
En de mantelzorgers?
Hoe vind je hen?

Wat hebben ze nodig? En wat kan je doen?

Hoe sta je zelf sterker om hen te ondersteunen?
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Mantelzorgers zijn ook helden van de zorg ! 

24/24  7/7

Ongezien

Zie korte reportage Terzake 6 mei: 
https://www.youtube.com/watch?v=TFseQMuiSYg&feature=share&fbclid=Iw
AR0QMb6oJ1Fg3KNIYpOrTlpv3d2HrLOfpK0LxeSxgv7fuufq9_3DQuA3kWM
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Hoe vind je mantelzorgers?

 Directe lijn
 Via je ‘databank’ met mantelzorgers

(bvb wie krijgt mantelzorgpremie?)

 Vanuit je werking met mantelzorgers
(bvb mantelzorgcafé)

 Vanuit je werking met kwetsbare gezinnen
(bvb buurthuizen, politie,…)
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Hoe vind je mantelzorgers?

 Indirecte lijn
 Via de zorgbehoevende

bvb bij telefoon naar +80-jarigen: 

“wie zorgt voor u? van wie krijgt u hulp?”

 Via andere organisaties: 
bvb thuisverpleging, gezinszorg, scholen,… 

opgelet: privacy 

 Via de buurt
bvb. buurzorginitiatieven, burgerinitiatieven
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Wat hebben mantelzorgers nodig?  
Wat kan je als lokaal bestuur/Eerstelijnszone
(ELZ)  doen? 

erkenning

• aandacht voor de mantelzorger zelf

• symbolisch gebaar
(applaus/vlaggetjes voor de mantelzorgers)

• daadwerkelijk aanbod als blijk van erkenning
(bvb gratis gezinsvoucher warme maaltijd)
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Wat hebben ze nodig?  
Wat kan je als lokaal bestuur/ELZ doen? 

?????????????????????????????????????????????????????

Stel de vraag aan de mantelzorger
“Wat zou jou meest helpen?”
“ Wat zou al een verschil maken?”
“ Waar hoop je op, al is het maar iets heel kleins?”
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Wat hebben ze nodig?  
Wat kan je als lokaal bestuur/ELZ doen? 

--- Tijd ---

Praktische hulp
Gezelschap/spelen/entertainen /digital mantelzorgcafé? 

X helpt => bestaand aanbod
Op maat van dat gezin/die mantelzorger

Info opzoeken
Contact leggen met diensten/vrijwilligersorganisaties
Contact met een mantelzorgvereniging
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Hoe als lokaal bestuur/ELZ sterker in die rol?
Hulpbronnen?

Drive en creativiteit van eigen mensen ruimte geven

Coronababbels
waar loop ik tegenaan
wat doe ik al (besef ‘ik doe’<> gevoel van onmacht)
elkaar inspireren

Overzichtsinformatie
gebundeld voor het grondgebied?
Magenta@corona bundel
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Oproep beste praktijken

• VVSG en VIVEL verspreiden graag jullie beste praktijken om zo lokale
besturen en eerstelijnszones te inspireren

• https://www.vivelverbindt.be/

• Mailen naar VVSG: dany.dewulf@vvsg.be (stafmedewerker Inclusie) – dan 
komt jouw beste praktijk ook op de VVSG‐website en delen wij die via andere 
communicatiekanalen
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