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2020 was een uitzonderlijk jaar. Het jaar 
waarin door Covid-19 een enorm saam horig-
heidsgevoel ontstond. Waarin ontzettend 
veel initiatieven ontstonden om elkaar bij te 
staan. Waarin vrijwilligers klaarstonden om 
anderen te helpen. En tegelijkertijd een jaar 
waarin velen meer op zichzelf teruggeworpen 
werden. Waarin samenzijn niet of nauwelijks 
mogelijk was.

2020 - terugblik op 
een bijzonder jaar
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Voor mantelzorgers kwamen er nóg meer 
zorg taken op hun schouders terecht. De onder-
steuning vanuit zorg- en welzijnsinstellingen 
viel (deels) weg, terwijl het sociaal netwerk voor 
velen kleiner werd door de Covid-maatregelen. 
Tegelijkertijd namen de zorgen over vaak 
kwetsbare naasten toe vanwege het gevaar 
van coronabesmetting of vanwege minder 
behandelmogelijkheden. Dit alles gebeurde ook 
nog eens in combinatie met thuiswerken en de 
zorg voor een gezin en thuisonderwijs.

Er was dit jaar dan ook veel aandacht voor 
mantelzorgers, o.a. in de media en de politiek. 
Er lijkt meer besef te zijn van de bijzondere taak 
die mantelzorgers hebben. Hoe bijzonder en 
belangrijk die taak is, maar ook hoe zwaar die 
soms kan zijn. Veel mantelzorgers zorgen met 
liefde en plezier voor hun naaste en ervaren dit 
als iets wat voldoening geeft. Tegelijkertijd heeft 
het zorgen voor een naaste invloed op het eigen 
(gezins-)leven. 

Binnen Tandem hebben wij ervaren dat de 
ondersteuningsvraag van mantelzorgers dit 
jaar niet wezenlijk anders was: behoefte aan 
nabijheid, een luisterend oor, iemand die helpt 
bij praktische vragen, contact met andere 
mantelzorgers en af en toe een adempauze 
blijven belangrijk. Voor Tandem betekende dit: 
dichtbij blijven, luisteren naar wat een 
mantelzorger nodig heeft en meedenken.

De manier waarop Tandem dit jaar deze 
ondersteuning bood, was wel deels anders. 
Minder in groepen, door de beperkte 
mogelijkheid van samenkomen En nog meer 
dan anders in één op één contacten. Veelal 
zochten wij zelf het contact omdat soms de 
vraag uitbleef waar die wel te verwachten 
was. Het blijkt toch steeds weer hoe moeilijk 
het is voor mensen om hulp te vragen. Om je te 
realiseren dat het heel normaal is dat je soms 
een steuntje in de rug nodig hebt.

Het blijft de uitdaging mantelzorgers tijdig 
te bereiken. Zij realiseren zich vaak niet dat 
zij mantelzorger zijn en dat er ook voor hen 
ondersteuning mogelijk is. De samenwerking 
met partners in zorg- en welzijn in het veld 
is daarbij onmisbaar. Ook het afgelopen jaar 
hebben wij elkaar weten te vinden. Niet zoals 
gepland met bijeenkomsten, mantelzorgcafés 
en ontmoetingen, maar des te meer in 
de verbinding in de buurt en rondom de 
individuele mantelzorger.
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In de toekomst zal het beroep dat op mantel-
zorgers gedaan wordt steeds groter worden. 
Door druk op zorg en welzijn moeten mantel-
zorgers het zo lang mogelijk redden in hun 
thuissituatie, met inschakeling van hun eigen 
netwerk en vrijwilligers. Pas als een mantel-
zorger het echt niet redt, kan hulp of zorg 
ingezet worden. Des te belangrijker is het dat 
mantelzorgers niet overbelast raken en weten 
waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Door 
mantelzorgers tijdig te ondersteunen wordt 
voorkomen dat zwaardere hulp noodzakelijk 
is. Het is daarom belangrijk om op het juiste 
moment met de mantelzorger in contact te 
komen. 

Blik op de 
toekomst

2
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De diversiteit aan mantelzorgers is groot. Zo 
zijn er mantelzorgers die zorgen voor hun 
partner met een chronische ziekte of psychische 
problemen, ouders die zorgen voor een kind met 
een beperking, kinderen die zorgen voor een 
ouder met dementie of jongeren die zorgen voor 
hun zieke ouder, broer of zus. Mantelzorgers 
hebben verschillende (culturele) achtergronden, 
verschillende bezigheden (studie, werk) 
en zorgen voor naasten met verschillende 
ziektebeelden. Iedere mantelzorger is 
anders. Dit maakt ook dat mantelzorgers 
op verschillende manieren aangesproken 
en ondersteund willen worden. Door onze 
ondersteuning nog meer toe te spitsen op de 
verschillende doelgroepen en de samenwerking 
rond mantelzorg , kan Tandem mantelzorgers 
sneller en beter bereiken.

De nadruk komt de komende jaren steeds 
meer te liggen op hulp of ondersteuning uit 
de eigen omgeving. Het is belangrijk dat 
mantelzorgers zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving ondersteuning zoeken en ontvangen. 
Hoe dit eruit ziet, kan voor ieder anders zijn. De 
inzet van een buurtgezin kan de mantelzorger 

bijvoorbeeld een adempauze geven, het 
meedoen aan activiteiten in de wijk kan 
ontspanning bieden. Tandem bouwt aan goede
inbedding in de wijk, om zo samen met 
mantelzorgers, buurtgenoten en partners in de 
wijk laagdrempelig te ondersteunen.
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Tandem ondersteunt mantelzorgers en gaat 
daarbij uit van de eigen mogelijkheden van 
mantelzorgers en hun omgeving c.q. netwerk 
en streeft ernaar deze mogelijkheden te 
versterken en te vergroten. Dit doet Tandem 
door het ondersteunen, versterken en stimuleren 
van mantelzorgers, hun omgeving en de or-
ganisaties waarmee zij in aanraking komen. 
Twee belangrijke en vaak terugkerende 
elementen daarbij zijn: samen zorgen en 
respijtzorg (vervangende en/of aanvullende 
mantelzorg).
Tandem ontwikkelde, om toch in contact te 
blijven met mantelzorgers in tijden van corona, 
ook nieuw aanbod.

Geen mantelzorger 
hoeft er alleen voor 
te staan

3
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Advies en begeleiding
Een groot deel van de ondersteuning die Tandem 
biedt, bestaat uit praktische en sociaal 
emotionele ondersteuning en begeleiding. De 
insteek is hierbij altijd om er (samen) voor te 
zorgen dat mantelzorgers weer zelfstandig 
knelpunten en zorgen kunnen aanpakken. Zo 
kan druk worden verminderd en de (aan vullende 
of volledige) zorg en hulp in de thuissituatie 
van de verzorgde kan zo lang mogelijk worden 
voortgezet. 

De individuele begeleiding van mantelzorg-
consulenten richt zich op de sociaal-emotionele 
kant (van het mantelzorgen) en wordt vooral 
aangeboden in de vorm van kortdurende 
methodische mantelzorgondersteuning, gericht 
op het (her)vinden van een balans. 

De individuele begeleiding door de mantelzorg-
makelaar richt zich op complexe regeltaken en 
financiën. Dit jaar vielen veel mogelijkheden 
voor zorg en hulp in de thuissituatie (deels) weg. 
Ook waren mantelzorgers soms terughoudend 
om hulp en ondersteuning in huis te ontvangen. 
Het bieden van een luisterend oor kan mantel-
zorgers dan toch helpen de zorg beter vol te 
houden. Mantelzorgers waren blij dat zij even 
hun hart konden luchten en van gedachten 
konden wisselen met een consulent van Tandem. 

Netwerkstrategieën
Ook netwerkversterking is een onderdeel van de 
ondersteuning die Tandem biedt. De corona-
maat regelen beperkten de mogelijkheden tot 
het inzetten van het netwerk. Mantelzorgers 
waren terughoudend in het ontvangen van 
derden in de thuissituatie. Tegelijkertijd waren 
er wel vrijwilligersinitiatieven in de buurt, die 
goed inspeelden op afstand houden en beperkte 
mogelijkheden van ontmoeting. In de individuele 
ondersteuning en ook in onze nieuwsbrieven 
hebben wij mantelzorgers zoveel mogelijk 
geattendeerd op de plaatselijke initiatieven en 
mogelijkheden tot ondersteuning.

Lotgenotencontact
Tandem biedt diverse lotgenotengroepen voor 
mantelzorgers. Normaal gesproken komen deze 
groepen eens in de zes weken bij elkaar in een 
groep van maximaal acht personen. Een ervaren 

coach/consulent van Tandem begeleidt de groep. 
Er wordt naar elkaar geluisterd en er is herkenning 
en begrip. Afhankelijk van de behoefte van de 
groep worden diverse onderwerpen besproken. 
Mantelzorgers konden ook dit jaar deelnemen 
aan onderstaande groepen:
• lotgenotengroep voor mensen die zorgen 

voor een naaste
• lotgenotengroep voor naasten van iemand 

met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
• lotgenotengroep voor mantelzorgers die 

zorgen voor hun ouder(s)
• lotgenotengroep voor naasten van iemand 

met dementie
• wandelgroep voor mantelzorgers
• mindfulnessgroep voor mantelzorgers
• WhatsAppgroep voor lotgenoten.

Dit jaar was het door de coronarichtlijnen niet 
het hele jaar mogelijk fysiek bij elkaar te komen. 
In sommige groepen is daarom gekozen voor 
een andere manier van contact, bijvoorbeeld 
in wandelsessies of via WhatsAppgroepen. In 
alle groepen hebben de begeleiders regelmatig 
één op één contact onderhouden met de 
afzonderlijke deelnemers.

Respijtzorg
Respijtzorg (vervangende en/of) aanvullende 
mantelzorg is een belangrijk element van samen
zorgen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

• Respijtcoaches
Tandem heeft twee respijtcoaches. De respijt-
coaches van Tandem kennen alle voorzieningen 
en helpen mantelzorgers bij het zoeken en 
aanvragen van vervangende mantelzorg.

• Logeerzorg
In januari 2020 is Tandem in samenwerking 
met Kennemerhart, Zorgbalans en de gemeente 
Haarlem, gestart met de pilot logeerzorg. In 
deze pilot waren twee planbare logeerbedden 
beschikbaar voor naasten van mantelzorgers, 
te reserveren via Tandem. Beide logeerbedden 
bevonden zich in een verpleeghuissetting. Met 
ingang van 13 maart zijn deze bedden gesloten 
in verband met Covid-19 en is de pilot voor 2020 
stopgezet. Ondanks de korte looptijd van de pilot 
zijn er 32 logeeraanvragen binnengekomen. 
Het merendeel van de aanvragen kon door het 

stoppen van de pilot niet gerealiseerd worden. 
Gezien het aantal aanmeldingen in 2020, en 
ondanks het stopzetten van de pilot, hoopt 
Tandem samen met Kennemerhart, Zorgbalans 
en de gemeente Haarlem in 2021 een vervolg te 
kunnen geven aan de pilot logeerzorg.

• Vrijwilligers
De vrijwilligers van Tandem zijn in 2020 minder 
frequent bij mantelzorgers thuis geweest dan 
in voorgaande jaren; mantelzorgers waren 
terughoudend met vrijwilliger in huis halen. 
Ook de vrijwilligers zelf waren soms terug houdend, 
omdat velen van hen ook tot een kwetsbare 
groep behoren. In plaats van inzet in de thuis-
situatie hebben onze vrijwilligers of consulenten 
telefonisch contact onderhouden met de mantel-
zorger, om deze zo goed mogelijk op afstand te 
ondersteunen. 

• Huishoudelijke ondersteuning
Mantelzorgers woonachtig in de gemeenten 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort konden in 
2020 in aanmerking komen voor huishoudelijke 
ondersteuning. Voorwaarde is onder andere dat 
zij meer dan 8 uur per week – gedurende ten minste 
2 maanden – voor hun naaste(n) zorgen en 
ingeschreven staan bij Tandem. Ingeschreven 
mantelzorger betalen een gereduceerde eigen 
bijdrage. De gemeente betaalt de rest. In Haarlem 
is deze regeling per 1 januari 2021 gestopt. 

• Deskundigheidsbevordering
In 2020 zijn onderstaande workshops aangeboden 
aan mantelzorgers. Als de workshops vanwege 
de corona-maatregelen fysiek geen doorgang 
konden vinden, hebben wij deze digitaal aan-
geboden. 

Even tijd voor jezelf
Dinsdag 14 januari. Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Balanceren tussen werk en mantelzorg
Dinsdag 21 januari. Tijd: 17.30 - 21.00 uur

Omgaan met dementie (2-daagse workshop)
Dinsdag 4 en 11 februari. Tijd: 10.00 - 13.00 uur

Loop de zorgen uit je lijf en kom op adem!
Woensdag 18 maart. Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Grenzen stellen 
Maandag 30 maart. Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Omgaan met dementie (2-daagse workshop)
Dinsdag 31 maart en 7 april. Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Mindfulness 
Donderdag 2 april. Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Klein geluk voor de mantelzorger
Woensdag 29 april. Tijd: 10.30 - 11.30 uur

Voorlichting en informatie
Om mantelzorgers tijdig te kunnen ondersteunen 
is het belangrijk dat mantelzorgers zich bewust 
zijn van hun rol en weten dat er ondersteuning 
voor hen is. Ook is het van belang dat professionals 
oog hebben voor mantelzorgers, zodat zij 
problematiek kunnen signaleren en mantel-
zorgers kunnen ondersteunen of tijdig verwijzen. 
Tandem besteedt daarom veel aandacht aan 
het geven van voorlichting en het verstrekken 
van informatie. Normaal gesproken zijn wij 
aanwezig bij verschillende informatiemarkten, 
netwerkbijeenkomsten, Alzheimer-cafés, etc. 
Dit jaar zijn veel van deze bijeenkomsten niet 
doorgegaan. In plaats daarvan hebben wij extra 
geadverteerd, meer nieuwsbrieven uitgebracht 
en meer persoonlijk contact onderhouden met 
partners in het netwerk, onder andere om te 
informeren naar hoe het met hun mantel zorgers 
gaat, wat zij doen en waar Tandem kon helpen.

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg 
Kennemerland
Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg 
Kennemerland maakt zich sterk voor de collectieve 
belangen van mantelzorgers. Het platform 
organiseert normaal gesproken een paar keer 
per jaar een contactbijeenkomst voor mantel-
zorgers in Haarlem en omstreken. In 2020 lukte 
dat niet vanwege de corona-maatregelen.

Juist in Coronotijd dichtbij 
Juist in de 1,5 meter samenleving, met veel 
beperkende maatregelen en minder sociale 
contacten, was het voor mantelzorgers belang-
rijk te weten dat er ondersteuning dichtbij is. 
Tandem heeft daarom extra aandacht besteed 
aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Tandem jaarverslag 2020
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• Uitgebreide telefonische bereikbaarheid
In de periode van april tot en met juni is onze 
telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Tandem 
was op werkdagen bereikbaar van 8.30-21.00 uur 
voor een luisterend oor of een praktisch advies.

• Een hart onder de riem
Tandem heeft alle ingeschreven mantelzorgers 
een kaart gestuurd om hen een hart onder de 
riem te steken en hen te attenderen op de moge-
lijkheid tot lotgenotencontact via WhatsApp en 
het ondersteuningsaanbod van Tandem.

• Extra Nieuwsflitsen 
Tandem heeft extra Nieuwsflitsen uitgebracht 
om mantelzorgers te informeren over relevante 
ontwikkelingen en het ondersteuningsaanbod 
voor mantelzorgers in Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort.

• Advertenties
Tandem heeft advertenties in kranten geplaatst 
om mantelzorgers te laten weten dat zij er niet 
alleen voor staan en te attenderen op de moge-
lijkheid tot ondersteuning. 

• WhatsAppgroep voor mantelzorgers
Mantelzorgers die graag in contact willen komen 
met andere mantelzorgers kunnen zich aanmelden 
voor deelname aan een WhatsAppgroep voor 
lotgenoten, onder begeleiding van een consulent 
van Tandem. Naast deze nieuwe WhatsApp 
lotgenotengroep houdt een aantal bestaande 
lotgenotengroepen tijdelijk contact via Whats-
Appgroepen. Mantelzorgers gebruiken de groepen 
om even hun hart te luchten, advies te vragen 
aan elkaar en om elkaar te steunen.

• Individuele mantelzorgondersteuning  
via beeldbellen 

Mantelzorgers behoren vaak tot een kwetsbare 
doelgroep, of zorgen voor een kwetsbare doel-
groep. Om het risico op besmetting te beperken, 
heeft veel van de individuele ondersteuning 
telefonisch plaatsgevonden. Om elkaar toch te 
kunnen zien zijn wij ook gaan beeldbellen met 
mantelzorgers.

• Individuele ondersteuning via WhatsApp
Het afgelopen jaar waren veel mantelzorgers 
minder in de gelegenheid om tijd apart van 
hun verzorgde door te brengen. Het was voor 
sommigen niet mogelijk rustig een gesprek 
alleen met een consulent te voeren. Contact via 
WhatsApp kan dan een uitkomst zijn. De mantel-
zorger kan even een berichtje sturen op het 
moment dat daar tijd voor is. Onze ervaring 
is dat dit laagdrempeliger werkt dan email. 
WhatsApp contact vormt een mooie aanvulling 
op ons ondersteuningsaanbod.

• Individuele ondersteuning in wandelsessies
Wandelen heeft een positief effect op de hersenen 
en de mentale gezondheid. Bewegen in de buiten -
lucht levert direct nieuwe energie op. Ontspanning 
is belangrijk om de zorg als mantelzorger goed 
vol te kunnen houden. Tandem is daarom gestart 
met wandelsessies met mantelzorgers. Hiermee 
bieden wij een combinatie van individuele 
ondersteuning en ontspanning.

• Digitaal koffiemoment
Wekelijks organiseert Tandem een koffie moment 
via Zoom voor mantelzorgers. Veel mantel-
zorgers ervaren een drempel om mee te doen 
met digitale bijeenkomsten. De aandacht gaat 
daarom ook uit naar het bekwamen van 
mantelzorgers in het beeldbellen.

• Covid-19 testen aan huis voor mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen hun verzorgde niet altijd 
makkelijk alleen thuislaten. Tandem heeft daarom 
in samenwerking met de GGD Kennemerland, 
Zorgbalans en de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort 
georganiseerd dat mantelzorgers die het huis 
niet kunnen verlaten, thuis getest kunnen 
worden op Covid-19. Mantelzorgers hebben 
hiervan dankbaar gebruik gemaakt.
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De bij Tandem ingeschreven mantelzorger  
is meestal een vrouw

Leeftijd mantelzorgers:

Uitslag enquête De meeste mantelzorgers 
zorgen voor iemand met:

Wat mantelzorgers  
van ons verwachten

65%

70%

vrouw man

33%
51- 65 jaar

40% 
66 - 80 jaar

20%  
> 80 jaar

7%  
rest

35%

1. Dementie/Alzheimer
2. Lichamelijke beperking(en)
3. Kwetsbaarheid door ouderdom
4. Psychiatrie

Websites

Samenstelling mantelzorgers *

*  De respondenten zijn steeds mantelzorgers die bij Tandem zijn ingeschreven. 

Het magazine wordt goed gelezen  
en gewaardeerd.  Meer dan 70% 
steekt een ‘grote duim’ op voor het 
Tandem magazine. De (digitale)  
nieuwsbrief kan nog beter. 

Mantelzorgers waarderen  
de Tandem website. Weinig  
mantelzorgers kennen de speciale 
website met respijtaanbod,  
www.helpenzorgen.nl.   
En jongeren blijken geen website- 
bezoekers; we gaan daarom  
actiever worden op de socials. 

De best  
gewaardeerde 
ondersteuning: 

● Telefonische hulp
en ondersteuning
● Gesprek thuis of

op een Tandem- 
kantoor

Veruit de meesten – 51% -
zorgen voor een partner.

Daarna: ouder(s), kind, 
broer/zus. 

En… maar liefst 18%
zorgt voor niet-familie. 

82%
 
Een zeer ruime meerderheid – 82% van de 
ondervraagde mantelzorgers – zou het team 
en de diensten van Tandem aanbevelen bij 
anderen. 14% weet het niet en slechts 4% 
vindt bij ons niet wat men verwachtte. 

Tevredenheid over-all

Een op de tien mantelzorgers staat wel open voor  
het idee van logeeropvang voor de persoon voor wie 
men zorgt. Maar lang niet iedereen draagt de zorg zo 
makkelijk over; er zijn ook vragen en twijfels. Een proef 
met logeeropvang brengt behoeften en vragen in beeld. 

Logeeropvang: 
een aarzelend ‘ja.’

De belangrijkste 
vraag: wat kan  

Tandem voor u doen?

Informatie en advies is het 
meest gevraagd: 34%.  

Daarna noemt 21% de ‘sterke 
schouder, het luisterend oor’: 

kortom emotionele  
ondersteuning.  Ook belangrijk 

– voor 16% -  is contact en
ontmoeting met mantelzorgers

En verder: advies en hulp 
bij (praktische) regelzaken, 

en hulp bij het vinden van 
helpende handen. Ook vaak 
genoemd: informatie over  
een specifiek ziektebeeld,  

verzorging, begeleiding  
of timemanagement.

Conclusie: het huidige  
aanbod van Tandem sluit 

goed aan bij de vraag. 

Tandem Magazine 

Bij het verschijnen van het vorige Tandem magazine hebben wij 
een onderzoek gehouden naar de behoeftes van mantelzorgers 
en de waardering van de mantelzorgondersteuning die Tandem 
biedt. We zijn blij met alle meningen en suggesties die we ont- 
vingen. Hier leest u de samenvatting. Het is fijn om te horen dat 
de overgrote meerderheid van u het team en de diensten van 
Tandem waardeert. Ook hebben we waardevolle tips en ideeën 
gehoord over wat beter kan en wat we nog meer kunnen doen.  
Zo blijven we de mantelzorgondersteuning verbeteren. 

Tips voor Tandem zijn altijd welkom. 
info@tandemmantelzorg.nl

Kaart: hart onder 
de riem Flyer en Cadeaucheque: 

Dag van de Matelzorg

Advertenties

Tandem Magazine 
met enquete uitslag

Beste mantelzorger,

Langskomen kan nu niet, maar we blijven dichtbij met de 
mantelzorgondersteuning van Tandem. We staan voor u klaar 

met een luisterend oor en denken graag mee over 
praktische oplossingen. 

Tijdelijk zijn we ook langer bereikbaar: op werkdagen 
van 8.30 tot 21.00 uur op het bekende nummer 

023 891 06 10. Ook per mail info@tandemmantelzorg.nl
kunt u bij ons terecht.

Wilt u als mantelzorger graag in contact komen met andere 
mantelzorgers? Meld u dan telefonisch bij ons aan voor onze 
WhatsApp-groepen. De groepen starten met begeleiding van 
een mantelzorgconsulent. Een WhatsApp-groep bestaat uit 

maximaal 8 personen. 

Veel sterkte in deze moeilijke tijden en een warme groet.

Het Tandem-team

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
T 023 891 06 10  • info@tandemmantelzorg.nl • www.tandemmantelzorg.nl

www.facebook.com/tandemcentrumvoormantelzorgondersteuning
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We blijven 
  dichtbij…

Kaart_148x105.indd   1Kaart_148x105.indd   1 03/04/2020   14:0303/04/2020   14:03

Kijk maar naar alle mogelijk heden 
om de zorg te delen.

•  Netwerkondersteuning
•  Hulp bij regeltaken
•  Workshops en cursussen
•  Trainingen voor professionals
•  Informatie, advies en begeleiding
•  Aandacht voor Jonge Mantelzorgers

Geen enkele mantel zorger 
hoeft er alleen voor te staan. 

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
T 023 891 06 10 • info@tandemmantelzorg.nl • www.tandemmantelzorg.nl

Tandem magazine
Voor mantelzorgers • Bewaarnummer

2021

Samen aan zet bij 
slechthorendheid

Even op adem komen 
dankzij respijtzorg

Mantelouder Femke denkt 
mee in klankbordgroep

Voordeurportretten 

De vele gezichten van 
mantelzorg

Tandem Magazine_2021.indd   1Tandem Magazine_2021.indd   1 04/01/2021   10:0304/01/2021   10:03

De Tandem-fotograaf komt op    /  uur bĳ  u langs 
om een mooi portret te maken van u en de naaste voor wie u zorgt. 

T 023 891 06 10 • info@tandemmantelzorg.nl 
www.tandemmantelzorg.nl

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem 

C A D E A U C H E Q U E

* Wilt u - als extra - de foto’s ook digitaal ontvangen?        
   Vul in dat geval dan ook uw mailadres in.

Tandem stuurt de afgedrukte foto* naar u toe. Welk postadres kunnen we hiervoor gebruiken?

Naam 

 Straat

 Postcode  Woonplaats

  E-mail 

Cadeaucheck.indd   1Cadeaucheck.indd   1 28/10/2020   09:5628/10/2020   09:56
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Tandem wil er zijn voor iedere mantelzorger, 
of een mantelzorger nu zorgt voor een ouder, 
een kind, een buurman of een vriend. Het kan 
gaan om een verzorgde die dementie heeft, 
een verstandelijke beperking, psychische 
problemen of een andere chronische ziekte 
of aandoening. Daarbij kunnen bijvoorbeeld 
taalproblemen spelen, problemen in het 
combineren van werk en mantelzorg of het 
omgaan met zgn. ‘levende’ rouw. Om al deze 
verschillende typen mantelzorgers goed te 
kunnen bereiken, zoekt Tandem actief de ver-
binding met andere organisaties in het veld. 

Geen mantelzorger 
is hetzelfde

4
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Jonge mantelzorgers
Eén op de vier kinderen en jongeren onder de 25 
krijgt te maken met de zorg voor een familielid. 
Opgroeien met zorg kan zwaar zijn; extra taken 
en verantwoordelijkheden vragen veel. Tandem 
heeft extra aandacht voor jonge mantelzorgers. 
Bij Tandem kunnen jonge mantelzorgers 
terecht als het gaat om het vinden van hulp bij 
regelzaken of bijvoorbeeld een luisterend oor. 

In de Week van de Jonge Mantelzorg is Tandem 
aangesloten bij de landelijke campagne 
#Deeljezorg. Middels flyers, posters en inzet van 
social media hebben wij aandacht gevraagd 
voor de jonge mantelzorger. Wij hebben deze 
jongeren opgeroepen hun zorgen te delen via 
WhatsApp. In december hebben wij in samen-
werking met STG een Sint-actie gedaan voor 
jonge mantelzorgers; zij ontvingen een zak met 
pakjes, een Sint-spel en informatie voor jonge 
mantelzorgers. Ook hebben STG en Tandem een 
eerste oproep gedaan voor deelname aan een 
Denktank JMZ. In 202 1 zullen wij hier verder 
invulling aan geven.

Mantelouders
Ouders die zorgen voor een zorgintensief 
kind voelen zich vaak geen mantelzorger. 
Zij ervaren het zorgen voor hun kind als iets 
vanzelfsprekends. Doordat zij zichzelf niet als 
mantelzorger zien, missen veel mantelouders 
ondersteuning. In samenwerking met Studio 
Cocreatie en Ground 8 is Tandem een pilot gestart: 
de One-stop shop. De One-stop shop wil een plek 
zijn waar mantelouders terecht kunnen met hun 
vragen en elkaar kunnen vinden. Mantelouders 
kunnen zich aansluiten bij de mantelouder-
community op Facebook en zo kennis maken 
met andere mantelouders. Zij kunnen hier 
ervaringen uitwisselen, tips en advies aan elkaar 
vragen en mogelijk samen knelpunten oppakken. 
Daarnaast hoopt de One-stop shop ook 
organisaties die te maken hebben met deze 
ouders met elkaar te verbinden.

Mantelzorger van een naaste met
 psychische problemen
Er zijn veel mantelzorgers van naasten met een 
psychisch probleem. Deze mantelzorgers lopen 
meer risico op (ernstige) overbelasting en 
gezond heidsschade dan andere. Tandem wil 

ook deze doelgroep graag beter bereiken. Wij 
hebben hiervoor de samenwerking gezocht met 
Prezens, Roads, RIBW K-Am en de familieraad 
van GGZ InGeest. Uit deze contacten blijkt dat 
mantelzorgers vooral behoefte hebben aan 
onderling contact en het doorbreken van het 
taboe op psychische problematiek. In 2021 willen 
wij verder vormgeven aan deze samenwerking 
door gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren 
voor mantelzorgers van mensen met 
GGZ problematiek.

• Dementie
Mantelzorgers van mensen met dementie verkeren
in een situatie waarin de zorg langzaam zwaarder 
wordt. Hiervoor is specifieke ondersteuning nodig. 
Tandem heeft twee consulenten die dit specifiek 
als hun aandachtsgebied hebben. Daarnaast 
levert Tandem een bijdrage aan de Alzheimer-
cafés en neemt deel aan het netwerk kwetsbare 
ouderen. Ook was Tandem betrokken bij de start 
van het project sociale benadering in Haarlem. 
Doel van dit project is om, samen met 
organisaties in de wijk, passende ondersteuning 
te ontwikkelen voor mensen met dementie en 
tegen het stigma rondom dementie te vechten.

Werk en mantelzorg
Velen combineren het zorgen voor een naaste 
met werk; gemiddeld 1 op de 4 werknemers doet 
dit en het aantal groeit. Vaak is mantelzorg geen 
gespreksonderwerp op de werkvloer, terwijl het 
echt kan helpen zorgen te delen en begrip te 
ervaren van werkgever en collega’s. 
Tandem helpt mantelzorgers om het mantel-
zorgen bespreek baar te maken op het werk en 
ondersteunt werkende mantelzorgers met het 
combineren van taken, het stellen van grenzen 
en het in balans komen en blijven. Daarnaast is 
Tandem een gesprekspartner voor werkgevers 
voor mantelzorg en de mogelijkheden die werk-
gevers hebben om uitval en hoog ziekteverzuim 
onder mantelzorgers te voorkomen.

Landelijke 
campagne: 
Deel je zorg

Ook jonge mantelzorger?
App 023 891 83 35 of kijk op jmz.nu.
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3482 uur contacten en consulten met 
mantelzorgers 2020 vanaf 2015
4250

3400

2550

1700

850

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2465
2791

34503355
3482 3593

53 vrijwilligers actief in 
mantelzorg 2020

1396 mantelzorgers die structureel 
ondersteund zijn door Tandem 2020

Aanleiding voor mantelzorg 2020
% van mantelzorgers die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2020

Dementie

Lichamelijke beperking

Beperkingen t.g.v. ouder worden

Psychiatrie

Verstandelijke beperking%

Hartproblemen

Oncologie

Chronische ziekten

Reuma/artrose/gewrichtsaandoening

Diabetes

Autisme / Gerelateerd aan

Parkinson

Spierziekten

Niet aangeboren hersenletsel

Overig

20,2%
18,7%
13,5%

8,8%
8,1%
6,2%
5,7%
5,7%
4,8%
3,8%
3,8%
3,5%
2,9%
2,8%
9,8%

Bloemendaal

Bloemendaal

Haarlem

Haarlem

Heemstede

Heemstede

Zandvoort

Zandvoort

Actief voor 
Tandem, woonachtig 
in andere gemeente

806

227

185

178

32
7

7

4
3
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12%

10%

8%

6%

4%

2%

0
2011 2012 2013 2014 2015 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2063

6,6
7,7

4,7

6,2

4,0

0,1 0,1

3,4

5,1

10,4

5,5
6,2

2,6

0,7

4,1

9,3
8,1

3,4

5,7
6,1

Verdeling naar postcode 
in Haarlem 2020
(van geregistreerde en/of ondersteunde mantelzorgers)

Verhouding man/vrouw 
mantelzorgers die structureel 
ondersteund zijn door Tandem 
in 2020

Vrouw
75,3%

Man
24,7%
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In de wijk
Voor de vindbaarheid en zichtbaarheid van 
Tandem is het belangrijk om goed samen 
te werken met het sociaal wijkteam en de 
partners in de wijk. Tandem heeft daarom 
een inloopspreekuur voor mantelzorgers in 
Schalkwijk. Vanwege de coronamaatregelen 
kon niet het gehele jaar invulling gegeven 
worden aan de inloopspreekuren. In plaats 
daarvan is aangeschoven bij de (digitale) 
intervisiebijeenkomsten van het SWT in 
Schalkwijk. Op deze manier kon Tandem vragen 
van mantelzorgers signaleren en collega’s in het 
veld attenderen op de ondersteuningsbehoefte 
van mantelzorgers.

In netwerken
Tandem neemt deel aan verschillende 
netwerken in Haarlem.
• Coalitie Haarlem Ontmoet: een samen-

werking van maatschappelijke organisaties 
om eenzaamheid onder de inwoners van 
Haarlem terug te dringen en te voorkomen.  

• Haarlemse Maatjes: een samenwerkings-
verband van verschillende vrijwilligers-
organisaties.  

• Netwerk kwetsbare ouderen: vanuit dit 
project zijn drie onderwerpen geagendeerd 
die zich richten op mantelzorgers:

 - De pilot logeerzorg (in 2019 geïnitieerd).
 - Betere samenwerking in het matchen  
  van hulpvraag en vrijwilliger.
 - Het organiseren van een   
  mantelzorgcafé in Da Vinci. 

• De werkgroep dagbesteding corona:  
een samenwerkingsproject van Zorgbalans, 
Haarlem Effect, Dock, BUUV, Kennemerhart 
en Tandem. Dit heeft geleid tot de actie 
“Wij komen bij u op bezoek”, waarbij 
medewerkers van de deelnemende 
organisaties met een koffiekar op bezoek 
gingen bij mensen in de wijk.

Klankbordgroep mantelzorg
Tandem heeft in 2020 twee bijeenkomsten 
ondersteund van de Klankbordgroep 
Mantelzorg, georganiseerd door de gemeente 
Haarlem. Gespreksonderwerpen waren de 
ervaringen van mantelzorgers ten tijde van 
corona en de toegang tot de WMO.

Kerstdiner
Voor mantelzorgers waren het moeilijke 
tijden. Het contact was moeilijker, terwijl de 
behoefte om anderen te zien groot was. Daar 
komt bij dat voor een mantelzorger de zorg 
altijd doorgaat: of het nu zomer is of winter, 
door de weeks of tijdens de feestdagen, zoals 
deze kerst. Vrijwilligers van de Rotary Clubs 

Haarlem-Oost, Centrum en Spaarne bezorgden 
daarom 175 heerlijke kerstdiners van restaurant 
Groenendaal en het Wapen van Kennemerland 
bij mantelzorgers van Tandem en de 
Ontmoetingscentra van Zorgbalans.

Week van de Mantelzorg
11 november is de Dag van de Mantelzorg. Dit 
jaar organiseerde Tandem geen ‘dag’ maar 
een ‘Week van de Mantelzorg’. Met velen bij 
elkaar komen was niet mogelijk. Daarom 
organiseerden wij meerdere kleinschalige 
workshops, variërend van een workshop 
creatief schilderen, tot een lezing filosofie of 
een workshop mindfulness. Helaas konden 
deze op het laatste moment ook niet doorgaan 
in fysieke vorm en hebben wij de workshops 
digitaal aangeboden. Daarnaast ontvingen 
mantelzorgers een cadeautje. Zij konden 
hiervoor kiezen uit 
• Een verse appeltaart gebakken door het 

Appeltaart Imperium.
• Een film thuis via Picl aangeboden door  

de Filmschuur.
• Een ‘Voordeurportret’, een foto van de 

mantelzorger en de naaste, gemaakt door 
een professionele fotograaf.

Programma: Week van de Mantelzorg 2020

Wat vind jij? Strandjutten voor jonge 
mantelzorgers
Zondag 8 november. Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Mantelzorg en nu?
Maandag 9 november. Tijd: 14.00 - 16.00 uur 

Tijd voor jezelf
Dinsdag 10 november. Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Loop de zorgen uit je lijf en kom op adem!
Woensdag 11 november. Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Grenzen stellen 
Woensdag 11 november. Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Filosoferen - Lezing voor mantelzorgers 
(geannuleerd)
Donderdag 12 november. Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Mindfulness 
Vrijdag 13 november. Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Intuïtief tekenen of schilderen
Vrijdag 13 november. Tijd: 15.30 - 17.30 uur

Balanceren tussen werk en mantelzorg
Dinsdag 24 november. Tijd: 18.00 - 21.00 uur 

Tandem jaarverslag 2020
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