inloopspreekuur bij BUUV; even op adem komen bij Tandem met koffie en wat lekkers.
Woensdag 16 oktober
Respijt als thema van de bijeenkomst van de Klankbordgroep Mantelzorg in Haarlem.
Donderdag 17 oktober
Vertellen over respijt bij De Liede, Centrum voor niet-aangeboren hersenletsel en lichamelijke
beperking van Ons Tweede Thuis in Haarlem.
Vrijdag 18 oktober
Vertellen over respijt bij de Locomotief in Zandvoort.

Tandem jaarverslag 2019
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Dag van de Mantelzorg
Warme waardering voor de rol en de inspanningen van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning.
De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is een combinatie van ontspannen, ontmoeten en informatie uitwisselen.
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Jongeren Mantelzorg
Indringende verhalen van jongeren helpen het onderwerp jong en mantelzorger ter sprake te brengen.
Thema: ‘Jong en mantelzorger, wat een verhaal!’

Advertenties in kranten
Tandem werkt aan meer bekendheid in het werkgebied. Onder
andere door advertenties in lokale bladen, uitingen
op kabelkranten en met online banners. We
merkten een duidelijk effect; meer
mantelzorgers weten de
ondersteuning te
vinden.
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Kenniscentrum Jonge mantelzorgers

Tandem staat voor oog en aandacht voor de jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en
jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat ziek is of een beperking heeft. Het kan
gaan om een ouder, broer, zus, opa of oma. Veel jonge mantelzorgers maken zich veel zorgen en krijgen
soms zelf te weinig aandacht. Jonge mantelzorgers lopen het risico op overbelasting. Deze gevolgen
kunnen op latere leeftijd merkbaar worden.
Onder jonge mantelzorgers bestaat een grote groep met verborgen zorgen. Ze willen geen hulp voor
zichzelf vragen of weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Tandem weet de weg als het gaat om
mantelzorgondersteuning voor jongeren. Bij Tandem kunnen jonge mantelzorgers terecht als het gaat
om het vinden van de juiste lotgenotengroep, hulp bij regelzaken, een luisterend oor. Weten waar je
terecht kan, hoe je iets aan kunt pakken of delen van je verhaal draagt bij aan inzicht en geeft grip.
Tandem moedigt ook jonge mantelzorgers aan om tijd aan zichzelf te besteden, hun netwerk uit te
breiden en hun verhaal te delen.
Jongeren komen niet vanzelfsprekend terecht bij Tandem. Om jongeren beter te bereiken en de drempel
voor jonge mantelzorgers te verlagen, hebben we in 2019 speciaal voor hen een nieuwe website
ontwikkeld: www.jmz.nu. Op deze website zijn wij gestart met een online chatspreekuur voor vragen over
of van jonge mantelzorgers. Elke dag tussen 16.00-17.00 uur kunnen zij met ons chatten.
Wij realiseren ons dat een website niet voldoende is om de jonge mantelzorger te bereiken. We zoeken
daarom de verbinding met andere partijen die contact hebben met jongeren, zoals scholen, welzijn
en sportverenigingen. Wij maken hen bewust van het bestaan van jonge mantelzorgers en geven hen
handvatten om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Kortom, een voorbeeld van ‘anders samenwerken’
zoals in de inleiding geschetst.

Week van de jonge mantelzorger

In de week van de jonge mantelzorger is de vernieuwde website www.jmz.nu gelanceerd met een Movie
Night bij Jongerencentrum Flinty’s in Haarlem. We hebben de verhalen van drie jonge mantelzorgers
in beeld gebracht. Dit laat op indringende wijze zien wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn en
welke impact dit heeft op het leven van een jongere. Deze filmpjes werden tijdens deze avond voor het
eerst vertoond en zijn te zien op de website www.jmz.nu.
Daarnaast zijn er gastlessen over jonge mantelzorg gegeven bij het Coornhert lyceum in Haarlem.

Tandem jaarverslag 2019
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&
... het contact met
mijn kinderen loopt
opeens weer beter ...
&
... ik kan niet
zonder je ...
&
... tegelijk professioneel
én liefdevol, dat hielp
me om het ziekteproces te dragen ...
&
... heerlijk dat er van
jullie niets ‘moet’...
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2. Expertise: ‘samen zorgen, samen werken’.
De mantelzorger is niet los te zien van de omgeving.
Ook de verzorgde, familie, vrienden, professionals,
vrijwilligers en gemeente spelen een rol in de situatie
van de mantelzorger. Dit systeem is mede bepalend
voor de mogelijkheden van de mantelzorger om zich
weer compleet mens te voelen. Tandem ondersteunt
een mantelzorger daarom ook in zijn systeem. Dat
betekent dat we, desgevraagd, ook afstemmen met
familie en verwanten (systeem-gericht werken).
Daarnaast zijn er rondom ondersteuningstrajecten
vaak ook contacten met huisartsen, wijkteams en
medewerkers van de thuiszorg.

Tandem jaarverslag 2019
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Veel mensen voelen zich geen mantelzorger. Tandem is zich er van bewust dat wij veel mantelzorgers
niet bereiken. Vaak is er op andere plekken eerder of meer contact met mantelzorgers. Met dat verschil
dat dit contact er vaak niet op gericht is om de mantelzorger zelf in balans te houden, maar om de
mantelzorger te ondersteunen zodat de verzorgde zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Tandem heeft een bredere taak om andere betrokkenen inzicht te geven in de opgaven van de mantelzorger
en hen kennis en vaardigheden aan te reiken om daarmee om te gaan. We dragen onze kennis en
vaardigheden (pro-)actief uit. We werken dus niet alleen direct aan de ondersteuning van de mantel
zorger maar ook indirect. We komen nu nog regelmatig tegen dat kennis tekort schiet. Als organisaties
meer oog hebben voor de mantelzorger en meer kennis hebben van wat zij aan ondersteuning kunnen
bieden, hoeft Tandem niet zelf de ondersteuning te bieden. Pas als de ondersteuningsvraag van de
mantelzorger zwaarder wordt, kan Tandem betrokken worden. Tandem probeert daarom ook op
organisatieniveau verbindingen te maken. Op die manier hopen we vragen van mantelzorgers tijdig op
het spoor komen. Steeds zijn we erop gericht datgene waarvan wij gemerkt hebben dat het werkt, ook
aan anderen mee te geven: praktische hulp, acceptatie, durf en grip.
PRAKTISCHE HULP • Tandem is het expertisecentrum op het gebied van mantelzorg in ZuidKennemerland. Er is bijzondere kennis en kunde aanwezig. Wij zijn breed inzetbaar. Van het
adviseren van de individuele professional tot het meedenken met een grote organisatie over
de uitvoering van mantelzorgbeleid. Dat doen we de ene keer passief, adviseren als daarom
gevraagd wordt, de andere keer actief, bijvoorbeeld door het geven van pitches bij huisartsen,
thuiszorgteams en gemeente.
Tandem laat geen kans onbenut om aandacht te vragen voor en voorlichting te geven aan mantelzorgers.
Zo stonden wij in 2019 op veel informatiemarkten en openden wij onze deuren voor onder andere
de wandelgroep van het Sociaal Wijkteam Parkwijk Zuiderpolder Haarlem. Ook in de verschillende
overlegvormen waaraan wij deelnemen houden wij de mantelzorger op het netvlies van de deelnemende
organisaties.
Tandem deelt verhalen van mantelzorgers en informeert mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
over landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Wij doen dit via sociale media,
maar ook via onze digitale nieuwsbrief Met Tandem en het Tandem Magazine. In 2019 brachten wij
driemaal onze nieuwsbrief Met Tandem uit en eenmaal het Tandem Magazine.
In de werkgroep Kwetsbare Ouderen heeft Tandem mede het initiatief Buurtbloemetje ontwikkeld.
Wie is die ene buurman die altijd voor je klaarstaat, of die buurvrouw die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken? Met die vragen ging Buurtbloemetje de wijken in. Mensen konden buurtgenoten nomineren
voor een vrolijke bos bloemen. In Haarlem Noord werden 63 Buurtbloemetjes uitgedeeld aan buren!
ACCEPTATIE • Professionals en organisaties kunnen bij ons terecht, zonder dat we zaken
willen ‘overnemen’. Om goed te kunnen samenwerken, is het van belang dat organisaties
elkaars deskundigheid accepteren. Professionals op het gebied van bijvoorbeeld dementie,
psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking, zijn gespecialiseerd in die
doelgroepen. Zij hebben direct contact met de verzorgden en daardoor ook eerder met hun
mantelzorgers. Wij zien onze expertise op het gebied van mantelzorg als een aanvulling.
Door samen te werken, bevorderen we elkaars deskundigheid.
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Tandem heeft ook dit verslagjaar deelgenomen aan verschillende cafés voor mantelzorgers, zoals
het Alzheimer Café in Haarlem, het Trefpunt Dementie in Heemstede en het Alzheimer Trefpunt in
Zandvoort, alsook het Parkinson Café. Voor Tandem zijn deze bijeenkomsten een vindplaats voor
mantelzorgers. Tandem levert een actieve bijdrage aan de invulling van deze cafés.
Tandem neemt deel aan verschillende regio-overstijgende netwerken, zoals het netwerk CVA-NAH,
het netwerk palliatieve zorg en het netwerk kwetsbare ouderen. Steeds weer vraagt Tandem in deze
netwerken aandacht voor de positie van de mantelzorger. Tandem heeft in dit kader een workshop
gegeven ‘Mantelzorger! En wie zorgt er voor u?’. Dit vond plaats tijdens de informatiemiddag ‘In uw
kracht met Wijkgerichte Zorg’ voor alle inwoners van Zuid-Kennemerland.
DURF • Tandem stimuleert professionals buiten de geijkte kaders te kijken. Wij bieden tools
zoals ‘Even Tandemen’ en de ‘Methode Familiezorg’ om professionals te helpen dit te doen.
Wij maken hen bewust van de rol van de mantelzorger, zonder meteen beperkingen te zien.
In de eerste helft van 2019 heeft Tandem verschillende workshops georganiseerd voor professionals. In de
tweede helft van 2019 hebben wij trainingen op aanvraag gedaan. Zo heeft Tandem in 2019 voorlichting
gegeven aan de medewerkers van T-zorg over Werk en mantelzorg, voorlichting over mantelzorg gegeven
aan de FNV en een workshop over mantelzorg en ouderen voor het UWV.
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Trainingen voor professionals
Dinsdagmiddag 22 januari 2019

Donderdagochtend 14 februari

Dinsdagavond 12 maart 2019

Workshop
Respijtzorg en
Respijtmogelijkheden.
Wat wordt verstaan onder
respijtzorg en wat is het
belang van deze adempauze
voor mantelzorgers.

Training
Kennismaking met
Mantelzorg.
Workshop voor professionals
die meer willen weten over
mantelzorg en het belang van
constructief samenwerken
met de mantelzorger en
respijtzorg.

Workshop
Familiezorg.
Kennismaking met de methode
Familiezorg. Deze methode
is ontstaan uit de behoefte
van familieleden die voor
hun naasten zorgen. Door
de relationele ondersteuning
worden zorgvrager en
familiezorger(s) gezamenlijk
begeleid. Deze methode is een
korte, krachtige interventie,
die stress verminderend kan
werken.

Donderdagmiddag 14 april 2019

Donderdagmiddag 16 mei 2019

Dinsdagmiddag 4 juni 2019

Training
Netwerkversterking voor
Professionals.
Mantelzorgen gaat beter als
je het samen kunt doen met
mensen uit je omgeving. Toch
doen veel mantelzorgers het
alleen. In deze training kijken
we hoe mantelzorgers met
behulp van Even Tandemen
het netwerk in kaart kunnen
brengen en wat ze kunnen
doen om het netwerk te
vergroten.

Workshop
Wet- en regelgeving.
Interactieve workshop waarin
zorg- en welzijnsprofessionals
met casussen en vragen over
de wet- en regelgeving terecht
kunnen.

Workshop
Jonge mantelzorg.
Wat is een jonge mantelzorger
en welke ondersteuning kun je
bieden?

GRIP • Tandem helpt professionals zich deskundig te voelen in situaties waarin zij
mantelzorgers tegenkomen in hun ‘rol’ als mantelzorger. Dit kan zijn door het vertrouwen in
hun eigen deskundigheid over mantelzorg te versterken of doordat zij erop vertrouwen dat
mantelzorgers geholpen worden door hen te kunnen doorverwijzen naar Tandem.
Tandem denkt mee met professionals. Professionals weten ons telefonisch te bereiken voor hulp en
advies. Ook brengt Tandem kennis in tijdens casuïstiekbesprekingen.

Tandem jaarverslag 2019
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Signaleringskaart
Jonge Mantelzorgers
In het netwerk rond jongeren leggen
we uit wat de problemen van
jonge mantelzorgers kunnen zijn;
de signaleringskaart wijst op de
mogelijke signalen van overbelasting.

WAT TANDEM
DOET VOOR JONGEREN
• Informatie, advies,
hulp en verwijzing
• Ondersteuning door
taken tijdelijk te delen
of over te nemen
• Individuele
ondersteuning
• Training voor jonge
mantelzorgers
• Lotgenotencontact

WAT TANDEM DOET
VOOR PROFESSIONALS
• Helpdesk voor
vragen over
mantelzorg
• Voorlichting en
training voor
het werkveld
• Casuïstiekbesprekingen
• Gastlessen in het
basis-, middelbaaren beroepsonderwijs
• Hulp bij beleidsontwikkeling

Jonge rs
lzorge
mante en onze
n
verdie acht
aand

BEL VOOR MEER INFORMATIE
g
Mantelzorgondersteunin
Tandem, Centrum voor
g.nl
info@tandemmantelzor
Telefoon 023 8910610
g.nl
www.tandemmantelzor

Lotgenotengroepen
Ontmoeting met lotgenoten is voor veel mantelzorgers een steun in de
rug. Je verhaal kunnen doen, praktische tips, trainingen, workshops,
gewoon samen wandelen… Ontmoeten heeft vele gezichten.

Algemene folder en respijtfolder
Met informatiefolders zijn we aanwezig op
talloze plekken in het netwerk. Naast een
nieuwe algemene informatiefolder maakten
we ook een folder voor respijtzorg.

Week van de respijt
Respijtzorg biedt mantelzorgers
de mogelijkheid hun zorgtaken
tijdelijk aan een ander, een
vrijwilliger of een professional,
over te dragen. In de Week van
de Respijt brengen we respijtzorg
onder aandacht van netwerk
partners en mantelzorgers.

Tandem jaarverslag 2019

Mantelzorgpas
Een idee uit Zandvoort en snel
gerealiseerd: deze persoonlijk
pas maakt – bij een calamiteit –
duidelijk dat de drager ervan voor
iemand zorgt. De pas vermeldt ook
een contactpersoon die de zorg zo
nodig kan helpen voortzetten.

19

&
... het ordent mijn
gedachten en ik kan er
weer tegenaan ...
&
... ik moet er aan
wennen om me op deze
manier te uiten bij
anderen, maar het voelt
heerlijk ...
&
... leven is meer dan de
ziekte van iemand die je
verzorgt ...
&
... fijn om te weten dat
ik altijd kan bellen als
het nodig is ...
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3. Tandem en de mantelzorgondersteuning
in Haarlem
Tandem staat voor Samen Zorgen. Samen met de
mantelzorger, samen met buurtgenoten en samen met
andere (zorg)professionals. 2019 stond voor Tandem in
het teken van elkaar nog beter leren kennen en nog
beter de verbinding zoeken, om zo de mantelzorger
tijdig te kunnen ondersteunen. In het voorgaande
hoofdstuk zijn met name onze visie en algemene
activiteiten in de regio beschreven. Hier gaan we nog
wat specifieker in op Haarlem.

Tandem jaarverslag 2019
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Werken aan bereik en bekendheid

De gemeente Haarlem signaleert in haar nota ‘Mantelzorg(er) in Balans’ dat de gemeente de
mantelzorger nog onvoldoende weet te bereiken. Zij heeft daarom als beleidsvoornemen aangegeven
extra in te willen zetten op:
1. het bereiken van mantelzorgers op het voor hen juiste moment om passende ondersteuning aan 		
te bieden;
2. het bereiken van mantelzorgers die we nu minder in beeld hebben en tegenkomen,
waaronder mantelzorgers met niet-Nederlandse achtergrond;
3. verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychiatrische
problematiek of verslaving;
4. het beter bekend maken en het stimuleren van het gebruik van respijtzorg en onderzoeken of er 		
voldoende passend respijtaanbod is.
Tandem heeft zich in 2019, naast de gebruikelijke ondersteuning van mantelzorgers en het uitdragen van
onze kennis en expertise, in Haarlem daarom met name op bovenstaande punten gericht.
1. Bereiken van mantelzorgers op het juiste moment
• Tandem heeft een inloopspreekuur voor mantelzorgers in Schalkwijk. Hierdoor zijn wij zichtbaar
en laagdrempelig toegankelijk. Ook verbetert dit de samenwerking met de de Sociale Wijkteams in
Schalkwijk, waardoor mantelzorgers makkelijker de weg vinden naar Tandem.
• In het najaar van 2019 heeft Tandem een advertentiecampagne gedaan in het Haarlems Dagblad en
Haarlems Weekblad. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal telefoontjes van mantelzorgers
in vergelijking met dezelfde periode in 2018.
• Een mantelzorger wordt ‘geboren’ als een diagnose van een verzorgde gesteld wordt. Tandem 		
heeft daarom contact gelegd met de afdeling Patiëntenvoorlichting en Communicatie, de 		
afdeling nazorg en de afdeling maatschappelijk werk van het Spaarne Gasthuis. Ook is er afstemming
geweest met de coördinator van het Adamas Inloophuis. We hebben pitches gegeven over de 		
ondersteuningsmogelijkheden die Tandem biedt voor mantelzorgers en verteld over de mogelijkheden
waarvoor professionals Tandem in kunnen schakelen. Ook is er opnieuw foldermateriaal van Tandem
gestuurd naar de locaties van het Spaarne Gasthuis voor in de wachtkamers.
• Er is contact gelegd met de Geheugenpoli VUmc Alzheimercentrum Amsterdam over Tandem en er is
informatie toegestuurd.
• Tandem wil graag aansluiten bij het project Krachtige Basiszorg in Schalkwijk. Wij zijn hierover 		
in gesprek met de Maatschap Samenwerkende Eerstelijnszorg Haarlem-Oost (SEHO) en de Sociale
Wijkteams. Hieraan wordt in 2020 verder vervolg gegeven.
• Tandem neemt deel aan verschillende netwerken in Haarlem. Zo zijn wij vertegenwoordigd in de 		
Coalitie Haarlem Ontmoet, die zich richt op de aanpak van eenzaamheid en het overleg Haarlemse
Maatjes, waar verschillende vrijwilligersorganisaties met elkaar samenwerken.
• De gemeente Haarlem heeft met ondersteuning van Tandem een Klankbordgroep Mantelzorg 		
gevormd. Deze Klankbordgroep is in 2019 eenmaal bijeengeweest. Onderwerp van deze bijeenkomst
was respijt.
2. Het bereiken van mantelzorgers die we nu minder goed in beeld hebben en tegenkomen , 		
waaronder mantelzorgers met niet-Nederlandse achtergrond.
In 2019 heeft Tandem samen met Haarlem Effect en het Sociaal Wijkteam Parkwijk en Zuiderpolder het
Theehuis voor mantelzorgers georganiseerd. Iedere vrijdag konden mantelzorgers binnen komen lopen,
eventueel samen met het familielid voor wie zij zorgen. Er staat thee of koffie klaar, mantelzorgers kunnen
lotgenoten ontmoeten en om de week staat het Theehuis in het teken van een thema dat met zorg te
maken heeft.
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Bijeenkomsten
5 oktober

19 oktober

2 november

Wat is mantelzorg?
Wanneer is iemand mantel
zorger? Gaat dit ook over u?
Wat zou u kunnen helpen
bij uw zorgtaken? Wat kan
Tandem voor u doen?

Meer dan vergeten?
Waar krijgt u mee te maken
als uw naaste steeds meer lijkt
te vergeten? Wanneer is het
normale vergeetachtigheid
en wanneer is er meer aan de
hand? Bij wie kunt u met uw
vragen terecht?

Is uw netwerk groot genoeg?
Mantelzorgen hoeft u niet
alleen te doen. Wat kunnen
hulpvragen zijn en wie kan u
hierbij helpen? Even Tandemen
kan een hulpmiddel zijn.

16 november

30 november

14 december

Bespreekt u uw zorgen
met anderen?
Hoe ga je in gesprek over de
zorgen die u heeft voor uw
naaste? Hoe komt u er achter
wat voor de ander belangrijk
is? En hoe is dat voor u? Vindt
u dat moeilijk om te bespreken?

Even een zorgpauze?
Met af en toe een adempauze
is het mantelzorgen langer en
beter vol te houden. Op welke
manier kunnen taken worden
overgenomen en door wie?

Hoe ver gaat u?
De zorg voor uw naaste breidt
zich steeds verder uit. Elke
keer komt er wat meer bij.
Waar ligt uw grens.

3. Verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychiatrische
problematiek of verslaving.
In 2019 heeft Tandem in samenwerking met Prezens tweemaal een workshop georganiseerd voor mensen
die zorgen voor iemand met psychiatrische problematiek of verslaving. Daarnaast zijn er contacten
gelegd met andere GGZ instellingen, om te kijken hoe we hier in 2020 verder vorm aan kunnen geven en
meer samen kunnen werken in de ondersteuning van deze doelgroep.
4. Het beter bekend maken en stimuleren van het gebruik van respijtzorg, en onderzoeken of er 		
voldoende passend respijtaanbod is.
De gemeente Haarlem, Kennemerhart, Zorgbalans en Tandem hebben samen het initiatief genomen
te starten met een pilot logeerzorg, met als doel in 2019 twee planbare logeerbedden ter beschikking te
hebben om de mantelzorger respijt te kunnen bieden. De gedachte is dat het creëren en promoten van
twee zichtbare logeerplekken, die eenvoudig gereserveerd kunnen worden, ook de vraag beter naar
boven zal brengen. Zo werkt de pilot drieledig: aandacht voor respijt, in kaart brengen van de vraag en
realiseren van beschikbare logeerplekken.
Naast het realiseren van twee planbare logeerplekken heeft Tandem in 2019 ook een start gemaakt
met het project Respijthulp in huis’. De doelstelling van dit project is het voorkomen van overbelasting
of uitval van de mantelzorg door het bieden van voldoende planbare respijtzorg in huis voor meer
dan 4 uur per week, tot maximaal 3 dagen per week. Daarbij neemt de respijthulp de taken van de
mantelzorger over. Aanwezige professionele hulp zoals van de thuiszorg, dagopvang/behandeling loopt
tijdens deze periode gewoon door.
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4. Cijfers jaarverslag 2019

Aantal mantelzorgers die structureel ondersteund
zijn door Tandem 2019
Bloemendaal

101

Haarlem

815

Heemstede

122

Zandvoort

149

Totaal

1187

Aantal vrijwilligers actief
in mantelzorg 2019
Bloemendaal

4

Haarlem

51

Heemstede

11

Zandvoort

3

Actief voor Tandem, woonachtig in andere gemeente

11

Totaal

80

Uren contacten en consulten met mantelzorgers 2019
vanaf 2015
3400
2550

3355
2465

3450

3482

2018

2019

2791

1700
850
0
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2016

2017
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Vrouw
75,9%

Man
24,1%

Verhouding man/vrouw mantelzorgers 2019
die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2019

Aanleiding voor mantelzorg 2019

% van mantelzorgers die structureel ondersteund
zijn door Tandem in 2019
32,6%

Dementie
12,2%

Lichamelijke beperking

10,8%

Beperkingen t.g.v. ouder worden
Psychiatrie
Hartproblemen

5,2%

Oncologie

5,0%

Parkinson

4,1%

Niet aangeboren hersenletsel

3,9%

Verstandelijke beperking

3,9%

CVA

3,3%

Diabetes

2,6%

Reuma/artrose/gewrichtsaandoening

2,4%

Autisme / Gerelateerd aan

2,0%

Overige
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6,5%

11,4%

25

HOOFDSTUK 4

Verdeling naar postcode in Haarlem 2019

(van geregistreerde en/of ondersteunde mantelzorgers)
12%
10%
9,1

8%
6%

9,1

7,2

7,4

6,4
4,4

4%

5,2
4,2

2,6

2012

2013
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2014

2015

2019

7,8

2036

2037

3,4

2,6

0%
2011

7,8

3,8

4,4

4,0

2%
0

9,1

1,2
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2031

2032

2033

2034

2035
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&
... je geeft me kracht ...
&
... gewoon praten
is mijn gedachten
ordenen, en dat is hard
nodig in deze situatie ...
&
... gewoon een
luisterend oor, dat
doet al zo enorm veel
voor me ...
&
... wat een fijn contact ...
&
... ik kom op ideeën ...
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Tandem Centrum voor
Mantelzorgondersteuning
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem
T 023 891 06 10
info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl

