
 

Vrijwilligersverzekering ook voor 
mantelzorgers 

Wist u dat de gemeente Velsen een 

vrijwilligersverzekering heeft afgesloten die 

ook van toepassing is op u tijdens de 

uitvoering van uw mantelzorgtaken? 

Het gaat hierbij om aansprakelijkheid 

(m.u.v. verkeersaansprakelijkheid), 

ongevallen, persoonlijke eigendommen en 

rechtsbijstand. Kunt u echter een schade op 

een andere verzekering verhalen, dan gaat 

deze altijd vóor de gemeentelijke 

verzekering. Wilt u meer informatie dan 

kunt u terecht op 

https://dloket.velsen.nl/loket/sites/default/fi

les/DOC/201709BrochureVNGVrijwilligersver

zekering.pdf of de brochure aanvragen bij 

de gemeente. 

 

Ontheffing sollicitatieplicht 

Mantelzorgers met een WW-uitkering die 

intensieve mantelzorg verlenen en dit niet 

kunnen combineren met een betaalde 

baan/een re-integratietraject, kunnen 

ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen 

bij het UWV. Deze ontheffing duurt 

maximaal zes maanden. In deze periode 

kan dan naar vervangende zorg worden 

gezocht. U kunt hiernaar vragen bij de 

werkcoach van het UWV. In uitzonderlijke 

situaties kan het UWV de ontheffing 

(telkens) met een maand verlengen.  

 

Mantelzorgforfait 

Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd 

mantelzorg verleend? En werd dit betaald 

uit een persoonsgebonden budget (PGB)? 

Dan heeft u mogelijk recht op het 

mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren 

waarin u de zorg verleende voor de helft 

meetellen als arbeidsverleden voor uw   

WW-uitkering (of WIA-uitkering). U leest 

meer over het mantelzorgforfait op de 

website van het UWV! Meer informatie vindt 

u ook op www.mezzo.nl. 

 

Mantelzorgwaardering 

Begin september jl. zijn de aanvraagkaarten 

voor de mantelzorgwaardering bij ieder 

huisadres op de deurmat gevallen. Vanaf 

dat moment was ook 

www.velsen.nl/mantelzorgwaardering 

beschikbaar voor de digitale aanmeldingen. 

De aanvragen zijn binnen gestroomd. De 

VVV-bonnen zullen rond half december door 

de gemeente verstuurd worden. 

Kent u nog iemand die de kaart gemist 

heeft? Deze is verkrijgbaar bij het 

gemeentehuis of bij Socius Plein 1945 nr. 10 

te IJmuiden. Ook jonge (tot 24 jaar) 

mantelzorgers kunnen zich kenbaar maken 

via een digitale aanvraag. 
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Zeven tips om goed te slapen 

1. Zorg dat u moe wordt. Door overdag 

voldoende te bewegen (boodschappen doen, 

wandelen, fietsen) en ook geestelijk bezig te 

zijn, krijgt het lichaam behoefte aan 

ontspanning.  

2. Zorg voor regelmaat. Het is voor het 

lichaam verwarrend om de ene dag laat 

naar bed te gaan en de andere dag juist 

vroeg.  

3. Bereidt u zich voor op de slaap. In de 

laatste uren voor de slaap kunt u beter niet 

intensief sporten, niet veel eten, geen 

koolhydraten eten (zoet, graanproducten), 

niet te veel alcohol drinken, geen e-mails 

lezen en geen spannende televisie kijken. 

Vermijd ook fel verlichte ruimten. 

4. Ga niet te vroeg naar bed. Eigenlijk heeft 

het pas zin om te gaan slapen, wanneer u 

merkt dat u moe wordt. Ligt u zich in bed af 

te vragen wat u daar eigenlijk doet, is het 

beter weer op te staan en wat te gaan 

lezen. 

5. Probeer de slaap niet af te dwingen. 

Denken dat u móet slapen, dat werkt 

averechts. Laat de slaap over u heen komen 

en bedenk dat in ieder geval uw lichaam 

rust heeft. Om uzelf niet te dwingen om te 

slapen, kunt u de wekker beter uit het zicht 

zetten. 

6. Zorg voor een aantrekkelijke en donkere 

slaapomgeving: is het voldoende donker in 

de slaapkamer, is er frisse lucht? Zet of 

hang geen televisie in uw slaapkamer (het 

blauwe felle licht houdt u wakker), lees 

telefoon en tablet eventueel met de speciale 

blauw-filter. Als u ’s nacht uit bed moet kunt 

u beter geen fel licht aandoen, omdat dat 

uw hersenen activeert. 

7. Ga niet piekeren. Dat lijkt makkelijk 

gezegd, maar piekeren helpt namelijk niet. 

Dit in tegenstelling tot het bedenken van 

een oplossing van iets waar u mee zit. Maar 

dat kunt u weer beter doen als u fit bent (of 
misschien wel als u ligt te dromen). 

 

 

 

Tips van collega mantelzorgers voor u: 

www.hetvakantiebureau.nl is specialist 

in senioren vakanties en zorgvakanties. 

Deze zorgvakanties zijn begeleide vakanties 

voor mensen die in het dagelijks leven zorg 

of begeleiding nodig hebben. Ook voor 

mensen met een partner met dementie zeer 

geschikt. Zo'n 1.400 vrijwilligers per jaar 

maken deze vakanties mogelijk. De 

vakanties staan bekend om hun goede 

sfeer, de ruimte die men als individu krijgt 

binnen de groep en het bijzondere contact 

tussen gast en vrijwilliger. Een mantelzorger 

vertelde ons hoe zij genoten had tijdens de 

afgelopen zomer. Brochures zijn aan te 

vragen via de website, telefonisch  

0318-486610 of via mail 

info@hetvakantiebureau.nl 

 

Een mantelzorger uit Velsen deelde goede 

ervaringen met ons. Wist u dat u ook in 

Meerstate in Heemskerk terecht kunt voor 

dagbehandeling én 

logeermogelijkheden? Zij richten zich 

speciaal op mensen met een niet 

aangeboren hersenletsel, jong 

dementerenden of mensen met andere 

chronische zorgvragen. Aansluitend op de 

dagbehandeling kan de zorgvrager iedere 

eerste vijf dagen van de maand ook logeren 

in Meerstate. Voor meer informatie: 

https://www.vivazorggroep.nl/zorg/dagbest

eding/dagbehandeling#Wat-is-het en 

https://www.vivazorggroep.nl/files/6/4/8/2/

respijtzorg.pdf 

of telefoonnummer 088-9957471 of  

088-9957472. 

 

Voor ouders van kinderen met autisme 

tipte een moeder ons: 

Mama Vita: https://www.mamavita.nl/ Eens 

per maand komen moeders van kinderen 

met autisme samen bij Buitengewoon in 

Velserbroek voor het delen van zorgen, 

kennis en ondernemen van activiteiten. 

Maandelijks staat er iets op de planning in 

de vorm van een workshop, lezing, 

http://www.hetvakantiebureau.nl/senioren-vakanties
http://www.hetvakantiebureau.nl/zorgvakanties
mailto:info@hetvakantiebureau.nl
https://www.vivazorggroep.nl/zorg/dagbesteding/dagbehandeling#Wat-is-het
https://www.vivazorggroep.nl/zorg/dagbesteding/dagbehandeling#Wat-is-het
https://www.vivazorggroep.nl/files/6/4/8/2/respijtzorg.pdf
https://www.vivazorggroep.nl/files/6/4/8/2/respijtzorg.pdf
https://www.mamavita.nl/
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activiteit, ontspanning of creativiteit. Ook 

mogelijk interessant zijn: 

De Facebook groep voor ouders van 

thuiszitters: 

https://www.facebook.com/groups/4474911

75303428/ 

En de  Facebookgroep Autisme en 

verslavingen 

https://www.facebook.com/groups/1770779

153143486/ 

 

In aanvullende pakketten van 

zorgverzekeraars vindt u soms speciale 

mogelijkheden voor mantelzorgers. Wij 

kregen van een mantelzorger de tip dat 

Menzis een interessant 

mantelzorgarrangement vergoedt. Hij had 

genoten van een 3-daags 

groepsarrangement van Wellness Resort 

Fontane&Raak in Balans. Meer informatie 

vindt u in de polis van uw eigen 

zorgverzekering. 

 

 

Voorwaarden aanvraag Sociaal 

Culturele Activiteiten 

U komt voor de tegemoetkoming voor 

sociaal-culturele activiteiten in aanmerking 

als u een inkomen heeft dat niet hoger is 

dan 110% van de voor u van toepassing 

zijnde bijstandsnorm. De tegemoetkoming is 

maximaal € 75,00 per gezinslid per jaar. 

U hoeft dit niet meer op declaratiebasis aan 

te vragen maar uiteraard dient u wel 

bonnen/rekeningen te kunnen overleggen 

wanneer hier om gevraagd wordt.  

Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar kan 

hiernaast een bedrag van maximaal  

€ 200,00 per jaar worden ontvangen. Dit is 

bedoeld voor actieve deelname aan sport of 

cultuur. Voor deze regeling moet wel bij de 

aanvraag een bon/factuur worden overlegd. 

Meer informatie kunt u vinden op: 

https://www.velsen.nl/producten/bijzondere

-bijstand-sociaal-culturele-activiteiten 

 

 

Kent u Stichting MEE & de Wering? 

De gedragsdeskundigen van  

MEE & de Wering bieden op individueel 

niveau diagnostiek, advies en 

ondersteunende gesprekken aan jongeren 

en volwassenen met (een vermoeden van) 

een (licht) verstandelijke beperking. Ook 

hulpverleners en betrokkenen uit het 

netwerk kunnen voor advies en consult bij 

hen terecht. Het team bestaat uit ervaren 

orthopedagogen en psychologen die 

gespecialiseerd zijn in mensen met een 

beperking. 

Zij hebben ook veel kennis over autisme en 

bieden diverse cursussen aan op dit gebied. 

Zie ook:  

https://www.meewering.nl/zoeken?q=autis

me . Bellen kan natuurlijk ook  

088-0075000 (tussen 9-12 uur). 

 

Ervaren ouders van kinderen met 

autisme hebben wiel al uitgevonden 

“Wat was het goed geweest als deze groep 

er een aantal jaar geleden al was geweest. 

Wij moesten het hebben van toevallige 

ontmoetingen met mensen die hetzelfde 

meemaakten. En we vonden allemaal 

afzonderlijk hetzelfde wiel uit”. Dit stellen 

acht ervaren moeders van kinderen met 

autisme, die eerder dit jaar enthousiast 

reageerden op de oproep om ervaringsouder 

autisme te worden. Ouders die met een van 

de ervaringsouders in contact willen komen 

kunnen een e-mail sturen naar de 

coördinator, zelf ervaringsouder en 

initiatiefneemster  

astridlemmers@kenterjeugdhulp.nl 

 

 

Goedkope huishoudelijke hulp voor 

mantelzorgers 

Omdat de HHT nog steeds onvoldoende 

bekendheid geniet informeren we u 

nogmaals. 

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is 

een regeling expliciet voor mantelzorgers. 

Mantelzorgers zijn namelijk veel tijd kwijt 

aan het zorgen voor een ander en komen 

https://www.facebook.com/groups/447491175303428/
https://www.facebook.com/groups/447491175303428/
https://www.facebook.com/groups/1770779153143486/
https://www.facebook.com/groups/1770779153143486/
https://www.velsen.nl/producten/bijzondere-bijstand-sociaal-culturele-activiteiten
https://www.velsen.nl/producten/bijzondere-bijstand-sociaal-culturele-activiteiten
https://www.meewering.nl/zoeken?q=autisme
https://www.meewering.nl/zoeken?q=autisme
mailto:astridlemmers@kenterjeugdhulp.nl
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daardoor soms niet toe aan hun eigen 

huishouding.  

U kunt vanuit deze regeling maximaal drie 

uur per week huishoudelijke ondersteuning 

ontvangen in uw woning. Het gaat om een 

professionele hulp. Deze hulp is in dienst bij 

een zorgaanbieder welke een contract heeft 

met de gemeente Velsen.  

De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 per uur. 

Voor meer informatie of aanmelding voor de 

HHT kunt u terecht bij Centrum Mantelzorg 

van Socius via 088-8876900. 

 

 

Zakboekje Wonen 

Mezzo heeft een zakboekje ontwikkeld met 

als thema Wonen. Wat houdt het in om 

bijvoorbeeld ouders in huis te nemen? Of 

om een mantelzorgwoning in de tuin te 

plaatsen? In het boekje zijn informatie, tips 

en suggesties te vinden. Vragen of bestellen 

(€ 4,95)? Belt u met 030-6592222 of mail 

naar info@mezzo.nl 

 

Dag van de mantelzorg groot succes! 

Vierhonderd mensen hebben 6 november jl. 

genoten van een voorstelling in de 

Stadsschouwburg Velsen. Naast een hapje 

en een drankje zorgde het komisch trio 

“Second Opinion” voor ontspanning en 

vermaak. Centrum Mantelzorg en de 

gemeente Velsen kijken er met grote 

tevredenheid op terug. 

 

Team Centrum Mantelzorg 

Heeft u vragen of wilt u uw persoonlijke 

situatie graag met ons bespreken? Neemt u 

dan gerust contact met ons op. De 

dienstverlening is kosteloos en ons team 

staat voor u klaar.  

 

 

V.l.n.r. Margit Kooter, Maaike Veldman en 

Tuija Lugas (voor jonge mantelzorgers). 
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